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(vi)

2012 ර්ඹ වහ ශොශම විලසවිදයහරශේ ජහක
පුසතහර වහ විඥහඳන විදයහ ආඹතනශේ හර්ෂි
හර්තහ; ව

ඳාර්ලිගපන්තුල

தரரளுன்நம்
PARLIAMENT
—————–—2014 අගගෝව්තු 20 ලන බදාදා

2014 ஏகஸ்ட் 20, நென்கறக
Wednesday, 20th August, 2014
________________________

අ.භා.1.00 ඳාර්ලිගපන්තුල රැව් ශ්ය.
කථානායකතුමා [ගු චමල් රාජඳක් මශතා] මූාවනාරූඪ ශ්ය.
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.
சதரரகர் அர்கள் [ரண்நெறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக
கறத்ரர்கள்.

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

ලිිළ ගල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා (රාජය ඳිපඳාන
ශා ව්ලගේ ක යුතු අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண - ததரது றருரக,
உள்ரட்டலுல்கள் அகச்சர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ
ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 2012 ර්ඹ වහ
ංර්ධන ශරොතරැයි භණ්ඩරශේ හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.
ශභභ හර්තහ මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන ටයුතු පිිබඵ
උඳශ්ධල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ
යමි.

ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා වපමත ශ්ය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(vii) 2012 ර්ඹ වහ භහන ලහසත්ර ව භහජ විදයහ පිිබඵ
උස අධයඹනඹ වහ ව ජහක භධයසථහනශේ 8 න
හර්ෂි හර්තහ.
ශභභ හර්තහ උස අධයහඳන ටයුතු පිිබඵ උඳශ්ධල
හය බහට ශඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ යමි.

ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා වපමත ශ්ය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

2013 ර්ඹ වහ විශ්ධල ටයුතු අභහතයහංලශේ හර්ෂි හර්ඹ
හධන හර්තහ.- [විශ්ධල ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුට රු
ඩබ්  ව්.ඩ.ශේ. ශශනවියත්න භවතහ]

වභාගපවය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.
சதரநடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2013 ර්ඹ වහ භවනුය දිසත්රික් ශල්ම් හර්ඹහරශේ හර්ඹ
හධන වහ ගිණුම් හර්තහ.- [රු ඩබ්  ව්. ඩ. ශේ. ශශනවියත්න
භවතහ]

වභාගපවය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.
சதரநடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2013 ර්ඹ වහ භහජ ශේහ අභහතයහංලශේ හර්ඹහධන
හර්තහ; ව
2013 ර්ඹ වහ භහජ ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තුශව් හර්ඹ හධන
හර්තහ.- [භහජ ශේහ අභහතයතුභහ ශනුට රු ඩබ්  ව්.ඩ.ශේ.
ශශනවියත්න භවතහ]

වභාගපවය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.
சதரநடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2013 ර්ඹ වහ පුයහවිදයහ ශදඳහර්තශම්න්තුශව් හර්ඹ හධන
හර්තහ.- [ජහක උරුභඹන් අභහතයතුභහ ශනුට රු ඩබ්  ව්.ඩ.ශේ.
ශශනවියත්න භවතහ]

වභාගපවය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.
சதரநடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

රු ථහනහඹතුභනි, උස අධයහඳන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භභ ඳවත දළක්ශන හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.
(i)

2011 ර්ඹ වහ ඌ ශල්රස විලසවිදයහරශේ
හර්ෂි හර්තහ;

(ii)

2011 ර්ඹ වහ ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරශේ
හර්ෂි හර්තහ;

(iii)

2011 ර්ඹ වහ ශොශම විලසවිදයහරශේ භහන
ම්ඳත් අභිර්ධන ආඹතනශේ හර්ෂි හර්තහ ව
හර්ෂි ගිණුම්;

ගඳ කවප

நக்கள்

PETITIONS
ගු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශතා (ඛනිජ ගතල් කර්මාන්ත
අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு அநு தறரறர்ண ரப்தர - ததற்வநரலிக்
ககத்தரறல்கள் அகச்சர்)

(iv)

2012 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ නළශනර ය විලසවිදයහරශේ
හර්ෂි හර්තහ;

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

(v)

2012 ර්ඹ වහ ළරණිඹ විලසවිදයහරශේ ඳහ  
වහ ශඵෞ්ධධ අධයඹන ඳලසාහත් උඳහධි ආඹතනශේ හර්ෂි
හර්තහ ව ගිණුම්;

රු ථහනහඹතුභනි, දුම්භරසුරිඹ, වතයභංවන්දිඹ, ෆිනළන්ස
ත්ත, 3 න ඳටුභ ඹන සථහනශඹර  ඳදිංචි ඩබ්  ව්.එස.ඉන්දි
භවතහශන් රළුදණු ශඳත්භක් භභ පිිබන්මි.

ඳහර්  ශම්න්තු
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ගු දුමින්ද
අමාතයතුමා)
(ரண்நெறகு
அகச்சர்)

දිවානායක
துறந்

මශතා

றசரரக்க

(අධයාඳන
-

கல்றச்

(v)

ගවාලා

வசககள்

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Education
Services)

රු ථහනහඹතුභනි, අනුයහධපුය, උපුල්ශදනිඹ, යත්භශල්
ඹන සථහනශඹර  ඳදිංචි යන්ජන් ඒ. කුරතුං භවතහශන් රළුදණු
ශඳත්භක් භභ පිිබන්මි.

654
එර  ළඳළයුම්රුන්ට රුපිඹල් මි  ඹන 100ට
අධි මුදරක් ණඹ වී ඇක ඵත්;

එතුභහ දන්ශනර ද?
(ආ) දෂිත ඵරධහරින්ට එශයර  ටයුතු ශොට `මිල්ශෝ'
ආඹතනඹ රැ ළනීභට පිඹය න්ශන්ද ඹන්න එතුභහ
ශභභ බහට දන්න්ශනර ද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
கரல்கட பர்ப்நெ, கறரற
அகச்சகக் வகட்ட றணர:

ගු ශ්ජිත ගශාර ක මශතා

(ரண்நெறகு றஜற வயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

சணசமூக

அதறறருத்ற

(அ) (i )

'றல்வகர' றரணத்றன் உர் அறகரரறகள் சறனர்
என்நறகந்து இந்ரட்டின் தரல் உற்தத்றக
முற்நரக
எறப்தற்கரண
வகனத்றட்ட
தரன்கந
அமுல்தடுத்துகறன்நரர்கள்
ன்தகமம்;

(ii )

அர்கள்
சறன
ரங்களுக்கு
முன்ணர்,
றரணத்றன்
சகன
தசரத்துக்ககபமம்
தறகரக கத்து, ரூதர 700 றல்லிகணச்
தசனறட்டு, `றப் தரல்' ததரறதசய்மம் 2
இந்றங்ககப இநக்குற தசய்துள்பரர்கள்
ன்தகமம்;

(iii )

லண்டும் சுரர் ரூதர 40 றல்லின் கடணரகப்
ததநப்தட்டு,
இந்ற
சரணங்ககபக்
தகரள்ணவு தசய்ற்கு `றல்வகர' றரணம்
ரரகற ருகறன்நது ன்தகமம்;

(iv )

கடந் டிசம்தர் முல் இதுக வற்தடி
றரணம் ஊறர் வசனரத றறம் ற்ரம்
ஊறர் ம்தறக்கக ததரரப்நெ றறத்றற்கு
வுகக்க வண்டி தத்தரககககபச்
தசலுத்றறருக்கறல்கன ன்தகமம்;

(v )

அன்
ங்குணர்களுக்கு
ரூதர
100
றல்லிநக்கும்
அறகரண
தத்தரககககபக்
கடன்தட்டுள்பரர்கள்
ன்தகமம்

රු ථහනහඹතුභනි, ළල්රහඹ, ඇත  ළ, ශතලුල්ර
ජනඳදඹ, ආර් 67 දයන සථනශඹර  ඳදිංචි ඩ.එස. දනහඹ
භවතහශන් රළුදණු ශඳත්භක් භභ පිිබන්මි.

ගු ලවන්ත අලුශ්ශාගර් මශතා

(ரண்நெறகு சந் அலுறயரவ)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

රු ථහනහඹතුභනි. ශඳොතුවළය, එශොඩළශල් ත්ත, අං
17 දයන සථහනශඹර  ඳදිංචි ශේ. භල්  හ දඹහතී භවත්මිඹශන්
රළුදණු ශඳත්භක් භභ පිිබන්මි.

ඉදිිපඳ ක කරන ද ගඳ කවප මශජන ගඳ කවප ිළිතබ කාරක
වභාල ඳැලිපය යුතු යයි නිගයෝග කරන දී.

சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்ககபப் ததரதுநக் குழுவுக்குச் சரட்டக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්ර්නල ලාිකක ිළිතතුු

றணரக்களுக்கு ரய்மூன றகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

"මිල්ගකෝ" ආයතනය: දණ

அர் அநறரர?

'றல்வகர' றரணம்: ஊல்கள்

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(ஆ) ஊல்றக்க அறகரரறகளுக்கு றரக டடிக்கக
வற்தகரண்டு `றல்வகர' றரணத்கப் தரதுகரக்க
டடிக்கக வற்தகரள்ரர ன்தக அர்
இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

(The Hon. Sajith Premadasa)

(இ)

"MILCO" COMPANY : CORRUPTION

2679/’12

1. ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ රජහ ංර්ධන අභහතයතුභහශන් ඇස
රලසනඹ - (1):
(අ)
(i) `මිල්ශෝ' ආඹතනශේ උස ඵරධහරින් කීඳ
ශදනකු එතු වී, ශභයට කිරි නිසඳහදනඹ
වමු  න්භ නහ දළමීය ශම් ළඩ පිිබශශක්
ක්රිඹහත්භ යන ඵත්;
(ii) ඔවුන් මීය ට භහ කීඳඹට ශඳය, ආඹතනශේ සිඹලු
ත්ම් ඇඳඹට තඵහ, රුපිඹල් මි  ඹන 700ක් ළඹ
ය, දිඹය කිරි ඳළට් ළසුම් ඹන්ත්ර 2ක්
ආනඹනඹ ය ඇක ඵත්;
(iii) නළතත් රුපිඹල් මි  ඹන 40 ඳභණ ණඹක්
ශන, ඹන්ශත්රෝඳයණ ශන්වීභට මිල්ශෝ
භහභ ළයශන ඵත්;
(iv) ඳසු ගිඹ ශදළම්ඵර් භහශේ සිට ශම් දක්හ එභ
ආඹතනඹ විසින් ශේ අර්ථහධ අයමුදරට වහ
ශේහ නියුක්කයින්ශේ බහයහය අයමුදරට ඵළය
විඹ යුතු මුදර ශහ නළක ඵත්;

இன்வநல், ன்?

asked the Minister of Livestock and Rural Community
Development:
(a)

Is he aware that (i) several higher authorities of "MILCO" have
got together and executing a scheme to
totally destroy the milk production of the
country;
(ii) they have pledged all assets of the
institution a few months ago and imported 2
machines for packing liquid milk spending
Rs. 700 million;
(iii) MILCO Company is set to bring down
machinery, having again obtained a loan of
about Rs. 40 million;
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(iv)

(v)
(b)

(c)

the institution has defaulted the dues to be
credited to the Employees’ Provident Fund
and the Employees' Trust Fund from last
December up to now; and
it owes over Rs. 100 million to its suppliers?

Will he inform this House whether steps will be
taken to protect MILCO Company by taking
action against corrupt officials?
If not, why?

ගු එච්. ආර්. මිත්රඳා මශතා (ඳු  වපඳ ක ශා ග්රාමීය ය ප්රජා
වාලර්ධන නිගයෝජය අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு ச். ஆர். றத்தரன - கரல்கடபர்ப்நெ, கறரற
சணசமூக அதறறருத்ற தறற அகச்சர்)

(The Hon. H.R. Mithrapala - Deputy Minister of Livestock
and Rural Community Development)

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ රජහ ංර්ධන
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ.
(අ)

(i)

පිිබත ශනොවළ.

(ii)

නළත.

(iii)

නළත.

(iv)

ශවීම් සිදු ය ඇත.

(v)

ණඹ වී නළත.

(ආ) ඳළන ශනොනඟී.
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භශේ ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි, රු නිශඹෝජය
ඇභකතුභනි. ඔඵතුභන්රහ 2011 ර්ශේදී නවීන ඹන්ත්ර ශදක්
මිර දී ත්තහ. ඒහ ය 10ක් ඳළරැණි ඹන්ත්ර. එභ ඹන්ත්රඹ
ශශශ ශඳොශශේ මිර රුපිඹල් මි  ඹන 220යි. නමුත් ඔඵතුභන්රහ
ඹන්ත්රඹට ශරහ කශඵනහ, රුපිඹල් මි  ඹන 357ක්. භභ
අවන්න ළභළකයි, ශම් හශේ දෂිත නුශදනු ක්රිඹහත්භ යන්නට
ඔඵතුභන්රහ අනුඵර ශදන්ශන් ඇයි කිඹරහ.

ගු එච්.ආර්. මිත්රඳා මශතා

(ரண்நெறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

එඹ ම්පර්ණ අතයඹක්. ශභඹ පිිබත ශනොවළකි හයණඹක්,
රු ථහනහඹතුභනි.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා
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ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අවරහ කශඵන රලසනඹට අදහශයි, භභ අතුරු රලසන
අවන්ශන්.

ගු එච්.ආර්. මිත්රඳා මශතා

(ரண்நெறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඔඵතුභහ අවපු රලසනශේ හර හනුක් වන් යරහ
නළවළ. ඒයි රලසනඹ වුශණ්.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

හර හනු වන් ශනොශත් භහ ඔඵතුභහශන් අවන්න
ළභළකයි, ශම් යට කිරි  න් සඹංශඳෝෂිත යනහඹ කිඹරහ
රහලඹට ඳත් ශත් විශලේශඹන් ශම් හශේ නහසකහය
නුශදනු තුිබන් අශේ යටට ඉභවත් වහනිඹක් සි්ධධ යන්නට
ඔඵතුභන්රහ ටයුතු යන්ශන් ඇයි කිඹන එ ළන.

ගු එච්.ආර්. මිත්රඳා මශතා

(ரண்நெறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

රු ථහනහඹතුභනි, ඉභවත් වහනිඹ සි්ධධ ශශේ එක්ත්
ජහක ඳක්ඹයි. නසීරන්තශඹන් කිරි පිටි ආනඹනඹ කිරීභ
ආයම්බ ශශේ එක්ත් ජහක ඳක්ඹයි, අඳ ශනොශයි. අඳ
ඵරඹට එන විට ශ්ධශීඹ කිරී නිසඳහදනඹ සිඹඹට 20ක් ළනි
භට්ටභ කුදශණ්. අද න විට ශ්ධශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ සිඹඹට
40ට ආන්න ශරහ කශඵනහ.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ තුන්ළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
රු නිශඹෝජය ඇභකතුභනි, ඔඵතුභන්රහ ශම් යශට් කිරි
සඹංශඳෝෂිතබහඹ ඔඹ තයභටභ තවවුරු ශහ නම්, යශට්භ
ඳහල්ර දරුන්ට රඵහ ශදනහ කිඹපු කිරි වීදුරු තභත් රඵහ
ශනොශදන්ශන් ඇයි?

ගු එච්.ආර්. මිත්රඳා මශතා

(ரண்நெறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් කිරි වීදුරු දීභ පිිබඵ රලසනඹක්
කශඵනහ. ශභොද, ඳහල්රට කිරි රහවනඹ කිරීශම්
දුසයතහක් කශඵනහ. විලහර දුය රභහණර සිට කිරි රහවනඹ
කිරීශම් ළටලු කශඵනහ. ඒට ක්රභශව්දඹක් ස ය න්නහ
තුරු ඒ ළඩ පිිබශශ ක්රිඹහත්භ යන්න අඳවසුයි.

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භශේ ශදළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි. ඔඵතුභහට ඒ හයණඹ
පිිබන්නට ඵළරි වුණත්, ඒ තභයි තයඹ.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භට ශඳොඩි අසථහක් -

ගු එච්.ආර්. මිත්රඳා මශතා

(ரண்நெறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

අවරහ කශඵන රලසනඹත් ළරැදියි. ඔඵතුභහ ර්ඹ ශභොක්ද
කිඹරහත් කිඹරහ නළවළ. භට උත්තය ශදන්න කුදණහ. නමුත්
ඔඵතුභහ රලසනඹ අවරහ කශඵන විධිඹට භට උත්තය ශදන්න ඵළවළ.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළන් හරඹ අහනයි. ඔඵතුභහ අතුරු රලසන තුනභ අවරහ
ඉයයි ශන්.

ඳහර්  ශම්න්තු
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ව්ත්රී දණ වශ ව්ත්රී ඝාතන වපබන්ධ ලරදකුලන් :
දඬුලප
கற்தறப்நெ ற்ரம் ததண் தகரகனகள் தரடர்தரண
குற்நரபறகள்: ண்டகண
INDIVIDUALS CONVICTED FOR RAPE AND MURDER:
PUNISHMENTS

(b)

658
(ii)

the number of individuals convicted for
murdering women;

(iii)

in each of the years between 2008 and
2012?

Will he inform this House -

3330/’12

(i)

separately, of the number of individuals
connected to politics who were found guilty
of rape and murder of women during the
above period of time; and

අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ ආමි ටයුතු
අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (2) :

(ii)

the punishments meted out to those
offenders?

3. ගු ගරෝසි ගවානානායක මශ කමිය

(ரண்நெறகு (றருற) வரவ வசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(අ)

ර් 2008-2012 හර සීභහ තුශ,
(i)

සත්රී දණ ම්ඵන්ධශඹන් යදරුන් ඵට ඳත්
වී ඇක ංයහ ශොඳභණද;

(ii)

සත්රී කහතන ම්ඵන්ධශඹන් යදරුන් ඵට ඳත්
වී ඇක ංයහ ශොඳභණද;

ඹන්න හර්ෂි, ශන් ශන් ලශඹන් එතුභහ වන්
යන්ශනර ද?
(ආ)

(i)

(ii)

ඉවත හර සීභහ තුශ සත්රී දණ වහ සත්රී
කහතනරට අදහශ යදරුන් ඵට ඳත්ව,
ශ්ධලඳහරනඹට ම්ඵන්ධ පු්ධරයින් ංයහ
ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;

(c)

If not, why?

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා
(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ
ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිිබතුය
ශදනහ.
(අ)

(i)
ර්ඹ
2008
2009
2010
2011
2012

එභ යදරුන් ශත රඵහ දී ඇක දඬුම්
ශර්ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනර ද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(ii)
ර්ඹ

தற அகச்சரும் ததபத் சரசண,  அலுல்கள்
அகச்சருரணகக் வகட்ட றணர:
(அ)

2008ஆம் ஆண்டு தரடக்கம்
கறனரண கரனத்றல்,

2012ஆம்

ஆண்டு

(i)

கற்தறப்நெ
தரடர்தறல்
குற்நரபறகபரண
ர்கபறன் ண்றக்கக வ்பவு ன்தகமம்;

(ii)

ததண் தகரகனகள் தரடர்தறல் குற்நரபற
கபரணர்கபறன் ண்றக்கக ன்தகமம்

2008
2009
2010
2011
2012

(ආ)

(i)

ருடரந்ம் தவ்வநரக குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i )

குநறப்தறட்ட கரனப்தகுறறல் கற்தறப்நெ ற்ரம்
ததண் தகரகனகள் தரடர்தறல் குற்நரபற
கபரகக்
கரப்தட்ட
அசறலுடன்
தரடர்நெகட
தர்கபறன்
ண்றக்கக
தவ்வநரக வ்பவு ன்தகமம்,

(ii)

இக்குற்நரபறகளுக்கு
ங்கப்தட்டுள்ப
ண்டகண ரது ன்தகமம்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

இன்வநல், ன்?

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

Will he state separately (i)

සත්රී දණ ම්ඵන්ධ යදරුන්
ඵට ඳත් ඇක ංයහ
158
98
86
52
60

the number of individuals convicted for
rape; and

(ii)

සත්රී කහතන ම්ඵන්ධ
යදරුන් ඵට ඳත් ඇක
ංයහ
16
13
08
03
-

ඉවත හර සීභහ තුශ සත්රී දණ වහ
සත්රී කහතනරට යදරුන් ඵට ඳත් වී ඇක
පු්ධරයින් ශ්ධලඳහරනඹට ම්ඵන්ධ ඵට රුණු
අනහයණඹ වී ශනොභළත.
ඳළන ශනොනඟී.

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

ගු ගරෝසි ගවානානායක මශ කමිය

(ரண்நெறகு (றருற) வரவ வசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහ කිව් ආහයඹට ශම් න ශොට
සත්රී දණරට ව කහතනරට ම්ඵන්ධ ව අඹශේ ංයහ 700
ඉක්භහ ගිර ල්රහ කශඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, නමුත් ශම්
න ශොට සත්රී දණ ව කහතනරට ම්ඵන්ධ ර ය දඬුම්
රඵන ංයහ 617යි කිඹරහ හර්තහත ශරහ කශඵනහ. ශම්ට
ශවේතුක් කශඵනහද? ඒ කිඹන්ශන් ඇඳ භත නිදවස ව අඹ
ඉන්නහද, ඒ අඹ ශභොන ඳදනභක් භතද නිදවස ය කශඵන්ශන්?
ඔඵතුභහ වරිඹහහය ඒ පිිබඵ දන්නහද? ඒ අනු භශේ ඳශමු
න අතුරු රලසනඹ, කී ශදශනකු ශම් න ශොට ර ය දඬුම්
විඳිනහද කිඹන එයි.
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ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

ඒ කිඹන්ශන් සත්රී දණරට ම්ඵන්ධද?

ගු ගරෝසි ගවානානායක මශ කමිය

(ரண்நெறகு (றருற) வரவ வசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඔව්, භශේ රලසනඹට අදහශ අතුරු රලසනඹක් ශම්.

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

යදරුන් ඵට ඳත් වුණු ංයහ හණ්ඩ ශදයි. එක්
සත්රී දණ ම්ඵන්ධශඹන්. අශනක් හණ්ඩඹ සත්රී භයණ
ම්ඵන්ධශඹන්.

ගු ගරෝසි ගවානානායක මශ කමිය

(ரண்நெறகு (றருற) வரவ வசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ඔඵතුමිඹශේ රලසනශඹන් ආයණඹ ශන්ශන් 2008 ර්ශේ
සිට 2012 ර්ඹ දක්හ න හර සීභහ ඳභණක්ඹ කිඹන
හයණඹ භභ කිඹන්න ඕනෆ. එභ හරඹ තුශ කිසිභ
ශ්ධලඳහරනඥශඹක්-

ගු ගරෝසි ගවානානායක මශ කමිය

(ரண்நெறகு (றருற) வரவ வசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශ්ධලඳහරනඥයින් ළන ශනොශයි භභ අවන්ශන්. රලසනශේ
ඳශමුළනි ශොටට අදහශ භභ අවන්ශන්.

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

සත්රී කහතන ම්ඵන්ධ යදරුන් ඵට ඳත් ඇක ංයහ
භභ කිව්හ.

ගු ගරෝසි ගවානානායක මශ කමිය

(ரண்நெறகு (றருற) வரவ வசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශම් න ශොට කී ශදශනකු ඇත්තටභ දඬුම් රඵනහද? සත්රී
දණරට ව සත්රී කහතනරට යදරුන් ව අඹ කී ශදශනකු
ශම් න ශොට ර ය ශදය ඉන්නහද කිඹන්න, රු ඇභකතුභනි.

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

ඔඵතුභහ කිඹනහ ශ්ධලඳහරනඥඹන්
යදරුන් ඵට ඳත් ශරහ නළවළයි කිඹරහ.

කිසි

ශශනක්

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ඔව්, 2008 ඉරහ 2012 දක්හ. 2008 ඉරහ 2012 දක්හ
අවුරුදු වතය තුශ කිසිභ ශ්ධලඳහරනඥශඹක් ශම් ළයදි ශදට
දඬුම් රඵරහ නළවළ.

ගු ගරෝසි ගවානානායක මශ කමිය

(ரண்நெறகு (றருற) வரவ வசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශම් හර සීභහ තුශ යදරුන් ඵට ඳත් වුණු, නඩු
වඵරට ම්ඵන්ධ ශරහ කශඵන අඹශේ නහභ ශල්නඹක්
කශඵනහ, රු ථහනහඹතුභනි.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුමිඹ අහ කශඵන රලසනඹට දී කශඵන පිිබතුය අනු ඳළන
නඟින අතුරු රලසන අවන්න.

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

අහනහට ඔඵතුමිඹ
රළශඵන්ශන් නළවළ.

ඵරහශඳොශයොත්තු

න

උත්තයඹ

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ඒ ංයහ ශල්න නම් භහ ශන නළවළ. දළනට භභ ඉදිරිඳත්
ශශේ - [ඵහධහ කිරීභක්] කී ශදශනක්ද කිව්හභ ංයහ ශන්
අවන්ශන්.

කථානායකතුමා

ගු ගරෝසි ගවානානායක මශ කමිය

(ரண்நெறகு (றருற) வரவ வசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, ශ්ධලඳහරනඥඹන් නළවළයි කිව්හට,
ශ්ධලඳහරනඥඹන් ඉන්නහ. ඒ හර්තහත ශරහ කශඵනහ.
පුත් ඳත්ර ඳශ වුණහ.

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුමිඹශේ රලසනඹ ඳළවළදි   ඇුවශොත් ශවොයි.

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

වුද ඒ? ඉදිරිඳත් යන්න.

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගු ගරෝසි ගවානානායක මශ කමිය

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

ඔව්, ඔඵතුමිඹ භශන් අවන්ශන් ංයහ ශන්. ඔඵතුමිඹ
රධහන රලසනශඹන් අවරහ කුදණ ඒහට අදහශ ංයහ භභ
දුන්නහ. රු භන්ත්රීතුමිඹනි, යදරුන් ඵට ඳත් වුණු ංයහ
භභ කිව්හ.

ගු ගරෝසි ගවානානායක මශ කමිය

(ரண்நெறகு (றருற) வரவ வசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඒ කිව් ංයහ දළනට ර ශර් ඉන්නහද?

(ரண்நெறகு (றருற) வரவ வசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

භභ ශම් ශල්නඹ වභාගත* යනහ. භශේ ශදළනි අතුරු
රලසනඹ.

—————————
* පුව්තකාගේ තබා ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඳහර්  ශම්න්තු

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹත් ඇුවහ, ශදත් ඇුවහ, දළන්
තුන්ළනි අතුරු රලසනඹ.

ගු ගරෝසි ගවානානායක මශ කමිය

(ரண்நெறகு (றருற) வரவ வசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, එශවභ නම් තුන්ළනි අතුරු රලසනඹ
අවන්න අය ශදන ශර භභ හරුණි ඉල්රනහ. රු
ඇභකතුභනි, යදරුන් ඵට ඳත් වුණු ශ්ධලඳහරනඥඹන්ට
රඵහ ශදන දඬුභ ශභොක්ද? එළනි ශ්ධලඳහරනඥඹන් භහඹට
ඳක් හභහජිත්ශඹන් ඉල්රහ අස ශරහ නළත ශ්ධලඳහරනඹ
යන ඵ අපි තභත් දකිනහ. ශ්ධලඳහරනඥඹන් යදරුන්
ඵට ඳත් වුණහභ ඒ අඹට නළත හයඹක් ශ්ධලඳහරනඹ යන්න
ඵළරි න විධිශේ ක්රභශව්දඹක් කශඵනහද?
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ිළිතකා ගරෝගය නිවා සිදුලන මරණ අලම කිරීම :
ක්රියා මාර්ග

நெற்ரவரய் ங்ககபக் குகநத்ல்: டடிக்கக
MINIMIZING OF CANCER-RELATED DEATHS : MEASURES
TAKEN
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4. ගු බුේධික ඳතිරණ මශතා
(ரண்நெறகு நெத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශෞය අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (1) :
(අ)

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

1985, 1995, 2005 ව 2012 ඹන එක් එක් ර්ශේදී
ශ්රී රංහශව්,
(i)

පිිබහ ශයෝරට ශොදුරු වී ඇක ඹ භහ 01ත්
- අවුරුදු 18ත් අතර දරුවන් සංඛ්යාව;

(ii)

පු්ධරයින් රක්ඹට හශේක්ෂ පිිබහ
ශයෝඹට ශොදුරු ව පු්ධරයින් ංයහ;

(iii)

හන්තහන් රක්ඹට හශේක්ෂ පිිබහ
ශයෝඹ ළශදී ඇක හන්තහන් ංයහ;

(iv)

පුරුයින් රක්ඹට හශේක්ෂ පිිබහ ශයෝඹ
ළශදී ඇක පුරුයින් ංයහ;

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ඒ ළන භභ ශඳොදුශව් කිඹන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්]

කථානායකතුමා

ශොඳභණද ඹන්න ශන් ශන් ලශඹන් එතුභහ වන්
යන්ශනර ද?

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිිබතුරු ශදන්න රු ඇභකතුභහ ඉන්නහ.

(ආ)

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(i)

ශ්රී රංහශව් හර්ෂි සිදුන භයණ ංයහශන්
පිිබහ නිහ මිඹ ඹන ංයහ ශොඳභණද;

(ii)

එභ තත්ත්ඹ අභ කිරීභ වහ දළනට ශන ඇක
ක්රිඹහ භහර් ශර්ද;

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ශශනක් යදරුකු වීභ නිහ ඔුවට දඬුභක් -සිය දඬුභක්
ළනි- රළුදශණොත් එක්තයහ හර සීභහට ඩහ ඔුව ඒ දඬුභ
භුක්ක වින්හ නම් ඔුවට ඳහර්  ශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ශන්න
ඵළරිභක් කශඵනහ. නීකභඹ ඵහධහක් කශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්]

කථානායකතුමා

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනර ද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
சுகரர அகச்சகக் வகட்ட றணர:

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීතුමිඹ අවශන ඉන්න. ඔඵතුමිඹ ථහ යනහ
ශන්.

(அ)

1985, 1995, 2005 ற்ரம் 2012 ஆகற எவ்தரரு
ருடத்றலும் இனங்ககறல்,
(i )

நெற்ரவரய்க்கு இகரகறமள்ப 01 ரத்
றற்கும் - 18 ருடத்றற்கும் இகடப்தட்ட து
கட தறள்கபகபறன் ண்றக்கக ரதன்
தகமம்;

(ii )

ஏர் இனட்சம் வதரறல் எப்நட்டபறல் த்கண
வதர் நெற்ரவரய்க்கு இகரகறமள்பணர் ன்த
கமம்;

(iii )

ஏர் இனட்சம் ததண்கபறல் எப்நட்டபறல்
த்கணப் ததண்களுக்கு நெற்ரவரய்
நடித்
துள்பதன்தகமம்;

(iv )

ஏர் இனட்சம் ஆண்களுக்கு எப்நட்டபறல்
த்கண ஆண்களுக்கு நெற்ரவரய் நடித்துள்ப
தன்தகமம்

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ශ්ධලඳහරනඹ යන්න ඵහධහක් නළවළ. ශ්ධලඳහරනඹ යන්න
පුළුන්. ඳහර්  ශම්න්තු භළකයණඹට ඉදිරිඳත් ශන්න ඵළවළ. ඒ
ඵහධහ කශඵනහ.

ගු ගරෝසි ගවානානායක මශ කමිය

(ரண்நெறகு (றருற) வரவ வசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

රු ඇභකතුභනි, භශේ ශඹෝජනහ තභයි ශ්ධලඳහරනඥශඹෝ
ෆවිරහ ඉන්නහ නම් -[ඵහධහ කිරීම්]

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

එතුමිඹ ශඹෝජනහක් යනහ. අඳට ඒ ඳසු රහ
ඵරන්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීම්] රු භන්ත්රීතුමිඹ, ඔඵතුමිඹශේ
ශඹෝජනහ ළන අඳට රහ ඵරන්න පුළුන්.

தவ்வநரக அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i )

இனங்ககறல் ருடரந்ம் றப்தர்கபறன்
ண்றக்ககறல்
நெற்ரவரய்
கரரக
றப்தர்கபறன் ண்றக்கக ரதன்தக
மம்;
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(ii )

இந்றகனககக் குகநப்தற்கு ற்வதரது
வற்தகரள்பப்தட்டுள்ப
டடிக்கககள்
ரகதன்தகமம்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

இன்வநல், ன்?

asked the Minister of Health:
(a)

1985

1995

2005

2012

2,564

3,450

6,058

4,578

(i)

the number of children affected with cancer,
who are between the age of one month to 18
years;

ර්ඹ

මුළු භයණ
රභහණඹ

පිිබහ
නිහ
මිඹ ගිඹ
ංයහ

පිිබහ භයණ
රකලතඹක්
ශර

(ii)

the number of individuals affected with
cancer per 100,000 individuals;

2009

127,776

11.286

8.8%

(iii)

the number of females affected with cancer
per 100,000 females; and

(iv)

the number of males affected with cancer
per 100,000 males;
in each of the years 1985, 1995, 2005 and
2012 in Sri Lanka?

Will he inform this House (i)

the number of cancer-related deaths out of
the number of annual deaths in Sri Lanka;
and

(ii)

the measures taken so far with a view to
minimizing the aforesaid situation?

(c) If not, why?
ගු ලි ක දිවානායක
අමාතයතුමා)

මශතා

(ගවෞඛය

නිගයෝජය

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

රු ථහනහඹතුභනි, ශෞය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
එභ රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ.
(අ)

පුරුයින් රක්ඹට
හශේක් පිිබහ ශයෝඹ
ළශඳී ඇක පුරුයින්
ංයහ

(i)

(v)
(b)

(iv)

(ආ)

Will he state separately -
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(i)

පිිබහ ශයෝරට ශොදුරු වී
ඇක භහ 01ත් අවුරුදු 18ත්
අතය දරුන් ංයහ

1985

1995

2005

2012

283

341

523

677

(ii)
පු්ධරඹන් රක්ඹට
හශේක් පිිබහ
ශයෝඹට ශොදුරු ව
පු්ධරඹන් ංයහ

1985

1995

2005

2012

5,012

7,325

13,372

12,550

1985

1995

2005

2012

2,448

3,875

7,314

7,953

(iii)
හන්තහන් රක්ඹට
හශේක් පිිබහ
ශයෝඹ ළශඳී ඇක
හන්තහන් ංයහ

(ii)

පිිබහ භර්දනඹට අපි ශන ඇක ක්රිඹහභහර්
විලහර රභහණඹක් කශඵනහ. එඹ ඇමුණුශභර 
වන් ශනහ. එභ ඇමුණුභ වභාගත* යනහ.

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

*වභාගපවය මත තබන ද ඇමුුම:
சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்நெ :
Annex tabled:
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ඳහර්  ශම්න්තු

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතා
(ரண்நெறகு நெத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, රු නිශඹෝජය අභහතයතුභහ පිිබහ
ශයෝගීන් ම්ඵන්ධශඹන් දුන්නු දත්ත අනු වරි ඳළවළදි  යි, 1980
දලශේ ව 1990 දලශේ පිිබහ ශයෝගීන් ංයහට
හශේක් 2000 ඉරහ 2010 ශන ල් දලශේත්, ඒ හශේභ
2010න් ඳසශේ ශම් භන් යමින් කශඵන දලශේත් පිිබහ
ශයෝගීන් ශඳය දලඹන්ට ඩහ ආන්න ලශඹන් ශදගුණඹ
ළඩිවීභක් ශරහ කශඵනහ කිඹන එ. රු නිශඹෝජය
ඇභකතුභහශේ පිිබතුශයන් කිඹනහ යශට් භසත භයණ
ංයහශන් සිඹඹට 8.8ක් පිිබහ ශයෝඹට අදහශ භයණ කිඹරහ.
රකලතඹක් විධිඹට ඒත් ළඩියි. හන්තහ ශයෝගීන් පිිබහ  න්
මිඹ ඹෆභට එශයර  -භභ කිඹන්ශන් ශයෝඹට ත් ක්රිඹහභහර්
ශනොශයි, ශයෝඹ ඇක වීභ ළශළක්වීභට- ශෞය අධයහඳන
හර්ඹහංලඹ අයශන කශඵන ක්රිඹහ භහර්ඹ ශභොක්ද?
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විශලේශඹන්භ ඳවුල් ශෞය ශේහ නිරධහරිනිශඹෝ භව්රුන්
වමු ශනහ; ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ම්භන්ත්රණ ඳත්නහ; විශලේ
දළනුත් කිරීශම් ළඩ ටවන් ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒහ භඟින්
දළනුත් යරහ තභයි ඒ අඹ ළහ න්ශන්. ශඵොශවෝ විට
ශභළනි හන්තහන්ශේ ඳළමිණීශම් අඩුක් කශඵනහ. ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් රාහයඹ යරහ කුදණත් ශඵොශවෝ අඹ එන්ශන්
නළවළ. ජංභ ශේහ ඳත්්ධදී අඳට කශඵන රහශඹෝගි අත් දළකීභ
අනු අපි එඹ දන්නහ. ඒ ශේහ භට ගිඹහභ වුණත් වබහගි න
රභහණඹ අඩුයි. ඒ ජංභ ශේහන්ර දී ඳවුල් ශෞය ශේහ
නිරධහරිතුමිඹ තභයි ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ළදත්භ ශේහක් ඉටු
යන්ශන්. රු භන්ත්රීතුභහ, ශරෝ ශෞය ංවිධහනශේ දත්ත
අනු මුළු ශරෝශේභ පිිබහ ශයෝශඹර  විලහර ඉවශ ඹෆභක්
කශඵනහ. ශභඹ රංහට විතයක් ආශව්ණි ව ශදඹක් ශනොශයි.
ශඵෝ ශනොන ශයෝ හශේභ මුළු ශරෝශේභ පිිබහ ශයෝශේ
ළඩි වීභකුත් කශඵනහ.

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතා
ගු ලි ක දිවානායක මශතා

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

රු ථහනහඹතුභනි, විශලේශඹන්භ හන්තහන් වහ
විශලේෂිත ව පිිබහ ර් ශදක් දළනට වඳුනහශන කශඵනහ.
එක් තභයි හන්තහන්ට ඇක න ළබ් ශර පිිබහ. අවුරුදු
40ට ළඩි ෆභ හන්තහක්භ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඳරීක්ණඹට
ශඹොමු යන්න අලය හඹන ඳවසුභ රහශ්ධශීඹ ශෞය ෛදය
නිරධහරි හර්ඹහර වයවහ රඵහ දීරහ කශඵනහ. ඒ හශේභ දළඹට
කිරුශ හශේ ළඩටවන් ඹටශත් ක්රිඹහත්භ න ජංභ
ශේහන් ඹටශත්ත් ඔවුන්ට ඒ ඳවසුභ රඵහ න්න පුළුන්භ
රළශඵනහ. ඊට අභතය විශලේශඹන්භ "පිිබහ පර් වඳුනහ
ළනීශම් ක්රිඹහ  ඹ ලක්කභත් කිරීභ" කිඹන ළඩටවන ඹටශත්
ෛදයරුන්ට ව ශවදිඹන්ට නතභ පිිබහ වඳුනහ ළනීශම්
ක්රභ පිිබඵ විශ්ධශීඹ පුුවණු රඵහ දීරහ කශඵනහ. ඒ රධහන
ශනහ.
ඊශනට රධහනභ ශ්ධ තභයි දළනුත් කිරීභ ව විශලේශඹන්භ
හන්තහන්ට ඇක න ළබ් ශර පිිබහ ම්ඵන්ධශඹන්
ඔවුන් දළනුත් කිරීභ. ඊශනට මු පිිබහ ළශඳීභ
ම්ඵන්ධශඹනුත් අලය උඳශ්ධලනඹ ජංභ ශේහන් වයවහ රඵහ
දීරහ කශඵනහ.

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතා

(ரண்நெறகு நெத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, ශරෝශේභ එළනි රණතහක්
කශඵන ඵ ඇත්ත. වළඵළයි රු නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, අඳ අශේ
යට ම්ඵන්ධශඹන් ශම් තත්ත්ඹ පිිබඵ ඩහත් ංශව්දී විඹ යුතු
අසථහ භහ ඔඵතුභහශන් දළනන්න ළභළකයි පුරුඹන්ට
පිිබහ ශයෝඹ ළරඳීභ ම්ඵන්ධ. මු පිිබහරට ව
ශඳණවලු ආශ්රිත පිිබහරට රධහන ශවේතුක් නහ දුම් ශොශ
ව දුම් ශොශ ආශ්රිත නිසඳහදන. විශලේශඹන්භ සිරැට්, සුදු ඩිඩි,
සුරුට්ටු වහ එළනි නිසඳහදන. දුම් ළටි ඳළළට්ටුශව් සිඹඹට 80
රඳභඹ අහද රදර්ලනඹ යවීශම් ටයුත්ත යන්න අඳට ඵළරි
වුණහ. එඹ සිඹඹට 60 දක්හ ඳවශ ගිඹහ. වළඵළයි, ඳනතට
ංශලෝධනඹක් ශශනනහ නම් සිඹඹට 80යි කිඹරහ, ඒ ටයුත්ත
ශල්සිශඹන් යන්න පුළුන්භ කශඵනහ. ළට් එක් භඟින්
එඹ ශන ආ නිහයි ඒ රලසනඹ ඇක වුශණ්. දුම් ශොශ වහ ඒ ආශ්රිත
නිසඳහදන ම්ඵන්ධ ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ දිගින් දිට ල්
ඹමින් කශඵනහ. රු නිශඹෝජය ඇභකතුභනි, ඒ අලය නීක රට
ශව්රහට ශනොශන ඒභත් දුම් ළටි ආශ්රිත ව දුම් ශොශ
ආශ්රිත පිිබහ ළඩි වීභට ශවේතු න එ හයණඹක් කිඹරහ
ඔඵතුභහ පිිබන්නහද? ඒ ංශලෝධන ඩිනමින් ශන එන්න
ටයුතු යන්ශන් දහද? භහ ශම් ළන මීය ට   න් අවපු
ශරහත් ඔඵතුභහ කිව්හ ඒහ ඉක්භනින් ශන එනහ කිඹරහ.
වළඵළයි තභත් ශනළවිත් නළවළ. භහ ඒ ළන අවරහ භහ වඹකුත්
ශනහ.

(ரண்நெறகு நெத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
රු නිශඹෝජය ඇභකතුභහ වන් ශහ, ළබ් ශර පිිබහ
පිිබඵ. ශම් හන්තහට මීය ඳතභ ශෞය ක්ශේත්රශේ
ආඹතනඹ න්ශන් රහශ්ධශීඹ ශෞය ෛදය නිරධහරි
හර්ඹහරඹයි. ඒ හශේභ ම් භට්ටමින් සිටින ඳවුල් ශෞය
නිරධහරිනිඹන් ශම් හන්තහට මීය ඳතභ නිරධහරිනිඹ නහ.
අවුරුදු 40 ඉක්භහ ගිඹ හන්තහන් ශම් පිිබහ තර්ජනශඹන්
ශක්හ ළනීභට රහශ්ධශීඹ ශෞය ෛදය නිරධහරි
හර්ඹහර  න් ව ශම් සිටින ඳවුල් ශෞය ශේහ
නිරධහරිනිඹන්ශේ ශේඹ රඵහ ළනීභට ආණ්ඩුට ඹහන්ත්රණඹක්
කශඵනහද?

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

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

දළනටභත් එඹ ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් ආණ්ඩුශව් ඹහන්ත්රණශඹන්
තභයි.

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)
රු භන්ත්රීතුභනි, දළනටභත් ශම් දුම්ශොශ වහ දුම් ළටි ආශ්රිත
පිිබහ ළශළක්වීභ වහ අශේ යජඹ ඹටශත් රු ඇභකතුභහ
ශභඹට අදහශ ඳනත ශනළල්රහ ඒ අලය ටයුතු ය කශඵනහ.
අශේ යට තභයි ශරෝ ශෞය ංවිධහනඹට අඹත් යටල් අතරින්
ශම් ළඩ පිිබශශට ම්ඵන්ධ වුණු රධහන යටක් න්ශන්.
අශනකුත් යටල් හශේභ අපි ශම් වහ ක්රිඹහ භහර් අයශන
කශඵනහ. දුම්ළටි ඇසුරුම්ර සිඹඹට 80 ශොට රඳභඹ
අහද ඇතුශත් යන්න තීයණඹ ශත්, එඹ සිඹඹට 60
රභහණඹ විඹ යුතුයි කිඹරහ උහවිඹ තීන්දු ශහ. අඳට උහවි
නිශඹෝඹ පිිබන්න සි්ධධ ශනහ. අපි ඒට අභිඹහානඹක්
යරහ කශඵනහ. ඒ එක්.
ඇභකතුභහශේ ඵරතර, එශවභ නළත්නම් regulations වයවහ
තභයි ශම් ටයුතු ශශයන්ශන්. ඉකන් ඒහ ඇතුශත් යරහ
කශඵනහ. දළනට ශම් හයණඹ අභිශඹෝඹට රක් වී කශඵන නිහ
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ඉදිරිශේදී ඒ ංශලෝධන ශශනනහ. රධහන ලශඹන් ශම් පිිබඵ
දළනුත් කිරීම් විලහර ලශඹන් සිදු ය කශඵනහ. රසි්ධධ
සථහනර දුම් ඩිභ තවනම් යරහ කශඵනහ. ඒ හශේභ අඩු ඹස
දරුන්ට ඒහ විකිණීභ තවනම් යරහ කශඵනහ. ශම් හශේ
පිඹය යහශිඹක් ශම් ඳනත් වයවහ අයශන කශඵනහ.
දුම් ඩිභට අභතය අද මු පිිබහ ශයෝඹට රධහන ශවේතු
ශරහ කශඵන්ශන් පුක් බහවිතඹ. ඒ කිඹන්ශන්, ුදරත් විට ෆභත්
ශම් හයණඹට රධහන ශවේතුක් ශරහ කශඵනහ. පුක් රධහන
පිිබහ ශයෝ හයඹක් ඵට ඳත් ශරහ කශඵනහ. ශෞය
අභහතයහංලඹ දළනටභත් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අධහනඹ ශඹොමු ය
කශඵනහ. ශම් ුදරත්, පුක් බහවිතඹ අශේ ංසෘකඹත් එක්
ඈඳුණු ශදඹක්. දහනඹදී දළවළත්විට පජහ කිරීශම්දීත් ශෞයඹට
වහනි ශනොන ආහයශේ අලුත් දළවළත් විටක් අපි වඳුන්හ දීරහ
කශඵනහ. ශම් ළනත් ජනතහ දළනුත් යන්න අපි ටයුතු
යශන ඹනහ. ශම් ළන ළඩි රාහයඹක් දුන්ශනොත් ුදරත් න්න
ශදන්ශන්ත් නළවළ කිඹරහ විඳක්ශඹන් ශාෝදනහක් නනන්නත්
පුළුන්.

(ii )

(iii )

(ஆ) இன்வநல், ன்?

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Will he state (i) separately on annual basis, the loans taken
by the Government of Sri Lanka from the
Export-Import Bank of China from the year
2005 to 2013;
(ii) separately, the loans taken each year as per
the date they were taken; and
(iii) separately, the interest rates to be paid for
each such loan?

(b)

If not, why?

(ரண்நெறகு நெத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ කිඹන්ශන් ුදරත් ශොශඹ තවනම් යනහද?
(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

තවනම් යන්ශන් නළවළ. කිඹන ශොටභ ඳළන්නහ. ුදරත්
ශොශඹ තවනම් යනහ ද කිඹරහ අවනහ. ඒ තභයි ළශේ.

චීන අඳනයන ආනයන බැාකුගලන් බාග ක ණය:
ශ්ව්තර
சலண ற்ரற, இநக்குற ங்கறறலிருந்து ததற்ந
கடன் : றதம்
LOANS TAKEN FROM EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA :
DETAILS

4225/’13

ගු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා (ජාතයන්තර මූය
වශගයෝගිතා අමාතය වශ මුදල් ශා ්රමවපඳාදන නිගයෝජය
අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அமுநக - சர்வச றற
கூட்டிகப்நெ
அகச்சரும்
றற,
றட்டறடல்
தறற
அகச்சரும்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිිබතුරු ශදනහ.
(අ)

(i)

5. ගු අජි ක පී. ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (2):
(අ)
(i) ර් 2005 සිට 2013 දක්හ හර සීභහශව්දී ශ්රී
රංහ යජඹ විසින් චීන අඳනඹන ආනඹන ඵළංකු
(Export-Import Bank of China) ශකන්
රඵහශන ඇක ණඹ රභහණඹ හර්ෂි, ශන්
ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;
(ii) එභ එක් එක් ර්ශේදී රඵහශන ඇක ණඹ මුදල්
රඵහත් දිනඹ අනු, ශන් ශන් ලශඹන්
ශර්ද;
(iii) එභ එක් එක් ණඹ මුදර වහ ශවිඹ යුතු ශඳොලී
අනුඳහක ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද;
ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනර ද?
(ආ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
றற, றட்டறடல் அகச்சகக் வகட்ட றணர:
(அ) (i )
2005 முல் 2013ஆம் ஆண்டு கரண
கரனப்தகுறறநள் இனங்கக அசரங்கத்றணரல்
சலண ற்ரற, இநக்குற ங்கறறலிருந்து
(Export-Import Bank of China) ததற்ந கடன்

தரகககள் ருடரந் அடிப்தகடறல் தவ்
வநரக வ்பவு ன்தகமம்;
எவ்தரரு ருடமும் ததற்ந கடன் தரகககள்,
ததற்ந றகறகளுக்கு அக தவ்வநரக
வ்பவு ன்தகமம்;
வற்தடி எவ்தரரு கடன் தரககக்கரகவும்
தசலுத் வண்டி ட்டி வீங்கள் தவ்
வநரக வ்பவு ன்தகமம்

அர் குநறப்தறடுரர?

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතා

ගු ලි ක දිවානායක මශතා
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2005 සිට 2013 දක්හ හර සීභහශව්දී ශ්රී රංහ
යජඹ විසින් ෘජුභ ශවෝ යහඹ අධිහරිඹ, ගුන්
ශතොටුශඳොශ වහ ගුන් ශේහ භහභ ළනි යහජය
යහඳහය විසින් චීන අඳනඹන ආනඹන ඵළංකු
ශකන් රඵහ ශන ඇක ණඹ රභහණඹ හර්ෂි
ඳවත ගුශර  දළක්ශව්.

2005
2006

යජඹ රඵහ ත්
ණඹ මුදර
(එ.ජ. ශඩොරර්
මි  ඹන)
රඵහ ශන නළත.
රඵහ ශන නළත.

යහජය යහඳහය
රළබූ ණඹ මුදර
(එ.ජ. ශඩොරර්
මි  ඹන)
රඵහ ශන නළත.
රඵහ ශන නළත.

2007
2008

රඵහ ශන නළත.
රඵහ ශන නළත.

රඵහ ශන නළත.
රඵහ ශන නළත.

2009

රඵහ ශන නළත.

ර්ඹ

2010
2011
2012
2013

98.1
193.5
238.2
396.3

එතු
(එ.ජ.
ශඩොරර්
මි  ඹන)
-

154.1

154.1

642.1
150.9
379.6
412.8

740.2
344.4
617.8
809.1

ශභභ ණඹ මුදල් දීර්ක හලීන රකරහබ ජනනඹ
යනු රඵන යහඹ, භවහ භහර්, ගුන්
ශතොටුශඳොශ වහ
විදු   ඵරහහය ළනි ංර්ධන යහඳෘක ල්රයනඹ
වහ ශඹොදහ ඇත.

ඳහර්  ශම්න්තු
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ගු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அமுநக)

(ii)

(iii)

2005 - 2013 දක්හ චීන අඳනඹන ආනඹන
ඵළංකු ශකන් එක් එක් ර්ශේදී රඵහ ශන
ඇක ණඹ මුදල් රඵහ ත් දිනඹ අනු ව එර 
ආංශි එතු ඇමුණුශභන් ශඳන්නුම් යයි.
ඇමුණුභ වභාගත* යනහ.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඉවත එක් එක් ණඹ මුදර වහ ශවිඹ යුතු ශඳොලී
අනුඳහක ශන් ශන් ලශඹන් ඇමුණුශම්
ගුශර  අන් තීරුශන් ශඳන්නුම් යයි.

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශඳොලී අනුඳහතඹ ශනස ශනහ. ඒත් භභ
කිඹන්නම්. වම්ඵන්ශතොට යහඹ ඳශමු ළනි
පිඹය සිඹඹට 6.3යි.
වම්ඵන්ශතොට යහඹ ංර්ධන යහඳෘකශේ
ශදශනි අදිඹය වහ ශඳොලී අනුඳහකඹ සිඹඹට
2යි. වම්ඵන්ශතොට යහඹ ංර්ධන යහඳෘකශේ
උඳඵ්ධධ හර්ඹඹන් වහ උඳයණ ම්ඳහදන
යහඳෘකඹ වහ ශඳොලී අනුඳහකඹ සිඹඹට 2යි.
වම්ඵන්ශතොට යහශේ ඵංය වහ තටහහං
යහඳෘකඹ වහ ශඳොලී අනුඳහකඹ සිඹඹට 6.5යි.
ශොශම-ටුනහඹ අධිශව්ගී භහර් යහඳෘකශේ
ඒ2 ශොට වහ ශඳොලී අනුඳහකඹ සිඹඹට
6.3යි. ශොශම-ටුනහඹ අධිශව්ගී භහර්
යහඳෘකශේ ඒ1 ශොට වහ ශඳොලී අනුඳහකඹ
සිඹඹට 6.3යි. ශොශම-ටුනහඹ අධිශව්ගී භහර්
යහඳෘකශේ ඒ3 ශොට වහ ශඳොලී අනුඳහකඹ
සිඹඹට 6.3යි. ශොශම-ටුනහඹ අධිශව්ගී භහර්
යහඳෘකඹ ඒ4 ශොට වහ ශඳොලී අනුඳහකඹ
සිඹඹට 6.3යි. ඉකරි යහඳෘක සිඹල්රටභ ශඳොලී
අනුඳහකඹ සිඹඹට 2යි. ඒ සිඹලු විසතය ශදන්නම්.
අශේ
රකඳත්කඹත් භභ ඔඵතුභහට ඳළවළදි  
යන්න ඕනෆ. ඇත්ත ලශඹන්භ අශේ දශ ශඳොලී
අනුඳහකඹ සිඹඹට 2යි. යු්ධධ හරශේදී අපි
හච්ඡහ - negotiate - යපු යහඳෘක ශදක්
වහ විශලේශඹන් යු්ධධ අධිශේදී strategic
value එ නිහ සිඹඹට 6 ශඳො  ඹක්
ශන්නට අඳට සි්ධධ වුණහ. නමුත් ඉන් ඳසු
ෆභ යහඳෘකඹක් වහභ -චීන විතයක් ශනොශයි,
ශරෝශේ
අශනක්
ඵළංකු  න්
න්නහ
මුදල්රටත්- ශඳොලී අනුඳහකඹ සිඹඹට 2ට
සීභහ යරහ කශඵනහ. ඒ නිහ දළන් අශේ
රකඳත්කඹ, චීන ශව්හ, ශන ඕනෆභ තළනකින්
ශව්හ න්නහ මුදරට ශඳොලී අනුඳහකඹ සිඹඹට
2ට ළඩි ශන්ශන් නළක විධිඹට තභයි අපි
ටයුතු යන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්]
(ආ) ඳළන ශනොනඟී.

ගු අජි ක පී. ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
දළන් අඳට ශඳශනනහ ශම් ණඹ ළනීභට සිඹඹට 90ක් විතයභ
ශඹොමු ශරහ කශඵන්ශන් චීනශේ එක්සිම් ඵළංකුට ඵ. චීනශේ
එක්සිම් ඵළංකුත් එක් කශඵන ශම් සුවිශලේ ර තත්භට
ශවේතු, ශම් ණඹ නුශදනු වයවහ හට ශවෝ රළශඵන ශොමිස
මුදරද?

—————————
* පුව්තකාගේ තබා ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

නළවළ.

ගු අජි ක පී. ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
අශේ රු ඇභකතුභහ ශනදහට ඉතහභ විසතය උත්තය ශදන
නිවතභහනි ඇභකයශඹක්. වළඵළයි ශම් නිලසචිත රලසනඹ ඇුවහභ
"නළත" කිඹන එ විතයක් කිඹරහ, ශන ශභොනහත්භ ශනොකිඹහ
ඳරිසම් න්නට එතුභහ තීයණඹ ශහ. ශඵොශවොභ ශවොයි. රු
ථහනහඹතුභනි, එතුභහට ඊට ඩහ ශදඹක් කිඹන්න ඵළවළ ශන්.
එශවභ කිඹන්න ඒ පිිබන්නත් ඵළවළ ශන්. ශොමිස න්නහ
කිඹරහ කිඹන්නත් ඵළවළ ශන්. ඒ නිහ -

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, ශඳොේඩක් ඉන්න රු භන්ත්රීතුභහ. එතුභහ ඊට ඩහ
ළඩි ශදඹක් කිඹන්න වදනහ, ශඳොේඩක් ඉන්න.

ගු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු භන්ත්රීතුභහ, භභ නළවළ යි කිඹරහ කිව්ශව්, ඔඵතුභහ ශභඹට
ශනත් අර්ථ ථනඹක් ශදන්න වදන නිහයි.
රු
ථහනහඹතුභනි, ඊශේත් ශම් හයණඹ ශශයර  භභ ඔඵතුභහශේ
අධහනඹ ශඹොමු යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. ඊශේ භහ යවි
රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහට දුන් පිිබතුයක් ම්පර්ණශඹන් විෘක
ය අද "The Island" පුත් ඳශත් ඳශ වී කශඵනහ. භභ ර තන
විධිඹට එතුභහභ තභයි "The Island" පුත් ඳතට එභ රුණු දීරහ
කශඵන්ශන්. ඒ වරි නළවළ. අපි ්ධබහශඹන් ශභශවභ විහදඹක්
යන ශරහ ඒශන් ශඳොඩි ශොටක් අයශන ගිර ල්රහ
විෘක යරහ ඳත්තශර් දභන එ ශවො නළවළ.

ගු අජි ක පී. ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්  ශම්න්තුශව් විෘත කිඹන
ශදඹක් ළන භහධයශව්දීන් සිඹලු ශදනහභ ඵරහශන සිටිනහ. ඒ
නිහ ශම් විධිඹට කිව්හඹ කිඹරහ, එ ඳහර්  ශම්න්තු
භන්ත්රීයශඹකුට විතයක් ඹම් ශදඹක් විෘක යරහ කිඹන්න ඵළවළ.
අශනක් අතට යහජය භහධය කශඵනහ; ඳහර්  ශම්න්තුශව් භහධය
අංලඹක් කශඵනහ.

ගු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

"The Island" ඳත්තයශේ ඳශ ය කශඵන්ශන්.

ගු අජි ක පී. ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

"The Island" ඳත්තයශේ හටද ර තත්භ කශඵන්ශන්?
අපිටද? "The Island" ඳත්තයශේ අපිට ආදශර්ටද එශවභ ඳශ
යන්ශන්? නළවළ. ඒ ඇතුශශේ රලසනඹක්. ඔඵතුභහට විරු්ධධ
ශභොක් වරි රලසනඹක් ඇක.

671

2014 අශෝසතු 20

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඳහර්  ශම්න්තුශව් දුන් පිිබතුයක් විෘක යරහ කුදණහ. ඒ ළන
ශොඹහ ඵරන්නට ඕනෆ.

ගු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ එශවනම් දළන් ශභතුභහට විසතය
පිිබතුයක් ශදන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්] -

ගු අජි ක පී. ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නළවළ, එශවභ ශනොශයි.

ගු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

දළන් ඔඵතුභහ අවපු ශරහශව් -

ගු අජි ක පී. ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, එශවභ ශනොශයි ශන් -

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

දළන් ඔඵතුභහශේ අශනක් රලසන ටි අවන්න ශෝ.

ගු අජි ක පී. ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

එතුභහට උත්තය ශදන්න ශනහ, භභ ඇුවහට ඳසු. රු
ථහනහඹතුභනි, අශේ රු ඇභකතුභහශන් ඇුවහභ ශම් ණඹ
මුදල් රඵහ ළනීශම් ක්රිඹහදහභශේ දී ශොමිස රළශඵනහද කිඹරහ.
එතුභහ "නළත" ඹනුශන් පිිබතුරු දුන්නහ. ඒ හශේභ එතුභහට
ඳළවළදි   යන්නට පුළුන්ද, ඔවුන් විසින් නිඹභ යන රද
ශොන්ශ්ධසි භත unsolicited විධිඹට ශටන්ඩර් නළක ශම් යහඳෘක
ඳයමින් ශම් ණඹ රඵහ න්න චීනශේ එක්සිම් ඵළංකුටභ ඹන්ශන්
ඇයි කිඹරහ.
ශභොද, ශඳොලී අනුඳහකඹ ඳභණක් ශනොශයි ශභතළන
කශඵන්ශන් රු ථහනහඹතුභනි. ශම් එක්සිම් ඵළංකුශව් කශඵන
නුශදනු ම්ඵන්ධශඹන් වුද ශොන්ත්රහත්රු, යහඳෘකශේ
විඹදභ ශොච්ායද, යහඳෘකඹට ඹන මුදර ශන්ශන් ශොශවොභද
කිඹන ඒ සිඹල්රභ ඔවුන් කිඹනහ. රංහට එන ම්රුශෝ,
ඉංජිශන්රුශෝ සිඹලු ශදනහභ ඔවුන් තීයණඹ යනහ. ඒ නිහ
ශභොක්ද ශම් චීනඹ භන කශඵන ම්ඵන්ධතහ?

ගු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු ථහනහඹතුභනි, ශභතුභහ එක්ශෝ ළරැදි භතඹ
සිටිනහ. එශවභ නළත්නම් වුරු වරි ළරැදි භතඹක් එතුභහශේ
ඔළුට දභරහ කශඵනහ. ඒ නිහ - [ඵහධහ කිරීභක්] රුණහය
දළන් අවන්න. ඔඵතුභහ කිඹන ශ්ධත් අපි හදහන අවශන
සිටිඹහ. ඒ නිහ දළන් භභ කිඹන ශ්ධත් නිලසලබ්ද අවන්න.
ඳශමුළනි හයණහ නම්, අපි ඵළංකු ණඹ රඵහ න්ශන් Export-
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Import Bank එශන් විතයක් ශනොශයි. CDB කිඹන තත්
ඵළංකුකින් අපි ණඹ රඵහ න්නහ. ඒ නිහ ඳශමුළනි තර්ඹ
නම් අපි Export-Import Bank එශන් ඳභණක් ණඹ රඵහ
න්නහඹ කිඹන එ ම්පුර්ණශඹන් හදයයි. පිිබන්න, ඒ
එශවභ කිඹන එ ළරැදියි. ශදළනි හයණහ, ශම් ඵළංකුත්
එක් අපි නුශදනු යනහ හශේභ, ශම් ඵළංකුශන් මුදල් රඵහ
න්න ශරෝශේභ තයඹක් කශඵනහ, රු ථහනහඹතුභනි.
එභ ඵළංකු කුභන්ත්රණහරී විධිඹට රංහට විතයක් ණඹ ශදන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු නහඹ කිඹන එ ම්පර්ණශඹන් හදයයි.
එඹ ශනොදළනුත්භ නිහ යන රහලඹක්. ඒ ඵළංකු
ශරෝඹටභ ණඹ රඵහ ශදනහ. විශලේශඹන්භ අප්රිහ, ඒ
හශේභ ආසිඹහනු යටල්රට, ඒ වළභ යටටභ ළඩිශඹන්භ ණඹ
රඵහ ශදන යට ඵට චීනඹ ඳත් ශරහ කශඵනහ, රු
ථහනහඹතුභනි. ඳසු ගිඹ ද ඳළළක රැසවීභදී චීනශේ
මුදල් ඇභකතුභහ කිඹර කශඵනහ, "IMF එත්, ශරෝ
ඵළංකුත්, Asian Development Bank, ඒ හශේභ African
Development Bank, Development Bank of Latin America
ඹන ඒ වළභ ඵළංකුක්භ රඵහ ශදන ණඹ රභහණඹට ඩහ අශේ එ
රහශ්ධශීඹ ඵළංකුක් ණඹ රඵහ ශදනහ" කිඹරහ. ඒ නිහ
තමුන්නහන්ශේරහ ර තහශන ඉන්නහ නම්, ශම් චීනශේ ExportImport Bank එ තමුන්නහන්ශේරහශේ ශනත් ආඹතන හශේ
අයඹහ ශභොනහද යන්ශන්, ශභඹහ ශභොනහද යන්ශන් කිඹරහ
ඵරහශන ඉන්නහ කිඹරහ, එශවභ ශදඹක් නළවළ.
ශම්හ ඒ යශට් ඒ ශොල්රන්ශේ ශ්ධලඳහරන ඳහර්  ශම්න්තු
ක්රභඹට  කිඹන ආඹතන. The Export-Import Bank is a State
Bank. අපි මු  න් ගිර න් හච්ඡහ යන ශරහශව් -භභත් එඹට
වබහගි වුණහ- ඵළංකුශන් කිව්හ, "නළවළ. අපි සහධීන
evaluation එක් යන්න ඕනෆ"යි කිඹරහ. ඒ ණඹ ළනීභ අඳට
රභහද වුණහ.
රු
ථහනහඹතුභනි,
වම්ඵන්ශතොට
දිසත්රික්ඹ
නිශඹෝජනඹ යන භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට ඔඵතුභහ ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් දන්නහ. ඒ ශොල්රන්ශේභ අඹ ඇවිල්රහ, ඒ
ශොල්රන්ශේභ ඉංජිශන්රුරු ඇවිල්රහ ඒ ඳර්ශේණඹ ශහ. ඒ
නිහ භහ වතක්, භහ අටක් ල් ගිඹහ. භහ ර තන වළටිඹට "ශම්
යහඳෘකඹ යන්න චීනඹ ඵරහ ශන ඉන්නහ. ළරැදි ළඩ
යන්න ඹනහ"යි කිඹහ යටට ශදන්න වදන ඳණිවුඩඹ ඉතහභ
දුර්ර භහනසි තත්ත්ඹක්. ඇත්ත තත්ත්ඹ ඒ ශනොශයි. ඊට
ඩහ ශවොට රුණු ශොඹහ ඵරන්න. Internet එට ඹන්න, ඒ
යටර හර්තහ ඵරන්න, ඒ ශොල්රන් එක් හච්ඡහ යන්න.
[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ ශදන එ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ කිඹන ශ්ධ
අවන්න. තුන්න එ - [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් ඔඵතුභහ ථහ යන
ශොට භහ ථහ ශශේ නළවළ ශන්.
ඳශමුන හයණහ, ශභඹ එභ ඵළංකු ශනොශයි. ශදන
හයණහ, ඒ ශොල්රන් රංහට විතයක් ණඹ ශදන්න යන
කුභන්ත්රණඹක් ශනොශයි. ශෝලීඹ ක්රභඹක් තුශ  කීභකින්
තභයි ඒ ශොල්රන් ණඹ ශදන්ශන්. තුන්න හයණහ ශභඹයි.
අඳට ල්   යහඳෘක ශදක් කශඵනහ. එ යහඳෘකඹක් තභයි,
ශොශම - ටුනහඹ අධිශව්ගී භහර්ඹ. අනික් යහඳෘකඹ තභයි
වම්ඵන්ශතොට යහඹ. ඒ යහඳෘක ශද වහ විශලේ strategic
value එක් කශඵන නිහත්, යු්ධධ හරශේ අපි ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
හච්ඡහ යපු නිහත්, ඒ හශේභ අපි ඒ ණඹ ක්රභඹට අලුකන්
ම්ඵන්ධ වුණු නිහත් අඳට සි්ධධ වුණහ, හච්ඡහ යරහ ඒ
ණන න්න.
ඊට ඳසශේ අද අපි ෆභ ණඹක්භ න්ශන් ඒ ශඳො  ඹටයි.
ශභොද, ශම් යටට සථහයඹක් කශඵනහ. ශම් යටට ශවො
අනහතඹක් කශඵනහ. ශම් යටට සථහය යටක් වළටිඹට දළන්
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ඳහර්  ශම්න්තු

[රු (ආාහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ]

ශරෝශේ
පිිබළනීභ
කශඵනහ.
අශේ
ආර්ථිඹ
- macroeconomic fundamentals -සථහයයි. ඒ නිහ අපි සිඹඹට
2  ශඳො  ඹටයි ණඹ න්ශන්. අවුරුදු ණනට ඉසශල්රහ
සිඹඹට 6  ශඳො  ඹට ණඹ ත්තහඹ කිඹහ ඒ ළන වළභ දහභ ථහ
යනහ. නමුත් ශම් අවුරු්ධශ්ධ, ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ, එපිට අවුරු්ධශ්ධ
සිඹඹට 2 ශඳො  ඹට ණඹ ත්ත එ ළන වුරුත් ථහ
යන්ශන් නළවළ. හරඹ කිඹන ඔර්ශරෝසුශව් ශම් ශොල්ශරෝ
ඉසය ර ය ශරහ ර ටපු තළන ඉන්ශන්. ආදි හශල් ඳටන් ර ය
ශරහ. It is called the "time warp". එභ නිහ ශ්ධලඳහරන දුසට
ශච්තනහශන් ශම් රලසන අවන්න එඳහ. අද ණඹ න්න ශඳොලී
අනුඳහතඹ සිඹඹට 2යි. ඒ භභ ශම් රු බහශව් ඉතහභ
කීශභන් කිඹනහ. එභ නිහ අතීතශේ ණඹ ත්ත ශඳොලී
අනුඳහතඹ ළන ථහ යන්න එඳහ.

කුුණෑග ගලන්ගගොල් නිලාව ගයෝජනා
්රමය : ශ්ව්තර

குருரகல், தனன்தகரல்ன வீடகப்நெத் றட்டம் :
றதம்
WELANGOLLA HOUSING SCHEME, KURUNEGALA: DETAILS

4526/'13

8. ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුම්
අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ- (1) :
(අ)

Do not get stuck in the time warp. ඒ ඔයශරෝසුශව් ඔළු
ර ය ය ශන ථහ යන්න එඳහ.

ගු අජි ක පී. ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் ந. ததவர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, දුෂිත, ඒහධිඳක අප්රිහනු යහජයඹන්
එක්සිම් ඵළංකුශන් විලහර ලශඹන් ණඹ න්නහඹ කිඹහ එතුභහ
කිඹන හයණඹ භහ පිිබන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි.
[ඵහධහ කිරීභක්] භශේ රලසනඹ අවන්න ශදන්ශන් නළවළශන්. භශේ
රලසනඹ අවන්න ශදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] රු ඇභකතුභහ භශේ
රලසනඹ අවන්න ඉඩ ශදන්න. රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ.
වරි. ශම් දන්ශන් නළකශනහ අවන රලසනඹට දන්න ශනහ
උත්තය ශදන්න අවශන ඉන්න. [ඵහධහ කිරීම්] භශේ රලසනඹ
ශභඹයි. ඔඵතුභහ කිව්හ ශන් CDB - Chinese Development
Bank - එශන් ණඹ න්නහ කිඹහ. දළන් ඒශන් අයශන
කශඵන ණඹ රභහණඹ ව ඒශක් ශඳොලී අනුඳහකඹ කුභක් ද
කිඹහ ඔඵතුභහට ශම් ශභොශවොශත් කිඹන්න පුළුන් ද?

674

(i)

කුරුණෆර, ශරන්ශොල්ර නිහ ශඹෝජනහ
ක්රභඹ තුශ ඉදිය ඇක නිහ ංයහ
ශොඳභණද;

(ii)

එභ නිහ ශඹෝජනහ ක්රභඹ වහ ළඹ ව මුදර
ශොඳභණද;

(iii)

එභ නිහ ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටශත් නික් රඵහ
ශදන ක්රභශව්දඹ ශර්ද;

(iv)

එභ නි විකුණුම් මිර ශොඳභණද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනර ද?
(ආ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
றர்ர, ததரநறறல் வசககள், வீடகப்நெ, ததரது
சறகள் அகச்சகக் வகட்ட றணர:
(அ) (i )

குருரகல்,
தனன்தகரல்ன
வீடகப்நெத்
றட்டத்றல் றர்ரறக்கப்தட்டுள்ப வீடுகபறன்
ண்றக்கக ரதன்தகமம்;

(ii )

இவ்வீடகப்நெத்
றட்டத்துக்கு
தசனரகற
தத்தரகக வ்பவு ன்தகமம்;

(iii )

இவ்வீடகப்நெத்
றட்டத்றன்கலழ்
வீடு
ங்கப்தடும் முகநக ரதன்தகமம்;

(iv )

வற்தடி எரு வீட்டின்
ரதன்தகமம்

ගු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔඵතුභහ ඒ ළන රලසනඹක් ඇුවශව් නළවළශන්. ඒ ළන
රලසනඹක් අවන්න. අඳ උත්තය ශදන්නම්. ශම් ම්පර්ණශඹන්
ශනස ඵළංකුක් ළන රලසන අවරහ දළන් උත්තය ශදන්න
කිඹන්ශන්. හභහනයශඹන් ශඳො  ඹ සිඹඹට 2යි.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රලසන අං 6-4464/'13-(1), රු අනුය දිහනහඹ භවතහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ஆ) இன்வநல், ன்?

asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:
(i)

(The Hon. Anura Dissanayake)

Will he inform this House (i)

the number of houses that have been
constructed in the Welangolla Housing
Scheme in Kurunegala;

(ii0

the cost of construction of that Housing
Scheme;

(iii)

the methodology of granting a house under
that Housing Scheme; and

(iv)

the sale price of a house from that Housing
Scheme?

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ
ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට
පිිබතුරු දීභ වහ ක ශද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්ර්නය මතු දිනකදී ඉදිිපඳ ක කිරීම නිගයෝග කරන දී.
Question ordered to stand down.

றகன

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

(ரண்நெறகு அநு றமரரக்க)

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றற்தகண

(b)

If not, why?
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ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

රු ථහනහඹතුභනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ
ශඳොදු ඳවසුම් අභහතයතුභහ ශනුශන් එභ රලසනඹට පිිබතුය
ශභශේයි.
(අ)

(i)

නිහ 23කි.

(ii)

නිහ ඉදි කිරීභ වහ ව ඹටිතර ඳවසුම්
වහ රුපිඹල් මි  ඹන 182කි.

(iii)

පුත්ඳත් භඟින් රසි්ධධ ය ඉල්ලුම්ඳත් ළහ ඒ
අනු සුදුසුම් රඵන ඉල්ලුම්රුන් නිහ රඵහ
දීභ වහ ශතෝයහ නු රළශබ්.

(iv)

නිහර විකුණුම් මිර ඇතුශත් යන රද ශල්නඹ
-ඇමුණුම- වභාගත* යමි.

(ආ) අදහශ ශනොශව්.

(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)

රු ථහනහඹතුභනි, අශේ වීයංල ඇභකතුභහ දකින්නත්
ආහ නිහ අඳට ශන දක් රඵහ ශදන්න.

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ඒ ශවොයි.

භූගත ලව්තු නිරීක්ණය කෂ ශැකි ගල්වර් යන්ත්රය :
ශ්ව්තර
நெகததரருட்ககப அரணறக்கும் வனசர்
இந்றம் : றதம்

SUBTERRANEAN TREASURE DETECTING LASER MACHINE:
DETAILS

4621/’13
*වභාගපවය මත තබන ද ඇමුුම:

சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்நெ :
Annex tabled:

9. ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ ආමි ටයුතු
අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (1):
(අ) ශල්ර් කියණ බහවිතශඹන් භූත ඳකන නිදන් සතු
නිරීක්ණඹ ශ වළකි ඹන්ත්රඹක් ශ්රී රංහට ශන්හ
ඇක ඵත්, එඹ ශඳො  ස අත් අඩංගුට ඳත් ව ඵත් එතුභහ
දන්ශනර ද?
(ආ)
(i) එභ ඹන්ත්රඹ ශන්වීභ වහ ආයක් ක්ශේත්රශේ
රඵර අශඹකුශේ භළදිවත්වීභක් සිදු වී කශබ්ද;
(ii) එශේ නම්, එභ පු්ධරඹහශේ නභ ශර්ද;
(iii) ශභභ ආයක් ක්ශේත්රශේ රඵර තළනළත්තහශේ
භළදිවත්වීභ ශවේතුශන් එභ ඹන්ත්රඹ පිිබඵ
ඳරීක්ණ නතහ දභහ කශබ්ද;
(iv) ශනොඑශේ නම්, එභ ඳරීක්ණර ත්භන්
තත්ත්ඹ ශර්ද;
(ඇ)

(ඈ)

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்நெறகு லின் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

රු ථහනහඹතුභනි, ඇභකතුභහ ශම් රු බහශව් නළක නිහ
එතුභහට අතුරු රලසනරට පිිබතුරු ශදන්න පුළුන්ද? නළත්නම් ඒ
රලසන ශන ද අවන්නද?

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

දළනට භහ ශත රඵහ දී කශඵන පිිබතුය තභයි භට ඉදිරිඳත්
යන්න පුළුන්.

(ඉ)

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනර ද?
(i) එභ ශල්ර් ඹන්ත්රඹ ආනඹනඹ ය ඇක යට
ශර්ද;
(ii) ඒ වහ ළඹ ය ඇක මුදර ශොඳභණද;
(iii) ඉවත (අ) ර  වන් ඹන්ත්රඹට අභතය ශභයටට
ශන්හ ඇක එළනි ඹන්ත්ර ංයහ ශොඳභණද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනර ද?
(i) ඉවත වන් ඹන්ත්රඹ ශවෝ ඹන්ත්ර ශන්වීභ
ශවේතුශන් භූත ඳකන නිදන් සතුර
ආයක්හ වහ ඹම්කිසි ඵරඳෆභක් ඇක විඹ වළකි
ඵ පිිබන්ශන්ද;
(ii) එශේ නම්, ඊට අදහශ ශම් න විට ශන ඇක
ක්රිඹහභහර් ශර්ද;
ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ශනර ද?
ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

தற அகச்சரும் நெத் சரசண,
அகச்சருரணகக் வகட்ட றணர:
(அ)



அலுல்கள்

வனசர் கறர்ககபப் தன்தடுத்ற றனத்றன்கலழ்
கரப்தடும் நெகததரருட்ககப அரணறக்கக்கூடி
ஏர்
இந்றம்
இனங்ககக்கு
இநக்குற
தசய்ப்தட்டுள்பதன்தகமம், இது ததரலிமரரல்
ககப்தற்நப்தட்டுள்பதன்தகமம் அர் அநறரர?

ඳහර්  ශම්න්තු
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[රු සුජී ශේනසිංව භවතහ]

(ஆ) (i )

(c)

வற்தடி
இந்றத்க
தசய்ற்கரக
தரதுகரப்நெத்
தனம்ரய்ந்
எருரறன்
கடததற்ரள்பர ன்தகமம்;

இநக்குற
துகநறன்
கனமடு

(ii )

ஆதணறன்,
வற்தடி
ரதன்தகமம்;

(iii )

வற்தடி
தரதுகரப்நெத்
துகநறன்
தனம்
ரய்ந்ரறன்
கனமட்டின்
கரரக
வற்தடி இந்றம் தரடர்தரண றசரக
றரத்ப்தட்டுள்பர ன்தகமம்;

(iv )

678

தரறன்

வற்தடி
றசரககபறன்
றகனக ரதன்தகமம்

ததர்

(d)

Will he inform this House of (i)

the country from which that laser machine
has been imported;

(ii)

the amount spent on that; and

(iii)

the number of such machines imported to
this country other than the one mentioned in
(a) above?

Will he also state (i)

whether he admits that the safety of the
subterranean treasures could be affected as
a result of importing the machine or
machines mentioned above; and

(ii)

if so, the measures taken by now in that
regard?

ற்வதரக

அர் குநறப்தறடுரர?
(இ) (i )

வற்தடி
வனசர்
இந்றம்
இநக்குற
தசய்ப்தட்ட ரடு ரதன்தகமம்;

(e)

(ii )

இற்கரக தசனறடப்தட்டுள்ப தத்தரகக
வ்பவு ன்தகமம்;

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(iii )

வவன
(அ)இல்
குநறப்தறடப்தட்டுள்ப
இந்றத்றற்கு வனறகரக இந்ரட்டுக்கு
இநக்குற
தசய்ப்தட்டுள்ப
இவ்ரநரண
இந்றங்கபறன்
ண்றக்கக
வ்பதன்தகமம்

(ஈ)

(b)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ
ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිිබතුරු
ශදනහ.
(අ) නළත. ශනත් තහක්ණි උඳක්රභ භඟින් භූමි අබයන්තයඹ
නිරීක්ණඹ ශ වළකි ඹන්ත්ර වමු වී ඇත.

(i )

(ආ)

வவன குநறப்தறடப்தட்ட இந்றம் அல்னது
இந்றங்கள் இநக்குற தசய்ப்தடுன்
கரரக
றனத்றன்
கலழுள்ப
நெகததரருட்கபறன் தரதுகரப்தறற்கு வநம்
றர்ப்தந்ம்
ற்தடுதன்தக
அர்
ற்ரக்தகரள்ரர ன்தகமம்;
ஆதணறன்,
அற்வகற்த
ற்வதரது
வற்தகரள்பப்தட்டுள்ப டடிக்கககள் ரக
ன்தகமம்

(ඇ)

(i)

නළත.

(ii)

ඳළන ශනොනඟී.

(iii)

අදහශ ශනොශව්.

(iv)

ශල්ර් ශනොන ශනත් තහක්ණි උඳක්රභ
භඟින් භූමි අබයන්තයඹ නිරීක්ණඹ ශ වළකි
එභ ඹන්ත්ර පිිබඵ විභර්ලන ඳත්හ රු
අධියණඹ ශත රුණු හර්තහ ය ඇත.

(i)

අදහශ ශනොශව්.

அர் குநறப்தறடுரர?

(ii)

අදහශ ශනොශව්.

இன்வநல், ன்?

(iii)

ශල්ර් ශනොන ශනත් තහක්ණි උඳක්රභ
භඟින් භූමි අබයන්තයඹ නිරීක්ණඹ ශ වළකි
ඹන්ත්ර 08ක් අත්අඩංගුට ශන ඇත.

(i)

ශල්ර් ශනොන ශනත් තහක්ණි උඳක්රභ
භඟින් භූමි අබයන්තයඹ නිරීක්ණඹ ශ වළකි එභ
ඹන්ත්ර ඉඳුයහභ නිදන් සතු ශවීභ වහ ශඹොදහ
ත් ඵට අනහයණඹ වී ශනොභළත.

(ii)

ඳළන ශනොනඟී.

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

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

(ii )

(உ)

If not, why?

(ඈ)

Is he aware that a machine that can detect
subterranean treasures using laser beams has been
imported to Sri Lanka and that it has been taken
into police custody?
Will he state (i) whether a powerful individual of the
defence sector has been involved in
importing that machine;
(ii) if so, the name of that person;
(iii) whether investigations into that machine
were stopped due to intervention by the said
powerful individual of the defence sector;
and
(iv) if not, the current situation of those
investigations?

(ඉ)

ඳළන ශනොනඟී.

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු රලසනඹ
ශභශේයි. ඇභකතුභනි, පිිබතුශර් "නළත" කිව්හට ඳත්තයර ඳශ
ශනහ, "ශභළනි ඹන්ත්ර කිර ඳඹක් ශනළවිත් කශඵනහඹ, ඒහ
ඒ ටයුතු වහ ශඹොදහ ත්තහ"ඹ කිඹරහ. විශලේශඹන්භ
බංගිරිශේ ශඳොලීසිඹට ඳහ ඹන්ත්රඹක් අුව ශරහ කුදණු ඵටත්, ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ඒ අඹ ක්රිඹහත්භ ශනොවුණු ඵටත් ඒ ශඳොලීසිශේ
නිරධහරී භවත්රුන්ශේ නම්, ශතොයතුරු භනභ දළනුත් ශරහ
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කශඵනහ. "ජනයශ" ඳත්තයශේත් වන් වුණහ, නිදන් ඹන්ත්රඹ
ළන ඳරීක්ණ ඹට යි, ආයක් අංලශේ රඵරශඹක් ශම්
වහ ම්ඵන්ධයි කිඹරහ. ශභර  නියදයබහඹ ළන භහ දන්ශන්
නළවළ. ඔඵතුභහ ශම් ළන ශවොඹරහ ඵරන්න. ශම් යශට් ඵරත්
පු්ධරශඹෝ ම්ඵන්ධ ළයදි එිබඹට එන්ශන් නළවළ. ශම් ම්ඵන්ධ
ශොඹහ ඵරන්නඹ කිඹහ විශලේශඹන්භ භහ ඔඵතුභහශන් ඉල්රහ
සිටිනහ. ශම් යටට ඵරඳහන ශදඹක්. ශොඩක් ශරහට අවුරුදු
10ක්, 15ක් -
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(ii )

ற்வதரது
இநக்குற
தசய்ப்தட்டுள்ப
தரற்தசுக்கபறன் ண்றக்கக ரது;

(iii )

தரல் ற்ரம் இட்கடப் தறக்கரக ஆடுககப
இநக்குற தசய்ற்கரக எதுக்கப்தட்டுள்ப
தத்தரகக வ்பவு;

(iv )

2013ஆம் ஆண்டபறல் வற்தடி
இநக்குற தசய்ப்தட்டுள்பணர

ஆடுகள்

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர?

කථානායකතුමා

(ஆ) இன்வநல், ன்?

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඹ ථහක්ද, රලසනඹක්ද?

asked the Minster of Livestock and Rural Community
Development:

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(a)

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

රලසනඹ අවන්ශන්, රු ථහනහඹතුභනි. අඳට ඉරහ ර ටරහ
රලසනරට උත්තය රළශඵන නිහ අපි ඒ අසථහ රශඹෝජනඹට
න්නහ. ශඵොශවොභ සතුකයි.
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ළඩිදුය ඳරීක්ණඹක් යරහ අඳට
හර්තහක් ඉදිරිඳත් යන්නඹ කිඹරහ අපි එතුභහශන් ඉල්රහ
සිටිනහ.

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා

(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

Will he state (i)

the amount that has been allocated for the
importation of dairy cows to increase local
milk production;

(ii)

the number of cows that has been imported
by now;

(iii)

the amount allocated for the importation of
milk producing and dual purpose goats; and

(iv)

whether those goats had been imported by
2013?

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ඔඵතුභහශේ ඒ රලසනඹ ම්ඵන්ධ අදහශ අභහතයහංලඹට
දන්න්නම්.

(b)

If not, why?

ගු එච්.ආර්. මිත්රඳා මශතා

කිිප ගලයින් ආනයනය : ගලන් කෂ මුද
தரற்தசுக்கள் இநக்குற : த எதுக்கலடு
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11. ගු අගෝක් අගබ්සිාශ මශතා

(ரண்நெறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ රජහ ංර්ධන
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ.
(අ)

(i)
ර්ඹ

(ரண்நெறகு அவசரக் அவதசறங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

2011
2012
2013
2014

ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ රජහ ංර්ධන අභහතයතුභහශන් ඇස
රලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

ශ්ධශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ වහ කිරි
යින් ආනඹනඹ කිරීභට ශන් ය ඇක මුදර
ශොඳභණද;

(ii)

ශම් න විට ආනඹනඹ ය ඇක කිරි යින්
ංයහ ශොඳභණද;

(iii)

කිරි ව ්ධවිත් හර්ඹ එළුන් ආනඹනඹ වහ
ශන් ශ මුදර ශොඳභණද;

(iv)

2013 ර්ඹ න විට එභ එළුන් ආනඹනඹ ය
කුදශණ්ද;

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනර ද?

ආනඹනඹ වහ ශන් ශ මුදර
(මි  ඹන)
රු. 105,000,000.00
රු. 862,600,000.00
රු. 793,000,000.00
රු. 66,200,000.00

(ii)

ශම් න විට කිරි යින් 2,000ක් ආනඹනඹ ය
ඇත.

(iii)

2013 ව 2014 ය වහ කිරි ව ්ධවිත් හර්ඹ
එළුන් ආනඹනඹ වහ මුදල් ශන් ය
ශනොභළත.

(iv)

2013 ය න විට එළුන් ආනඹනඹ ය
ශනොභළත.

(ආ) අදහශ ශනොශව්.

(ආ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
கரல்கட பர்ப்நெ, கறரற
அகச்சகக் வகட்ட றணர:
(அ) (i )

சணசமூக

உள்ரட்டு
தரல்
அறகரறக்கும்ததரருட்டு
இநக்குற தசய்ற்கரக
தத்தரகக வ்பவு;

அதறறருத்ற

உற்தத்றக
தரற்தசுக்ககப
எதுக்கப்தட்டுள்ப

ගු අගෝක් අගබ්සිාශ මශතා

(ரண்நெறகு அவசரக் அவதசறங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

භශේ ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි. එතුභහ කිව්හ, කිරි
යින් ආනඹනඹ යන්න රුපිඹල් ශෝටි වඹක් ශන් යරහ
කශඵනහඹ කිඹරහ. ඳසු ගිඹ 2014 අඹ ළශේ දී මුදල්
අභහතයයඹහ විධිඹට අකරු ජනහධිඳකතුභහ කිව්හ, යින්
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ඳහර්  ශම්න්තු

[රු අශලෝක් අශබ්සිංව භවතහ]

20,000ක් ආනඹනඹ කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු නහඹ කිඹරහ.
මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහංලශේ හර්ෂි හර්තහශව්
කශඵනහ, 2014 ශර්දී යින් 2,500ක් ආනඹනඹ යනහඹ
කිඹරහ. යින් 2,500ක් ආනඹනඹ කිරීභ වහ රුපිඹල් ශෝටි
80ක් අලය ඵත් මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහංලශේ හර්ෂි
හර්තහශව් වන් යරහ කුදණහ. ඒ අනු එභ ශන් ශ මුදරට
ඒ යින් රභහණඹ ආනඹනඹ යන්ශන් ශොශවොභද? එශවභ
යන්න පුළුන් ක්රභඹක් කශඵනහද?

ගු එච්.ආර්. මිත්රඳා මශතා

(ரண்நெறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් අලුත් රලසනඹක්. ශම්ට ශනභ
ශතොයතුරු ශොඹරහ උත්තය ශදන්න අලයයි.
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ගු එච්.ආර්. මිත්රඳා මශතා

(ரண்நெறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඔඵතුභහ ශභොන ර්ඹද කිඹරහ අවරහ නළවළ. ඒ නිහ
ශොශවොභද, භභ උත්තයඹක් ශදන්ශන්?

ගු අගෝක් අගබ්සිාශ මශතා

(ரண்நெறகு அவசரக் அவதசறங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

භශේ තුන්ළනි අතුරු රලසනඹ ශම්යි. ඳශු ම්ඳත් අංලඹ දශ
ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹට ඳඹන දහඹත්ඹ සිඹඹට දලභ 8ක් ඳභණ
ශනහ. එතශොට යහජය අංලශේ කිරි නිසඳහදනඹ ලීටර් මි  ඹන
78 දක්හ අඩු ශරහ කශඵනහ. ශම් භඟින් දශ ශ්ධශීඹ
නිසඳහදනඹට රඵහ ශදන දහඹත්ඹ ළඩි කිරීභ වහ ඔඵතුභහශේ
අභහතයහංලඹ අයශන කශඵන ක්රිඹහ භහර් ශභොනහද?

කථානායකතුමා

ගු එච්.ආර්. මිත්රඳා මශතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

(சதரரகர் அர்கள்)

ශවොයි.

ගු අගෝක් අගබ්සිාශ මශතා

(ரண்நெறகு அவசரக் அவதசறங்க)

(ரண்நெறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් අලුත් රලසනඹක්. ශම් රලසනඹට
උත්තය ශදන්න ශතොයතුරු ශොඹන්න ඕනෆ. අශනක් එ කිරි
නිසඳහදනඹ අඩු ශරහ නළවළ. ඔඵතුභන්රහ නසීරන්තශඹන් කිරි
පිටි ආනඹනඹ යපු එ තභයි අඳට අද කශඵන ළටලු.

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

භභ ශම් රලසනශඹන් අවරහ කශඵනහ, කිරි ව ්ධවිත් හර්ඹ
එළුන් ආනඹනඹ වහ ශන් ශ මුදර ම්ඵන්ධශඹන්. ඒ
කිඹන්ශන් කිරි වහත්, භස පිණිත් එළුන් ආනඹනඹ කිරීභයි.
භහ ශන කශඵනහ, 2012 විණහධිඳක හර්තහ. ඒ
විණහධිඳක හර්තහට අනු 2010 ර්ශේ එළුන් 1,000ක්
ආනඹනඹ යන්න රුපිඹල් ශෝටි ශදකුත්, 2011 යට
රුපිඹල් ශෝටි තුන වභහයකුත්, 2012 යට රුපිඹල් ශෝටි
වතයකුත් ශන් යරහ කශඵනහ. නමුත්, මුදල් ශන් ශත්
එළුන් ආනඹනඹ යරහ නළවළ. ල්   ළඩ ටයුතු වහ
රුපිඹල් 210,487ක් විඹදම් ශරහ කශඵනහ. එළුන් ආනඹනඹ
යන්න අඹ ළශඹන් මුදල් ශන් ශරුත්, එළුන් ආනඹනඹ
යරහ නළත්ශත් ඇයි?

ගු එච්.ආර්. මිත්රඳා මශතා

(ரண்நெறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

බ කතුළුඔය - උඩප්පුල මාර්ගය ඉදිකිරීම :
ඇව්තගපන්තුගත මුද

தத்துலு ஏ-உடப்நெ வீற றர்ரம் : றப்நட்டுத்
தரகக
CONSTRUCTION OF BATTULUOYA-UDAPPUWA ROAD :
ESTIMATED AMOUNT

4956/’14

12.ගු නිගරෝන් ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு றவரன் ததவர )

(The Hon. Niroshan Perera)

භවහභහර්,
රලසනඹ - (1) :
(අ)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

2014 ර්ඹ ළන ඔඵතුභහ අවරහ නළවළ.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ර්ඹ අනු ඇුවහ නම් ශවොයි.

ඇස

(ii)

ශභභ භහර්ශේ ඉදිකිරීම් ඳයහ ඇක ආඹතනඹ
ශර්ද;

(iii)

එකී භහභ ශත ඉදිකිරීම් ඳළරීශම් දී විධිභත්
ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹක් අනුභනඹ ය කශබ්ද;

(ආ)

(i)

ඉවත වන් භහර්ශේ ඉදිකිරීම් අතයභදී නතහ
දළමීය ශභන් ජනතහ ඵරත් දුසයතහට ඳත්
ඇක ඵ දන්ශන්ද;

(ii)

එභ භහර්ශේ ඉදිකිරීම් නළත ආයම්බ යනු
රඵන දිනඹ ශර්ද;

(iii)

ඉවත භහර්ශේ ඉදිකිරීම් ටයුතු දීර්ක හරඹක්
කසශේ නතය ය කඩිභ නිහ භනහභන
ටයුතුරදී පීඩහන්ට ඳත් සිටින ජනතහට
වන ළරසීභට පිඹය න්ශන්ද;

(ரண்நெறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

අභහතයතුභහශන්

පුත්තරභ දිසත්රික්ශේ, ඵත්තුළුඔඹ - උඩේපු
භහර්ඹ ඉදිකිරීභ වහ ඇසතශම්න්තුත මුදර
ශොඳභණද;

ශම් ය ළන කිඹන්න.

ගු එච්.ආර්. මිත්රඳා මශතා

නහවි

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනර ද?

ගු අගෝක් අගබ්සිාශ මශතා

(ரண்நெறகு அவசரக் அவதசறங்க)

වහ

(i)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ රලසනඹට උත්තයඹක් ශදන්න
විධිඹක් නළවළ. දළන් තභයි ශභතුභහ හර සීභහ දක්න්ශන්.
එතුභහශේ රලසනශේ හර සීභහක් දක්හ නළවළ. ශභොද, අඹ ළඹ
ශල්නශඹන් ශන් මුදල් ශන් යන්ශන්. උත්තය ශදන්න නම්,
ඔඵතුභහ නිලසචිත හර හනුක් ශදන්න ඕනෆ.

යහඹ

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනර ද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
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தடுஞ்சரகனகள், துகநமுகங்கள் ற்ரம் கப்தற்ரகந
அகச்சகக் வகட்ட றணர:
(அ) (i )

(ii )
(iii )

நெத்பம் ரட்டத்றல் தத்துலு ஏ-உடப்நெ
வீறக
றர்ரறப்தற்கு
றப்நடு
தசய்ப்தட்டுள்ப
தத்தரகக
ரது
ன்தகமம்;
இவ்வீறறன் றர்ரப் தறகள் எப்தகடக்கப்
தட்டுள்ப றரணம் ரது ன்தகமம்;
இக்
கம்தணறக்கு
றர்ரப்
தறககப
எப்தகடக்கும்வதரது
முகநசரர்ந்
வகள்றப்தத்ற கடமுகந ககடப்தறடிக்கப்
தட்டர ன்தகமம்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) (i )

வற்குநறப்தறட்ட வீறறன் றர்ரப் தறகள்
இகடடுறல் ககறடப்தட்டரல் க்கள் கடும்
சறங்களுக்குள்பரகறமள்பணர் ன்தகமம்;

(ii )

இவ்வீறறன் றர்ரப் தறகள் லண்டும்
ஆம்தறக்கப்தடும் றகற ரது ன்தகமம்;

(iii )

வற்குநறப்தறட்ட வீறறன் றர்ரப் தறகள்
லண்ட
கரனரக
றரத்ப்தட்டிருப்தரல்
வதரக்குத்றன்வதரது
தரறக்கப்தட்ட
க்களுக்கு றரம் ங்க டடிக்கக
வற்தகரள்ரர ன்தகமம்

ඵත්තුළුඔඹ - උඩේපු - ආඬිමුශණ් භහර්ඹ ශොන්ත්රහත්
භහම් 06ක් ඹටශත් ංර්ධනඹ යන රදී.
භහර් ශොට

ශොන්ත්රහත්
භහභ

01

කි.මීය . 0+000 සිට
1+000 දක්හ

02

කි.මීය . 1+000 සිට
2+050 දක්හ

03

කි.මීය . 2+050 සිට
5+300 දක්හ

04

කි.මීය . 5+300 සිට
5+800 දක්හ

05

කි.මීය . 5+800 සිට
7+600 දක්හ

ළශනෝරහ
ඉදිකිරීම්
භහභ
ලුමිශනක්ස
ඉදිකිරීම්
භහභ
සුශ්ධලස
ඉදිකිරීම්
භහභ
ශවන්රි
ඉදිකිරීම්
භහභ
න්
න්සට්රක්න්
භහභ

06

කි.මීය . 7+600 සිට
9+300 දක්හ

(iii)

அர் குநறப்தறடுரர?
(இ)

இன்வநல், ன்?

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

(b)

(c)

Will he inform this House (i) the estimated amount for the construction of
the Battuluoya-Udappuwa Road in the
Puttalam District;
(ii) the institution to which the construction of
this road has been handed over; and
(iii) whether the proper tender procedure has
been followed when the construction was
handed over to the said company?
Will he state (i) whether he is aware that people have been
severely inconvenienced as a result of the
construction of the above road being
abandoned midway;
(ii) the date on which the construction of the
said road will be resumed; and
(iii) whether action will be taken to grant relief
to the people who have been adversely
affected as a result of the lengthy stoppage
of the construction of the above road?
If not, why?

ගු නිර්ම ගකොතාල මශතා (මශාමාර්ග ලරාය ශා
නාශ්ක අමාතයතුමා)

(ආ)

ඇසතශම්න්තු
මුදර (රු.
මි  ඹන)
27.70

-

ළඩ අන්
ය ඇත.

18.54

ළඩ අන්
ය ඇත.

74.12

ළඩ අන්
ය ඇත.

36.07

ළඩ අන්
ය ඇත.

92.40

2014.07.08
දින ළඩ
ආයම්බ ය
ඇත.
ඇසතශම්න්තු
ස ය
ඇත.
ශටන්ඩර්
ළවීභට
නිඹමිතඹ.

-

ඔව්.

(i)

ඉදි කිරීම් ටයුතු අතය භ නතහ දභහ නළත.

(ii)

අදහශ ශනොශව්.

(iii)

අදහශ ශනොශව්.

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

ගු නිගරෝන් ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு றவரன் ததவர )

(The Hon. Niroshan Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
ශම් භහර්ශේ අන්කභ අදිඹශර් ළඩ අන් න්ශන් දහද
කිඹරහ ඇභකතුභහට කිඹන්න පුළුන්ද? ඒ වහ නිලසචිත දිනඹක්
ශදන්න පුළුන්ද?

ගු නිර්ම ගකොතාල මශතා
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රු ථහනහඹතුභනි, අන් ශොටශේ ළඩ ආයම්බ යරහ
කශඵන්ශන් ජ   8 ළනි දිනයි. ගිවිසුම් ඳත්රඹ ඵරරහ රු
භන්ත්රීතුභහට භහ ඒ නිළයදි කිඹන්නම්.

ගු නිගරෝන් ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு றவரன் ததவர )

(The Hon. Niroshan Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
ශභභ භහර්ශේ භවය ශොටස විටින් විට ංතුය තර්ජනඹට
රක් ශනහ, රු ඇභකතුභනි. ශම් පිිබඵ ඉංජිශන්රු
හර්තහක් ඔඵතුභහට රළඩි කශඵනහද? ශම් ළන ටයුතු යන්න
ඔඵතුභන්රහශේ දීර්කහලීන ළඩ පිිබශශක් කශඵනහද?

(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன - தடுஞ்சரகனகள்,
துகநமுகங்கள் ற்ரம் கப்தற்ரகந அகச்சர்)

ගු නිර්ම ගකොතාල මශතා

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

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රු ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට පිිබතුය ශභශේඹ.
(අ) (i) ව (ii)

ර්තභහන
තත්ත්ඹ

(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඇුවශව් භහර්ශේ ඉදි කිරීම්
ම්ඵන්ධශඹන්ද, නළත්නම් ංතුය ඳහරනඹ පිිබඵද?

ඳහර්  ශම්න්තු
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ගු නිගරෝන් ගඳගර්රා මශතා

(ii)

එශේ අශශවි යනු රඵන ශඵොශවෝ ඖධ ර් ශ්රී
රංහශව්   ඹහ ඳදිංචි ය ශනොභළක ඵත්;

(The Hon. Niroshan Perera)

(iii)

අන්තර්ජහරඹ ඔසශේ ඇණවුම් ය රඵහ න්නහ
ඖධ
ශඵොශවෝ
විට
ෛදයරුන්ශේ
නිර්ශ්ධලඹකින් ශතොය බහවිත යනු රඵන ඵත්;

(ரண்நெறகு றவரன் ததவர )

රු ඇභකතුභනි, ශම් භහර්ඹ වළදුහභ විටින් විට ංතුය
ඇවිත් එඹ ළශඩනහ. ඒ පිිබඵ කුභක් ශවෝ හර්තහක්
ඔඵතුභන්රහට ඉදිරිඳත් ශරහ කශඵනහද? ඉදිරිශේදී ශම් භහර්ඹ
ශනස යන්න ඹම් ක්රිඹහ භහර්ඹක් න්න අදවක් කශඵනහද?

එතුභහ දන්ශනර ද?
(ආ)

ගු නිර්ම ගකොතාල මශතා

(i)

අන්තර්ජහරඹ ඔසශේ ශ්ධශීඹ ජනතහට අශශවි
යනු රඵන ඖධ පිිබඵ විධිභත් අධයඹනඹක්
ය කශබ්ද;

(ii)

එශේ සිදු යනු රඵන ඖධ අශශවිඹ නිඹහභනඹ
කිරීශම් නීකභඹ වළකිඹහක් ශභයට ශෞය
ඵරධහරින් වට කශබ්ද;

(iii)

ශනොඑශේ නම්, ෛදය නිර්ශ්ධලඹකින් ශතොය
අන්තර්ජහරඹ ඔසශේ ඖධ මිරදී ළනීභ වහ එභ
ඖධ බහවිත කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඳකන
අන්තයහඹහරි සබහඹ පිිබඵ ජනතහ
දළනුත් කිරීභට ටයුතු යන්ශන්ද;

(iv)

එශේ නම්, ජනතහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් දළනුත්
යන ආහයඹ ශර්ද;

(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් භහර්ඹ ංර්ධනඹ කිරීශම්දී
හරිභහර් වහ ජරම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහංලශේ අදහශ
ඉංජිශන්රු තහක්ණඹත්, අශේ අභහතයහංලශේ ඉංජිශන්රු
තහක්ණඹත් බහවිත ය ළඩි culverts රභහණඹක් දභරහ විෘත
කිරීම් යරහ ඹම් කිසි රභහණඹකින් උසරහ කශඵනහ. ඒ ඉසසීභ
අනු තභයි ශම් භහර්ඹ ංර්ධනඹ ය කශඵන්ශන්. ඕනෆ නම්
ඔඵතුභහට ඒ හර්තහත් රළශඵන්න රසන්න පුළුන්.

ගු නිගරෝන් ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு றவரன் ததவர )

(The Hon. Niroshan Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ තුන්ළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
රු ඇභකතුභනි, ශම් භහර්ඹට ම්ඵන්ධ උඩේපු
ශෝවිශල් සිට ශඳොලීසිඹ දක්හ ත භහර්ඹක් කශඵනහ. ඒ
භහර්ඹ ධීය ර්භහන්තඹට ඉතහභ ළදත් ශනහ. නමුත් ඒ
භහර්ඹ ඉතහභ අඵරන්. ඒ භහර්ඹත් ඹම්කිසි ශඹෝජනහක් ඹටශත්
ංර්ධනඹ යන්නට ළරසුම් ය කශඵනහද කිඹරහ ඔඵතුභහට
කිඹන්න පුළුන්ද?

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනර ද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
சுகரர அகச்சகக் வகட்ட றணர:
(அ) (i )

இனங்கக
நுகர்வரர் இகத்றநடரக
தகரள்ணவுக் கட்டகப அநப்தற ருந்துககபக்
தகரள்ணவு தசய்மம் வதரக்கு
அண்கக்
கரனத்றலிருந்து தகுரக அறகரறத்துள்பது
ன்தகமம்;

(ii )

அவ்ரர
சந்கப்தடுத்ப்தடுகறன்ந
அவகரண ருந்து கககள் இனங்ககறல்
தறவு தசய்ப்தடரதுள்பக ன்தகமம்;

(iii )

இகத்றன் ஊடரக தகரள்ணவுக் கட்டகப
அநப்தற
ததற்ரக்தகரள்ளும்
ருந்துகள்
ததரும்தரலும் ருத்துர்கபறன் சறதரரறசு இன்நற
தன்தடுத்ப்தடுகறன்நதன்தகமம்

ගු නිර්ම ගකොතාල මශතා
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රු භන්ත්රීතුභනි, ශඳොශරොච්චිකුරභ දක්හ ඳහය ළනද ඔඵතුභහ
අවන්ශන්?

ගු නිගරෝන් ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு றவரன் ததவர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ඔව්.

அர் அநறரர?

ගු නිර්ම ගකොතාල මශතා
(ரண்நெறகு றர்ன தகரத்னரன)

(ஆ) (i )

இகத்றன் ஊடரக உள்ரட்டு க்களுக்குச்
சந்கப்தடுத்துகறன்ந ருந்துகள் தரடர்தறல்
முகநசரர்ந் ஆய்தரன்ர டத்ப்தட்டுள்பர
ன்தகமம்;

(ii )

அவ்ரர வற்தகரள்பப்தடும் ருந்துகபறன்
சந்கப்தடுத்கன எழுங்குமுகநப்தடுத்துகறன்ந
சட்ட ரலறரண இலுக இந்ரட்டின் சுகரர
அறகரரறகளுக்கு உள்பர ன்தகமம்;

(iii )

இன்வநல், ருத்துர்கபறன் சறதரரறசு இன்நற
இகத்றன்
ஊடரக
ருந்துககபக்
தகரள்ணவு தசய்ல் ற்ரம் அற்கநப்
தன்தடுத்துல்
தரடர்தறல்
கரப்தடும்
அதர
றகன
தரடர்தரக
க்ககப
றறப்நெர்வூட்ட
டடிக்கக
டுப்தரர
ன்தகமம்;

(iv )

ஆதணறல்,
க்ககப
அது
தரடர்தரக
றறப்நெர்வூட்டும் முகந ரதன்தகமம்

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඒ ඳහයත් ංර්ධනඹ කිරීභ වහ අකරු ජනහධිඳකතුභහ
අනුභත ය කශඵනහ.

අන්තර්ජාය ඔව්ගවා ඖධ මිදී ගැනීම : දැනුල ක
කිරීම
இகத்றநடரக ருந்துகள் தகரள்ணவு :
றறப்நெர்வூட்டல்

ONLINE PURCHASE OF PHARMACEUTICAL DRUGS: PUBLIC
AWARENESS

5026/’14

13. ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ශෞය අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (1) :
(අ)

(i)

ශ්රී රහංකි ඳහරිශබෝගියින් අන්තර්ජහරඹ ඔසශේ
ඇණවුම් ය ඖධ මිරදී ළනීශම් රණතහ
භෆත සිට ඉතහ ශීඝ්රශඹන් ඉවශ ශොස ඇක ඵත්;

அர் குநறப்தறடுரர?
(இ)

இன்வநல், ன்?

2014 අශෝසතු 20

687
asked the Minister of Health:
(a) Is he aware that (i)

the trend among Sri Lankan consumers to
order and purchase pharmaceutical drugs
online has increased rapidly during recent
times;

(ii)

most of the pharmaceutical drugs sold in the
aforementioned manner have not been
registered in Sri Lanka; and

(iii)

(b)

pharmaceutical drugs obtained through
online orders are often used without proper
recommendation from doctors?
Will he state (i)

whether a formal study has been carried out
regarding pharmaceutical drugs that are
sold to locals through the internet;

(ii)

whether the local health officers have the
legal authority to regulate the sale of
pharmaceutical drugs that is carried out in
the aforesaid manner;

(iii)

if not, whether action will be taken to
educate the public on the dangers of
purchasing drugs online without a medical
prescription and the use of such drugs; and

(iv)

(c)

if so, the manner that will be adopted to
educate the public regarding the aforesaid
matter?
If not, why?

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

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

රු ථහනහඹතුභනි, ශෞය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
එභ රලසනඹට පිිබතුරු ශදනහ.
(අ)

(i)

ශරෝශේ දියුණු යටර ඖධ මිරදී ළනීභ වහ
අන්තර්ජහරඹ සුරබ බහවිත ශශර්. ශ්රී රංහශව්
එළනි රණතහක් ර්ධනඹ වී ඇක නමුත් ශභභ
රණතහ ඉතහ ශීඝ්රශඹන් ඉවශ ශොස ශනොභළත.

(ii)

ශෞය අභහතයහංලශේ විරවුන් උඳයණ වහ
ඖධ අධිහරිඹ ඹටශත්   ඹහ ඳදිංචිඹ රඵහ ත
යුතු න්ශන් ඵටර ය ඇශරෝඳක ඖධ ඳභණි.
ශවෝමිශඹෝඳක ඖධ, ආයුර්ශව්ද ඖධ ව ශඳක,
යල් ළනි ඵටර ය ඖධරට ආශව්ණි ව භහත්රහ
සරඳ  න් ඳළකඹද, ඖධ ඹන අර්ථ
නිරඳණඹට ඇතුශත් ශනොන ශඳෝණ,
ඌනපය (Neutracouticals) ළනි ද්රය ඳකන
නීක රීකරට අනු ඖධ අධිහරිශේ   ඹහ ඳදිංචි
කිරීභ අලය ශනොන අතය, අන්තර්ජහරඹ ඔසශේ
රාහයඹ යන වහ මිරදී නු රඵන ඵුවතයඹක්
ඖධ ශභභ හණ්ඩඹට අඹත්ඹ.

(iii)

ඉවත (ii)ර  වන් ඳරිදි ශවෝමිශඹෝඳක ඖධ,
ආයුර්ශව්ද ඖධ, ශඳෝණ ඌනපය විරවුන්
උඳයණ වහ ඖධ ඳනතට අනු ඖධ ඹන
අර්ථ නිරඳණඹට ඇතුශත් ශනොන නිහ ඒ වහ
නීතයනුකර ෛදය නිර්ශ්ධලඹක් අලය
ශනොශව්.

(ආ)
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(i)
(ii)

(iii)
(iv)

ශම් පිිබඵ අධයඹනඹ කිරීභ වහ ශම් න
විටත් ළරසුම් ස යමින් ඳතී.
විරවුන් උඳයණ වහ ඖධ ඳනතට අනු ඖධ
ඹන අර්ථ නිරඳණඹට ඇතුශත් න ඵටර ය ඖධ
නිඹහභනඹ කිරීශම් වළකිඹහ ශෞය ඵරධහරින්
වට කශබ්.
ඔව්.
අන්තර්ජහරඹ ඔසශේ සිදු න ඖධ ශශහශම්
අර තය රුණු පිිබඵත් ඒ වයවහ සිදු න
නීකවිශයෝධී ක්රිඹහ වහ රැම්ම් පිිබඵත් ජනතහ
දළනුත් කිරීභට විරවුන් උඳයණ වහ ඖධ
අධිහරිඹ පිඹය ශන ඇත.
ජනභහධය භඟින් රින්ය
භවජනතහ දළනුත් ය ඇත.

ශම්

පිිබඵ

විරවුන් උඳයණ වහ ඖධ අධිහරිඹ විසින්
ශෞය ෘත්කඹන් ව භවජනතහ වහ
රින්ය ඳත්න ළඩමුළුරදී ශම් ම්ඵන්ධ
දළනුත් කිරීභට පිඹය ශන ඇත.
ශභභ දළනුත් කිරීභ වහ නීක විශයෝධී තත්ත්ඹන්
ඳහරනඹ කිරීභ ශෞය අභහතයහංලඹ, ශ්රී රංහ
ශර්ගු වහ ශඳො  ස ශදඳහර්තශම්න්තු ආදී ක්ශේත්ර
ඒයහශී සිදු ශ යුතු පුළුල් හර්ඹ බහයඹක්
ඵළවින් එභ සිඹලු ආඹතන ශම් න විට ඒ පිිබඵ
දළනුත් ය ඇත.
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.
ඔඵතුභහ ඉතහභ හශරෝචිත රලසනඹක් අවරහ කශඵන්ශන්. ඒ
ළනත් සතුකන්ත ශනහ.

ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

රු ථහනහඹතුභනි, අශේ නිශඹෝජය අභහතයතුභහත්
දන්නහ හභහනයශඹන් ෛදයයශඹක් විසින් අනුභත යපු
ශඵශවත් ට්ශටෝරුක් ශනොභළක ෂහභසිඹකින්ත් ශඵශවත්
ශදන්ශන් නළවළ කිඹහ. ඒ තභයි දළනට කශඵන නීකශේ හභහනය
සබහඹ. එශේ කබඹදී අන්තර්ජහරශඹන් ශම් ශඵශවත් order
යන එ ශීඝ්රශඹන් ළඩි ශරහ කශඵනහ. එඹ ෛදයරුභ
කිඹනහ. එශේ ඇණවුම් යරහ රලසන ඇක වුණු අසථහත්
කශඵනහ. ඔඵතුභහ කිව්හ ජනතහ දළනුත් යරහ කශඵනහ
කිඹරහ. නමුත් ශම්ට නීක යහමුක් අලයයි කිඹරහ අපි විලසහ
යනහ. ඒට අලය යන නීක යහමුක් වදන්න ඔඵතුභහ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් නළ්ධද?

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

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

රු ථහනහඹතුභනි, ඹම් ඖධඹක් ශොයි ආහයශඹන්
ඇණවුම් ශත් ඒහ ශර්ගු වයවහ එන්න ඕනෆ. අන්තර්ජහරඹ
වයවහ ඇණවුම් ශත් හභහනය ක්රභශව්දඹට අනු එන්න ඕනෆ.
ඒහ ශම් යටට එන්න එඳහඹළ. ඒ ක්රභශව්දශේදී ඹම්කිසි ඵටර ය
ඖධඹක් ශනළල්රහ කශඵනහ නම් ශර්ගු විසින් එඹ නිදවස
කිරීභට රථභ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් දළනුත් යරහ අශේ විරවුන්
උඳයණ වහ ඖධ අධිහරිශේ අනුභළකඹ න්නභ ඕනෆ. එශවභ
නළතු ශඵශවතක් නිදවස යන්ශන් නළවළ. ඒ ඳරිඳහරනඹ ඒ
ආහයශඹන්භ කශඵනහ. නමුත් ශම් අශනකුත් හයණහ
ම්ඵන්ධශඹන් ඒ කිඹන්ශන් භවය ශඳෝණ ද්රය ම්ඵන්ධ nutritions ම්ඵන්ධ- ඹම් නිසඳහදනත් කශඵනහ. ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ඒ ඳනතට අදහශ ංශලෝධනඹන් ඉදිරි හරශේදී
ශන එන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
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ඳහර්  ශම්න්තු

ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහත් දන්නහ අඳ යට තුශ
ශීඝ්රශඹන් ශවොය ශදොසතයරහ බර  ශමින් ඳකන ඵ. MBBS
උඳහධිඹක් කුදණු ඳභණින් ඔවුන් එක් එක් ක්ශේත්රරට
විශලේඥයින් ශනොශයි. එළනි අසථහන් නිහ ඳසු ගිඹ දසර
ෛදයරිඹකුත් භයණඹට ඳත් වුණහ. ශභළනි ශ්ධල්
ශනොශන්න ඔඵතුභන්රහ අයශන කශඵන ක්රිඹහභහර් ශභොනහද?
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විශලේශඹන්භ ශඳෞ්ධ   ෛදය ආඹතන ම්ඵන්ධශඹන්
නිඹහභනඹ කිරීභට ශනභ ඳනතකුත් අපි වඳුන්රහ දීරහ
කශඵනහ. එර  ළඩිභ ඵරතර රභහණඹක් ර මි ශන්ශන් ඳශහත්
බහර ඳශහත් ශෞය අධයක්රුන්ටයි. ඒ අනුත් ටයුතු
සි්ධධ ශනහ. ටවයට කිඹනහ 10,000ක්, 50,000ක් විතය
ශවොය ශදොසතයරු ඉන්නහ කිඹන එ.

ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

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

ඳසු ගිඹ දශේ ෛදයරිඹ මිඹ ගිඹ සි්ධධිඹට අදහශ ඒ
රකහය ශ තළනළත්තහ ෛදය බහශව්   ඹහ ඳදිංචි
ෛදයයශඹක්. ඒ ඳළවළදි   රහල වුණහ. ඔුවට ඒ ටයුත්ත
යන්න ඵරඹක් කශඵනහද කිඹන එ ම්ඵන්ධශඹන් තභයි
රලසනඹක් කශඵන්ශන්. ශවොය ශදොසතයරහ 10,000ක් ඉන්නහ
කිඹරහ භතඹක් කශඵනහ. නමුත් වළභ රහශ්ධශීඹ ශෞය ෛදය
නිරධහරියශඹකුටභ ශම් වහ ඵරතර කශඵනහ, රු
ථහනහඹතුභනි. ඳළමිණිල්රක් රළුදශණොත් අපි ක්රිඹහත්භ
ශනහ. ශම් ෘත්කභඹ ම්ඵන්ධඹක් කශඵන රුණක්. අපි
ඳළන ඳළන අල්රන්න ගිශඹොත් තත් ශදඹක් ශන්න පුළුන්.
එතශොට ෛදය ෘත්කඹහට තභන්ශේ ෘත්කඹ යන්න
ශදන්ශන් නළවළ කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්. අඳට ඳළමිණි  
කශඵනහ. ඒ 10,000 රළයිසතු අඳට දුන්ශනොත් කිසි රලසනඹක්
නළතු අඳට ඒ යන්න පුළුන්. 10,000ක් ඉන්නහ කිඹන එ
කිඹනහ. ඳළවළදි  භ රහශ්ධශීඹ ලශඹන් ශඵශවත් න්න
ෛදයයඹහ ෛදය ෘත්කශඹක් ශනොශයි නම් ඕනෆභ
ශශනකුට ඒ පිිබඵ ඳළමිණිල්රක් යන්න පුළුන්. එශවභ
ඳළමිණිල්රක් රළුදශණොත් අනිහර්ඹශඹන්භ අපි ඒ පිිබඵ
ටයුතු යනහ. විශලේශඹන්භ ශම් ම්ඵන්ධ ඳළමිණිල්රක්
නළතු ශොඹන්න -විභර්ලනඹක් යන්න- අභහරුයි.

රු නිශඹෝජය ඇභකතුභනි, ශඳොලීසිඹට, අයශොල්රන්ට, ශම්
ශොල්රන්ට බහය දීරහ ශනොශයි, ශෞය අභහතයහංලඹ විධිඹට
ඹම් ටයුත්තක් ශ යුතුයි කිඹරහ ඔඵතුභහ විලසහ යන්ශන්
නළ්ධද?

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

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

ඇත්ශතන්භ අභහතයහංලඹ විසින් දළනටභත් ඒ යශන
ඹනහ. දළනටභත් යශන ඹන නිහ තභයි එළනි අඹ ශඵොශවෝ
ශදනහ අුව ශන්ශන්.

ගකොෂඹ ශ්්ලශ්දයාය : මූය ප්රතිඳාදන
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UNIVERSITY OF COLOMBO: FINANCIAL PROVISION
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14. ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

උස අධයහඳන අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (1) :
(අ)

(i)

ශම් න විට ශොශම විලසවිදයහරශේ අධයහඳනඹ
රඵන මුළු ශිය ංයහ ශොඳභණද;

(ii)

ශොශම විලසවිදයහරඹට අඹත් පීස ංයහ
ශොඳභණද;

(iii)

එභ පීසඹන් ශර්ද;

ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ නම් ඒ පිිබන්ශන් නළවළ.
ඳළමිණිල්රක් අලය ශන්ශන්භ නළවළ ඒ යන්න. ඒ
ෛදයරුන්ට රලසනඹක් ශන්ශන් නළවළ. ශභොද, සුදුසුම්
කශඵන ෛදයරු ඔවුන් රඵහ කශඵන උඳහධිඹ ශවෝ
විශලේඥතහ භත ඔවුන්ශේ ෘත්කඹ යශන ඹනහ නම් ඔවුන්ට
රලසනඹක් ශන්න ඵළවළ. රලසනඹ ශන්ශන් ඊට ඳරිඵහර ය තභන්ට
අදහශ නළක ශ්ධල් යන අඹ ම්ඵන්ධශඹනුයි. ශම් වහ
මිටුක් ඳත් යරහ ශවෝ ශම්හ ළන ශොඹහ ඵරහ, ඒ අඹ
වඳුනහශන ඒ ශොල්රන්ට දඬුම් රඵහ දීභ ශ යුතුයි කිඹහ අපි
විලසහ යනහ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහශේ අදව
ශභොක්ද?

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනර ද?
(ආ)

(i)

2012 ර්ඹ
ශන් ශ
ශොඳභණද;

වහ ශොශම විලසවිදයහරඹට
රකඳහදනර මුළු ටිනහභ

(ii)

එභ රකඳහදනඹන් 2012 ර්ඹ තුශ එභ
විලසවිදයහරශේ ඳළක සිඹලුභ අලයතහන්
ම්පර්ණ යලීභ වහ රභහණත් වශේද;

ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ශනර ද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

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

ඇත්ශතන්භ ශඵොශවෝ දුයට ඒ විධිඹට ටයුතු යන
ෛදයරුන් ම්ඵන්ධශඹන් දළනටභත් අශේ විභර්ලන අංලශඹන්
ඳරීක්ණ යරහ දඬුම් දීපු අසථහ කශඵනහ. ඒ හශේභ
ශඳොලීසිඹ විසින් ඔවුන් අල්රහ ත් අසථහරත් ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
නීතයනුකර ටයුතු යරහ කශඵනහ. ශභොද, අභහතයහංලඹ
වළටිඹට අඳට සිටින නිරධහරින් ංයහ අනු විභර්ලන
ඒශඹන් ශම් ඳරීක්ණ ටයුතු යන්න අඳවසුයි. අඳට
රළශඵන වළභ ශතොයතුයදීභ අපි ක්රිඹහත්භ ශනහ.

உர் கல்ற அகச்சகக் வகட்ட றணர:
(அ) (i )

ற்வதரது தகரழும்நெ தல்ககனக்ககத்றல் கல்ற
கற்கும் ரர்கபறன் தரத் ண்றக்கக
ரது ன்தகமம்;

(ii)

தகரழும்நெ
தல்ககனக்ககத்றற்குரற
நடங்கபறன் ண்றக்கக ரது ன்தகமம்

(iii)

இப்நடங்கள் ரக ன்தகமம்

அர் குநறப்தறடுரர?
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(ஆ) (i)

2 0 1 2
ஆம்
ஆண்டுக்கரக
தகரழும்நெ
தல்ககனக்ககத்துக்கு
எதுக்கப்தட்ட
றற
ற்தரடுகபறன்
தரத்ப்
ததரற
ரது
ன்தகமம்;
வற்தடி றற ற்தரடுகள் 2012ஆம் ஆண்டில்
இப்தல்ககனக்ககத்றல் றனற அகணத்துத்
வகககபமம்
றகநவு
தசய்ற்குப்
வதரறரக உள்பர ன்தகமம்

(ii)

692

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
රු ඇභකතුභනි, 2005 ඉරහ හර්ෂි ඵළලුහභ ක්රභහනුකර
අධයහඳන ක්ශේත්රශේ මුදල් ේඳහදුක් සිදු ශරහ කශඵනහ. අද
න විට ශොශම විලසවිදයහරශේ කශඵන ඹටිතර ඳවසුම්
පිිබඵ රලසන දිවහ ඵළලුහභ ශම් මුදල් ේඳහදු නිහ ඒ සිසු
ඳයපුයට ඵරත් අහධහයණඹක් සිදු ශනහ ශන්ද?

அர் குநறப்தறடுரர?
(இ)

ගු එව්.බී. දිවානායක මශතා

இன்வநல், ன்?

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

asked the Minister of Higher Education:
(a)

(b)

(c)

Will he state (i)

the total number of students studying at the
University of Colombo at present;

(ii)

the number of faculties belonging to the
University of Colombo; and

(iii)

the names of the aforesaid faculties?

Will he also state (i)

the total value of the provisions allocated
for the University of Colombo for the Year
2012; and

(ii)

whether the aforesaid provisions were
sufficient for fulfilling all the requirements
of the aforesaid university in the year 2012?

If not why?

ගු එව්.බී.
අමාතයතුමා)

දිවානායක

මශතා

(උවව්

අධයාඳන

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

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

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ.
(අ)

(i)

රථභ උඳහධි අශේක් ශිය ංයහ 8,907යි.
ඳලසාහත් උඳහධි අශේක් ශිය ංයහ 5,071යි.
මුළු ශිය ංයහ 13,924යි.

(ii)

පීස 07කි.
(මීය ට අභතය භණ්ඩඳ 1ක්, උස අධයහඳන
ආඹතන 6ක් ව ඳලසාහත් උඳහධි ආඹතන 1ක්
ශොශම විලසවිදයහරඹ ඹටශත් ඇත.)

(iii)

(ආ)

(1)

රහ පීසඹ

(2)

අධයහඳන පීසඹ.

(3)

නීක පීසඹ.

(4)

ශභනහයණ වහ ල්රය පීසඹ.

(5)

ෛදය පීසඹ

(6)

විදයහ පීසඹ

(7)

උඳහධි අධයහඳන පීසඹ

(i)

රුපිඹල් බ  ඹන 1.63කි.

(ii)

ඔව්.

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශමුළනිභ ශ්ධ තභයි මුදල්
ේඳහදුක් න්ශන් නළවළයි කිඹන එ. අශේ යශට් දශ ශ්ධශීඹ
නිසඳහදනඹ එන්න එන්න ශඵොශවොභ ශව්ශඹන් ළඩි ශනහ. දශ
ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹ ළඩි ශන ශොට අපි ශන් යන මුදල්
රභහණඹ ළඩි වුණහට සිඹඹට ණන අඩු ශනහ. රු
භන්ත්රීතුභනි, අපි ශන් ශ මුදල් ඵළලුශොත් යනිල් වික්රභසිංව
භළකතුභහ අභළකශරහ සිටි අවුරුදු ශද හරශේ විතයක් මුදල්
අඩු ශරහ කශඵනහ. අශනක් වළභදහභ මුදල් ළඩි ශරහ
කශඵනහ. අශේ හරශේ දිටභ මුදල් ළඩි ශරහ කශඵනහ.
නමුත් යශට් දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹ ශඵොශවොභ ශව්ශඹන් ඉවශ
ඹන නිහ සිඹඹට ණන අඩුක් ශඳනනහ. ඒ නිහ ඳශමුළනි ශ්ධ
තභයි කිසිභ මුදල් අඩුක් නළවළයි කිඹන එ. දිටභ මුදල් ළඩි
ශරහ කශඵනහ.
ඇත්තටභ අශේ රු භන්ත්රීතුභහ ඇුව ශදළනි හයණඹ ළන
කිඹන්න කශඵන්ශන් ශම්යි. ශොශම විලසවිදයහරශේ අඳට
කශඵන රධහන ළටලු න්ශන් ඉඩම්. අපි දළනට ශොශම
විලසවිදයහරඹට ශන්හසිහහය වතයක් වදන්න රකඳහදන ශන්
ය කශඵනහ. අඳට ඒහ වදහ න්න ඉඩම් නළවළ. එ ඉඩභක්
කශඵනහ. විවහයසථහනඹක් එක් එර  අයිකඹ පිිබඵ රලසනඹක්
කශඵනහ. ඒ නිහ අපි දළන් ඉඩඩම් ල්   දීරහ ළනීභ වහ
දළන්වීභකුත් ඳශ ය කශඵනහ. ඒ අතය අපි නහරි ංර්ධන
අධිහරිඹ එක්ත් ථහ ය ශන ඹනහ. ඉඩම් රලසනඹක් තභයි
කශඵන්ශන්. මුදල් රලසනඹක් ශනොශයි. ඉඩම් කශඵනහ නම් අඳට
ශොශම විලසවිදයහරඹ මීය ට ඩහ ුවනහක් දියුණු ය න්න පුළුන්.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹයි.
රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහශේ පිිබතුශයන් ශන්හසිහහය ළන
ථහ ශ නිහ භභ ශම් හයණඹ අවන්න ළභළකයි.
ශන්හසිහහය හසතු වළටිඹට ඔඵතුභන්රහ වළභ ශියඹකුශන්භ
රුපිඹල් 3000ක් අඹ යනහ. ඳසු ගිඹ දසර ඒ සිසුන්ශේ
අයශඹක් කුදණහ, ඒ මුදර රුපිඹල් 800ට අඩු යන්නඹ කිඹරහ.
භවශඳොශ ශියහධහය මුදර අඩුභ ණශන් රුපිඹල් 7,000ක්
ශවෝ රුපිඹල් 8,000ක් යරහ විලසවිදයහර සිසු ඳයපුශර් ඉශනීශම්
ක්රිඹහ  ඹන් ලක්කභත් යන්න ඕනෆ. භහ ඔඵතුභහශන් අවන්න
ළභළකයි, විශලේශඹන්භ ඔඵතුභන්රහට ශන්හසිහහය ඳවසුම්
රඵහ ශදන්නට ඵළරි තත්ත්ඹක් තුශ ශම් අඹ යන රුපිඹල් 3,000
මුදර, අඩු ණශන් රුපිඹල් 800 දක්හ අඩු යනහද, එශවභ
නළත්නම් භවශඳොශ ශියහධහය මුදර රුපිඹල් 6,000ක් ශවෝ රුපිඹල්
7,000ක් දක්හ ළඩි යනහද කිඹරහ.

ගු එව්.බී. දිවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, රලසනශේත් අඩු ඳහඩුම් කිර ඳඹක්
කශඵනහ. ඳශමුන හයණඹ ශභඹයි. විලසවිදයහර විසින්
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ඳහර්  ශම්න්තු

[රු එස.ඩි. දිහනහඹ භවතහ]

ශන්හසිහහය වහ අඹ යන මුදර රුපිඹල් 400 සිට තභයි
ඳටන් න්ශන්. භවය විලසවිදයහර රුපිඹල් 400ක් අඹ යනහ.
භවය විලසවිදයහර රුපිඹල් 500ක් අඹ යනහ. භවය
විලසවිදයහර රුපිඹල් 600ක් අඹ යනහ. ශොශම විලසවිදයහරශේ
භවය නිහරට රුපිඹල් 3,000ක් අඹ යනහ ඇක. ඒ අඹ
යන මුදර අඹ යන්ශන් අවුරු්ධදටයි. රු ථහනහඹතුභනි,
ඇත්තටභ ඒ අඹ යන මුදර ඒ හභයශේ ඒ ශභයින් ඳහවිච්චි
යන විදු  ඹ වහ තුය ශනුශන් අඹ යන විදු   බරට වහ තුය
බරටත් රභහණත් නළවළ. ඊටත් ඩහ අඩු මුදරක් තභයි අපි අඹ
යන්ශන්. ඒ හශේභ ශම්හශේ ශනසම් කශඵනහ. අඳට
ශන්හසිහහය වදහ ළනීශම් ඉඩඩ පිිබඵ ළටලු කශඵන නිහ
ශොශම විලසවිදයහරඹ විවිධ සථහන  න්, විවිධ ණන්රට
ශල් 30ක්, 40ක් කු  ඹට ශන ශන්හසිහහය ඳත්හ ශන
ඹනහ. භවය සිසුන්ට විලසවිදයහරඹ ආන්නශේ ඉන්න ඕනෆ
රලසනත් කශඵනහ.
ශදන හයණඹ තභයි, ඔඵතුභහ කිව් භවශඳොශ ශියහධහය
මුදර පිිබඵ හයණඹ. භවශඳොශ ශියහධහය මුදර පිිබඵ ශම් න
ශොට අකරු ජනහධිඳකතුභහ අඳත් භන හච්ඡහ ඳත්හ
කශඵනහ. භහ දළක්හ, ශභයිනුත් ඒ පිිබඵ ථහ යරහ කුදණු
ඵ. වළඵළයි ඒ ශභයින් ථහ යන්නත් ඉසශල්රහ, වුරු ථහ
යන්නත් ඉසශල්රහ අකරු ජනහධිඳකතුභහ භවශඳොශ ශියත්
අයමුදර ව අඳ භන හච්ඡහ ට ශදක් ඳත්හ, ඔඵතුභහ
කිව්හ හශේ අඩුභ ආදහඹම් රඵන ශභයින්ට ශදන භවශඳොශ
ශියහධහය මුදල් රභහණඹ ළඩි කිරීභ වහ දළන් අලය ටයුතු
ය ශන ඹනහ.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භශේ තුන්න අතුරු රලසනඹ ශභඹයි. ඔඵතුභහ අලුත්භ සත්රඹක්
ඉදිරිඳත් ශහ, "ශොශවොභත් දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹ ඉවශ ඹනහ.
එභ නිහ රකලතඹ ළදත් න්ශන් නළවළ. රකලතඹ අඩු වුණහට
ළටලුක් නළවළ. ළඩි මුදල් රභහණඹක් ශන් යනහ"යි කිඹරහ.
රු ඇභකතුභනි, ඊශේ දශේ ශම් ඳහර්  ශම්න්තුශව්දී රහල වුණහ,
ජනහධිඳක ශොමින් බහ 17ට රුපිඹල් ශෝටි 27ක් ළඹ ය
කශඵනහඹ කිඹරහ. ඉකන් භහ අවන්න ළභළකයි, ඔඵතුභහ ඔඹ
ළබනට් භණ්ඩරශේ ඉන්න ශොට ශඳොඩි අයශඹක් යරහ, අය
රුපිඹල් ශෝටි 27 මුදරට හශේක් උස අධයහඳන ක්ශේත්රඹ
ශනුශන් ළඩි මුදරක් ශන් ය ශන, අශේ උස අධයහඳන
ක්ශේත්රශේ විවිධ ඳවසුම් ඌනතහන්ශන් ශඳශශන
විලසවිදයහරරට ඒ ළඩි මුදර වයවහ ළඩි රකඳහදනඹක් රඵහ
ශදන්නට ඔඵතුභහශේ ඔඹ සුපුරුදු ටන්හමීය  ක්රිඹහ  ඹ
ශඹොදන්ශන් නළත්ශත් ඇයි කිඹරහ. ජනහධිඳකතුභහට ශඳොේඩක්
බඹද?

වදනහ; විඹදභ රුපිඹල් බ  ඹන 9යි. ඒ නිහ ර තන්න එඳහ අපි ශම්
ශඳොඩි ශඳොඩි මුදල් රභහණඹන් ඉල්රනහ කිඹරහ.
රු ථහනහඹතුභනි, අපි ඹහඳනඹ විලසවිදයහරඹට කිව්හ,
"විලසවිදයහර නය ංර්ධන ළඩටවනක් - University
Township Project එක්- වදහ ශන එන්න" කිඹරහ. රුපිඹල්
මි  ඹන 175ට වදහ ශන ආහ. මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන
අභහතයහංලශේ ශල්ම්තුභහ කිව්ශව්, "භභ ශදල් ශඳොශටත් මීය ට
ඩහ විඹදම් යරහ කශඵනහ. ශම් රුපිඹල් බ  ඹන 7, 8ට වදහ
ශන එන්න" කිඹරහ. ඒ තභයි අද අශේ තත්ත්ඹ. රු
භන්ත්රීතුභනි, අද අශේ යශට් මුදල් ලක්කඹ ශවොයි. ඉසය අශේ
ඵළංකුරට කුදශණ් රුපිඹල් බ  ඹන 3000, 4000 ලක්කඹක්.
අද අඳට රුපිඹල් බ  ඹන 12,000 ලක්කඹක් කශඵනහ. අද අපි
මුදල් අකන් උඩ ඉන්ශන්. ඔඹ තුට්ටු ශදශක් ණන් ශනොශයි.
බ  ඹන 1,000, 3000, 4000 හශේ ණන්  න් ඹන්ශන්. ඕනෆ
තයම් ල්   කශඵනහ. අඳට විඹදම් ය න්නයි ඵළරි.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔඵතුභහ බ  ඹන ණන්  න් ථහ යන්ශන්. එශවභ නම්
ඇයි භවශඳොශ ශියහධහය මුදර ළඩි යන්ශන් නළත්ශත්?

ගු එව්.බී. දිවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

රඵර ශන්න එඳහ. අපි ඒ ළන ථහ ය ශන ඹනහ. එදහ
කුදණු විලසවිදයහරඹ ශනොශයි අද කශඵන්ශන්. රු
ථහනහඹතුභනි, අද භභ විලසවිදයහරඹට ගිඹහභ ශභයින් භට
කිඹනහ, "අඳට parking රලසනඹක් කශඵනහ." කිඹහ. රු
අභළකතුභනි, ශභයින් භට කිඹනහ, "අඳට parking රලසනඹක්
කශඵනහ" කිඹරහ. ශභශවභයි අද ශභයින් ථහ යන්ශන්. එදහ
හශේ ශනොශයි. අද ශභයින්ශේ ආර්ථි තත්ත්ඹත් ටික් ඉවශ
භට්ටභ කශඵන්ශන්. වළඵළයි ඉතහභ අඩු ආර්ථි භට්ටභ සිටින
ශඳොඩි පිරික් ඉන්නහ. ඒ ළන ජනහධිඳකතුභහ අඳට කිඹහ
කශඵනහ. අපි ඒ ළන ටයුතු ය ශන ඹනහ. ඒ අපි
යනහ.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ අහන අතුරු රලසනඹ.

ගු එව්.බී. දිවානායක මශතා

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

අතුරු රලසන තුන අහ ඉයයි.

ගු එව්.බී. දිවානායක මශතා

කථානායකතුමා

(The Hon. S.B. Dissanayake)

(Mr. Speaker)

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

රු භන්ත්රීතුභනි, භහ ඔඵතුභහට කිඹන්ශන්, ඔඵතුභහශේ පිඹහත්
සිටි ආණ්ඩුශන් 1977 සිට 1994 දක්හ ව හරඹ තුශ hostel
එක්ත් වළදුශව් නළවළ කිඹරහයි. ඔඵතුභහ ඒ ශවොට භත
තඵහ න්න. විලසවිදයහර දරුන්ට hostels ශනොශදන්න තීයණඹ
යරහයි කුදශණ්. ඒ දරුන්ට ශ අහධහයණඹ නිළයදි යන්න
තභයි අද අපි hostels 64ක් වදන්ශන්. ඒට විඹදභ, රුපිඹල්
බ  ඹන 13.7යි.
රු ථහනහඹතුභනි, අද අපි තහක්ණ විලසවිදයහරඹ
වදනහ; විඹදභ රුපිඹල් බ  ඹන 13යි. අද අපි ශේයහශදණිශේ
ඳලසාහත් ෛදය උඳහධි ආඹතනඹ වදනහ; විඹදභ රුපිඹල් බ  ඹන
12යි. අද අපි ශේයහශදණිශේ ඳලසාහත් ඉංජිශන්රු උඳහධි පීසඹ
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(சதரரகர் அர்கள்)

අතුරු රලසන තුනභ ඇුවහ ශන්ද?

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ අහන අතුරු රලසනඹ.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

භටත් අතුරු රලසන ණන වරිඹට ඵරන්න ඵළරි වුණහ. ශවොයි,
එ අතුරු රලසනඹක් අවන්න.
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ශදන රද ණඹ ව රදහන ම්ඵන්ධශඹන්,

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(i)

ඒහශේ ටිනහභ ශොඳභණද;

(ii)

ණඹ හර ඳරිච්ශේදඹ ශර්ද;

(iii)

හභහනය ශඳොලී විඹදභ ශර්ද;

(iv)

ණඹ ශවෝ රදහනඹන් රඵහ දුන් ශොන්ත්රහත් ශවෝ
යහඳෘක ශර්ද;

(The Hon. Sajith Premadasa)

භභ වම්ඵන්ශතොට නිහ ඔඵතුභහ ළඩිපුය අතුරු රලසනඹක්
අවන්න ඉඩ ශදන්න. රු ථහනහඹතුභනි, භශේ අහන අතුරු
රලසනඹ ශභඹයි.
රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහ ශඵොශවොභ රසනට මි  ඹන,
බ  ඹන, ට්රි  ඹන කිඹරහ, හවන park යන්නත් ඉඩ නළක එ
විලසවිදයහර රලසනඹක් ඵට ඳත් යරහ ථහ ශහ. නමුත් අද
විලසවිදයහර සිසු දරු දළරිඹන්ට ශන්හසිහහය රලසනඹක්
කශඵනහ. ඊට අභතය ඵයඳතශ ම්ඳත් ඌනතහක් කශඵනහ.
ශොශම විලසවිදයහරශේ ඉංරීසි භහධයශඹන් අධයහඳනඹ රඵහ දීශම්
දී ඵයඳතශ ළටලුක් කශඵනහ, ශභයින්ට ඉංරීසි බහහ පිිබඵ
රගුණත්ඹක් නළක නිහ. [ඵහධහ කිරීභක්]

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනර ද?
(ආ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
றற, றட்டறடல் அகச்சகக் வகட்ட றணர:
(அ)

ඔඵතුභහ බ  ඹන ණන් ථහ ශහ, ට්රි  ඹන ණන් ථහ
ශහ, car parks ළන ථහ ශහ. නමුත් දහද ශම් වළභ
විලසවිදයහරඹටභ ජහතයන්තය භට්ටශම් බහහ විදයහහය
සථහඳනඹ යන්නට ඔඵතුභන්රහ ටයුතු යන්ශන්?

2011, 2012 ஆம் ற்ரம் 2013 ஆம் ஆண்டுகபறல்
ஜப்தரன் சர்வச கூட்டுத்ரதண முகரறணரல்
(JICA )
இனங்ககக்கு ங்கப்தட்ட கடன்கள்,
தகரகடகள் ஆகறற்நறன்,
(i)

ததரறகள் வ்பவு ன்தகமம்;

(ii)

தகரடுத்துப்தட்ட
ன்தகமம்;

(ரண்நெறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(iii)

சரசரற ட்டிச் தசனவு வ்பவு ன்தகமம்;

(The Hon. S.B. Dissanayake)

(iv)

கடன்கள் ற்ரம் தகரகடகள் ங்கப்தட்ட
எப்தந்ங்கள் அல்னது கருத்றட்டங்கள் க
ன்தகமம்;

ගු එව්.බී. දිවානායක මශතා

ශම් රලසනඹ භශන් මීය ට   නුත් අශේ රු ජිත් ශරේභදහ
භන්ත්රීතුභහ ඇුවහ. එතුභහ ශනොශව් නම් ශනත් භන්ත්රීයශඹක්
ඇුවහ. අද අශේ වළභ විලසවිදයහරඹභ ශතොයතුරු තහක්ණහහය
කශඵනහ. විලහර තහක්ණහහය ශද, තුන, වතය කශඵනහ. ඒ
හශේභ අශේ වළභ විලසවිදයහරඹභ බහහහය ශදක්, තුනක්,
වතයක් කශඵනහ. ශොශම විලසවිදයහරශේ ඒහ ඉතහභ ඉවශ
භට්ටමින් කශඵනහ.
ශන්හසිහහය ළන භතක් ශ නිහ භභ ඔඵතුභහට නළතත්
කිඹන්නම්. ඔඵතුභන්රහ 1977 සිට 1994 දක්හ එ
ශන්හසිහහයඹක්ත් වළදුශව් නළවළ විතයක් ශනොශයි,
ඔඵතුභන්රහ වදපු එභ විලසවිදයහරඹ න රුුවණු
විලසවිදයහරශේත් එභ ශන්හසිහහයඹක්ත් වළදුශව් නළවළ. අද
අපි ශන්හසිහහය 64ක් වදනහ. ඒ නිහ ශන්හසිහහය රලසනඹ
ශව්ශඹන් විශමින් ඹනහ. අද අපි විලසවිදයහරර දරුන්ශේ
ඳවසුම්, විලසවිදයහරර දරුන්ශේ අධයහඳන ඳවසුම්,
විලසවිදයහර දරුන්ට අලය අශනකුත් ඳවසුම් සිඹල්ර
ශව්ශඹන් ළඩි යශන ඹනහ.

කථානායකතුමා
(Mr. Speaker)

ශොශම විලසවිදයහරශේත්, වම්ඵන්ශතොට ළ  ත්ශත්ත්
hostel වදහශන ඹනහ. භන්ත්රීතුභහ ශඳොේඩක් ගිර න් ඵරන්න.
ශදන ටඹ.

'ජයිකා' ණය වශ ප්රදාන : ශ්ව්තර

'கஜக்கர' கடன் ற்ரம் தகரகடகள் : றதம்

வ்பவு

அர் கூரரர?
(ஆ) இன்வநல், ன்?

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

(b)

(சதரரகர் அர்கள்)

கரனப்தகுற

Will he state pertaining to the loans and grants
given to Sri Lanka by the Japan International Cooperation Agency - JICA - in the years 2011, 2012
and 2013 (i) the values;
(ii) the lending period;
(iii) the average interest cost; and
(iv) the contracts or projects that the loans and
grants were given for?
If not, why?

ගු (ආචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භභ එභ රලසනඹට පිිබතුය වභාගත* යනහ.

* වභාගපවය මත තබන ද ිළිතතුර:

LOANS AND GRANTS OF JICA : DETAILS
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2. ගු ගජෝන් අමරතුාග මශතා ( ගු රශ් කුණානායක
මශතා ගලනුල )

* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ණඹ වහ රදහන

ற

* රඵහ ශදන රද මුළු ණඹර ටිනහභ රුපිඹල් මි  ඹන
174,669.0

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

* රඵහ ශදන රද මුළු රදහනර ටිනහභ රුපිඹල් මි  ඹන
6,796.3

මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (1) :
(අ) 2011, 2012 ව 2013 ර්රදී ජඳන් ජහතයන්තය
වශඹෝගීතහ ඒජන්සිඹ (JICA) විසින් ශ්රී රංහට රඵහ

2011, 2012, 2013 ඹන ර්රදී ජඳන් ජහතයන්තය
වශඹෝගිතහ ඒජන්සිඹ -JICA- විසින් රඵහ ශදන රද ණඹ
වහ රදහන

(ரண்நெறகு வஜரன் அதுங்க
கருரரக்க சரர்தரக)

-

ரண்நெறகு

ඳහර්  ශම්න්තු

697

698

[රු (ආාහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ]
(ii)

ණඹ හර ඳරිච්ශේද එක් එක් යහඳෘකශේ සබහඹ අනු
අවුරුදු 25 සිට 40 දක්හ ශව්. (විසතය ඇමුණුභ 1* ර  දක්හ
ඇත. )

ර්ඹ ණඹ (රුපිඹල් මි  ඹන)
2011
53,836.0
2012
59,468.0
2013
61,365.0
එතු
174,669.0
(iii)

(iv)

*

නහඹ ඹෆශම් ආඳදහ  න් ජහක භහර් ජහරඹ
ආයක්හ ය ළනීශම් යහඳෘකඹ

*

අනුයහධපුය උතුය ජර ම්ඳහදන යහඳෘකඹ
ඳවත වන් යහඳෘක වහ ජඳන් ජහතයන්තය
වශඹෝගිතහ ඒජන්සිඹ -JICA- විසින් 2011, 2012,
2013 ඹන ර්රදී රදහන රඵහ ශදන රදී.

රදහන (රුපිඹල් මි  ඹන)
2,443.6
1,396.2
2,956.2
6,796.3

2011
*

ශ්රී රංහ රඳහර නී ංසථහශව් හටුන් නිසඳහදන
ඳවසුම් ළඩි දියුණු කිරීභ වහ ව යහඳෘකඹ

*

ඉවත ණඹරට අදහශ හර්ෂි හභහනය ශඳොලී විඹදභ
රුපිඹල් මි  ඹන 262.8ක් ශව්. (හර්ෂි හභහනය ශඳොලී
විඹදභ ඇතුශත් ගු ඇමුණුභ 2* ර  දක්හ ඇත. )

භඩරපු ශපු වයවහ භන්මුශනයි ඳහරභ ඉදි
කිරීශම් යහඳෘකඹ

*

අඩු යරහදරහී  ශොවි ජනතහ වහ ආවහය
සුයක්ෂිතතහ යහඳෘකඹ

රදහන වහ ශඳොලී විඹදභක් නළත.

* භහන ම්ඳත් ංර්ධන ශියත් ළඩටවන
2012

ඳවත වන් යහඳෘක වහ ජඳන් ජහතයන්තය
වශඹෝගිතහ ඒජන්සිඹ -JICA- විසින් 2011, 2012, 2013
ඹන ර්රදී ණඹ රඵහ ශදන රදී.
2011

*

කි  ශනොච්චි
ජරම්ඳහදන
ශඹෝජනහ
ක්රභඹ
පුනරුත්ථහඳන ටයුතු ශනුශන් රදහන ආධහය

*

ළශණිඹ ව ඵයමු විලසවිදයහරඹන්ර  ජඳන්
බහහ ඉළන්වීශම් උඳයණ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ
ජඳන් රදහන ආධහය

*

භහන ම්ඳත් ංර්ධන ශියත් ළඩටවන

*

භව ශොශම නහරි රහවන ංර්ධන යහඳෘකඹ ශදන අදිඹය (II)

*

වුනිඹහ - කි  ශනොච්චි විදු   ම්ශරේණ රැවළන්
යහඳෘකඹ (II)

2013

සහබහවි වදිසි ආඳදහ පුනරුත්ථහඳන යහඳෘකඹ

*

භඩ ළණීම් ඹන්ත්රඹක් නිර්භහණඹ ය ළඳීමශම්
යහඳෘකඹ

*

ශ්රී රංහශව් අධිශව්ගී භහර්ඹන්ර  ආයක්ෂිත රහවන
ඳවසුම් සථහපිත කිරීභ ශනුශන් යථහවන
භනහභන ශතොයතුරු ඳ්ධධකඹක් ළඳීමශම්
යහඳෘකඹ

*

භහන ම්ඳත් ංර්ධන ශියත් ළඩටවන

*

2012
*

නළඟී එන රශ්ධලඹන්ර  ශෞය ශේහ ඳවසුම් ළඩි
දියුණු කිරීභ

*

වඵයණ යහඳෘකඹ

*

ඵණ්ඩහයනහඹ ජහතයන්තය ගුන්ශතොටුශඳොශ
ර්ධන යහඳෘකඹ - ශදන අදිඹය

ශව්ඹන්ශොඩ

ම්ශරේණ

රැවළන්
(ආ)

ඳළන ශනොනඟී.

2013

යහඳෘකඹ

*

භව ශොශම ම්ශරේණ වහ ශඵදහ වළරීශම් නහසකඹ
අභ කිරීශම් යහඳෘකඹ

*

ජහක භහර් ජහරශේ රධහන ඳහරම් ඉදි කිරීශම්
යහඳෘකඹ

ක්රීඹ දිනඹ

අන දිනඹ

* ඇමුුප:

சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்நெ :
Annex tabled:

උඳශඹෝජන
හර
ඳරිච්ශේදඹ
ර්   න්

ආඳසු
වන හරඹ ශවීශම්
හරඹ

ණඹ හර
ඳරිච්ශේදඹ
(ර්   න්)
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சுகரர அகச்சகக் வகட்ட றணர:
යහඳෘකඹ

ල් පිරීශම්
හරඹ තුශ
ශවීභට
නිඹමිත ශඳොලී
විඹදභ

ල් පිරීශම්
හරඹ

හර්ෂි හභහනය
ශඳොලී විඹදභ
ර්ඹට රු.
මි  ඹන   න්

(அ)

தனரங்தகரகட கல்வரட்ட ரட்ட கத்றசரகன
ற்வதரது சறககடந்து மூடப்தடும் ஆதத்க
றர்வரக்கறமள்பதன்தக அர் அநறரர?

(ஆ) கல்வரட்ட
ரட்ட
கத்றசரகனறலிருந்து
ருத்து சறககப ததரகறன்ந குடும்தங்கபறன்
ண்றக்கக ரதன்தக அர் குநறப்தறடுரர?
(இ) (i )

வற்தடி
கத்றசரகனறல்
தறரட்
தடரகுறறல் கடும் தற்நரக்குகந றனவுகறன்ந
தன்தகமம், எழுங்கரக வசக ங்குற்கு
வதரறபவு
கட்டட
சறகள்
இல்கன
ன்தகமம் அர் ற்ரதகரள்ரர;

(ii)

வற்தடி கத்றசரகனறல் கடகரற்ர
கறன்ந ருத்துர்கள், ரறரர்கள் ற்ரம்
கண
ஊறர்கபறன்
ண்றக்கக
ணறத்ணறரக ரது;

(iii)

வற்தடி
கத்றசரகனறல்
நெறரக
அகக்கப் தட வண்டி ற்ரம் றருத்ப்தட
வண்டி கட்டடங்கபறன் ண்றக்கக ரது;

(iv)

தறவசத்றன் க்களுக்கு றகணத்றநன்றக்க
வசகக ங்குற்கரக வற்தடி கத்ற
சரகனக்குத் வகரண தறரட்தடரகுற
றணகமம் கண அகணத்து சறககபமம்
ததற்ரக்
தகரடுத்ல்
தரடர்தறல்
வற்
தகரள்பப்தடும் டடிக்கககள் ரக

හභහනය හර්ෂි ශඳොලී විඹදභ

කල්ගතො දිවා ගරෝශ : ඳශසුකප

கல்வரட்ட ரட்ட கத்றசரகன : சறகள்
KALTHOTA DISTRICT HOSPITAL : FACILITIES

7.

4485/’13
ගු ගජෝන් අමරතුාග මශතා (ගු තිව්ව අ කතනායක
මශතා ගලනුල )
(ரண்நெறகு வஜரன் அதுங்க
அத்ரக்க சரர்தரக)

-

ரண்நெறகு

றஸ்ம

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஈ)

asked the Minister of Health:
(a)

Is he aware that the Balangoda-Kalthota District
Hospital is in a dilapidated condition and faced
with the threat of closing down?

(b)

Will he state the number of families that obtain
medical services from the District Hospital,
Kalthota?

(c)

Will he inform this House -

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

ශෞය අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (1) :
(අ)

ඵරන්ශොඩ, ල්ශතොට දිහ ශයෝවර ශම් න විට
අඵරන් ළසී ඹහශම් තර්ජනඹට මුුවණ දී ඇක ඵ එතුභහ
දන්ශනර ද?

(ආ) ල්ශතොට දිහ ශයෝවශරන් ෛදය ශේහ රඵහ න්නහ
ඳවුල් ංයහ ශොඳභණද ඹන්න එතුභහ වන්
යන්ශනර ද?
(ඇ)
(i) එභ ශයෝවශරර  හර්ඹ භණ්ඩරශේ දළඩි ර නඹක්
ඳත්නහ ඵත් ව නිසි ඳරිදි ශේහ ළඳීමභ වහ
රභහණත් ශොඩනළගි   ඳවසුම් ශනොභළක ඵත්
පිිබන්ශන්ද;
(ii) එභ ශයෝවශරර  ශේඹ යනු රඵන
ෛදයරුන්, ශවදිඹන් ව අශනකුත් ශේ
ශේවිහන් ංයහ ශන් ශන් ලශඹන්
ශොඳභණද;
(iii) එභ ශයෝවශල් අලුකන් ඉදි ශ යුතු ව පිිබය
ශ යුතු ශොඩනළගි   ංයහ ශොඳභණද;
(iv) රශ්ධලශේ ජනතහට හර්ඹක්භ ශේහක් රඵහ
දීභ වහ එභ ශයෝවරට අලය හර්ඹ භණ්ඩරඹ
ව අශනකුත් සිඹලු ඳවසුම් රඵහ දීභ
ම්ඵන්ධශඹන් නු රඵන ක්රිඹහභහර් ශර්ද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනර ද?
(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

இன்வநல், ன்?

(c)

(i)

whether he admits that there is a severe
dearth of staff in the aforesaid hospital and
that sufficient building facilities are not
available in order to provide proper
services;

(ii)

separately, of the number of doctors, nurses
and other staff working at the hospital;

(iii)

the number of buildings that must be
constructed anew and the number of
buildings that must be repaired in the
hospital; and

(iv)

the action that will be taken to provide the
staff and all other facilities necessary for the
hospital to provide an efficient service to
the people of the area?

If not, why?

ඳහර්  ශම්න්තු
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(iii)

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

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

රු ථහනහඹතුභනි, ශෞය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
එභ රලසනඹට පිිබතුය වභාගත* යනහ.

* වභාගපවය මත තබන ද ිළිතතුර:

දළනට ඳකන ශොඩනළඟි   ශයෝගී ත්හය ශේහ
ඳත්හශන ඹහභට රභහණත් න අතය, ත
ශොඩනළඟි   ඉදි කිරීශම් අලයතහක් ඳළන නළඟී
ශනොභළත. ඳවත අංලර අලුත්ළඩිඹහන් සිදු විඹ යුතු අතය,
ඳශහත් නිලසචිත හර්ඹඹ ංර්ධන රදහන -PSDG- වහ
ශදන ශෞය ශේහ ංර්ධන යහඳෘකඹ -SHSDPඹටශත් ශම් න විට ටයුතු සිදු යමින් ඳතී.
- ශභහ හට්ටු ශොඩනළඟි  

* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

- ගිරන්යථ යහජඹ
-   ඹහ ඳදිංචි ෛදය නිර නිහ

(අ)

එභ ශයෝවර ළසී ඹහශම් තර්ජනඹට රක් ශනොභළත.

- භෘත ලරීයහහයඹ

(ආ)
ශයෝවර අදහශ න
ග්රහභ නිරධහරි ම්

ල්ශතොට
උේල් ල්ශතොට
දකුණු ඉවුය
දිඹවින්න
ළුශේදිභ
ළ  ඳතඹහඹ
ශෝන්වභංඩ
භළදඵළ්ධද
උේල් ල්ශතොට
ම් ඉවුය
ශනලුඹහඹ

නිහ
ංයහ

ඇසතශම්න්
තුත
ජනවනඹ

288
231

1,440
1,155

272
255
477
469
218
211

1,360
1,275
2,385
2,345
1,090
1,055

269

1,345

- ඵහර ය ශයෝගි අංලශේ ළසිකිිබ ඳ්ධධකඹ

ඇසතශම්න්තුත
ම්පර්ණ
ජනවනඹ
(යත්නපුය
දිසත්රික්ඹට
අදහශ)

13,450

- මුළුතළන්ශඹ
- භධයභ ඳරිය අධිහරිශේ නිඹභඹන්ට අනු කන වහ ද්ර
අඳද්රය ඵළවළයලීශම් හර්ථ ක්රභශව්දඹක් ළසීභ
(iv)

(ඇ)

දළනට සිටින හර්ඹ භණ්ඩරඹ භඟින් ශයෝවල් ශේහ
ටයුතු හර්ඹක්භ වහ අණ්ඩ ඳත්හශන ඹහ වළකි
අතය, ශයෝවශල් අලුත්ළඩිඹහ ටයුතු වහ අතයලය
උඳයණ රඵහ ළනීභ වහ ඳශහත් නිලසචිත හර්ඹඹ
ංර්ධන රධහන -PSDG- වහ ශදන ශෞය ශේහ
ංර්ධන යහඳෘකඹ -SHSDP- ඹටශත් ශම් න විට
ටයුතු සිදු යමින් ඳතී.

ඳළන ශනොනඟී.

අනලවර බීජ ආනයනය : ලැෂැක්වීම
அநறற்ந றக கக இநக்குற : டுத்ல்
UNAUTHORIZED IMPORT OF SEEDS : PREVENTION

(ඇ)

(i)

එභ ශයෝවල් හර්ඹ භණ්ඩරශේ තහක්ණි නිරධහරින්ශේ
තයභ ර නඹක් ඳකන අතය, ශයෝවශල් දළනට ඇක
ශොඩනළඟි   ශයෝගී ත්හය ශේහ වහ රභහණත්
භට්ටභ ඳතී.

(ii)
අනු
අංඹ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

තනතුය
ෛදය නිරධහරි
දන්ත ලරය ෛදය නිරධහරි
වහය/  ඹහ ඳදිංචි ෛදය නිරධහරි
හට්ටු ශවද ඳහ  හ
ශවද නිරධහරි
ඖධශව්දි
ෛදය ඳර්ශේණ හර්මි විදයහඥ
ඳවුල් ශෞය ශේහ නිරධහරිනි
ඖධ ංශඹෝජ
ඳශහත් යහජය ශභනහහයණ
වහය
ංර්ධන නිරධහරි
අන්වික්
ආවහය නිරික්ෂිහ
රිඹදුරු
උඳසථහඹ
අයක්ළමි
ශයෝවල් ඕර්සිඹර්
දුයථන ක්රිඹහරු
ශෞය හර්ඹඹ වහඹ (හභහනය)
ශෞය හර්ඹඹ වහඹ (නී)
අනිඹම් ශෞය හර්ඹඹ වහඹ
(හභහනයඹ)
අනිඹම් ශෞය හර්ඹඹ වහඹ
(නී.)
ඉසීම් ඹන්ත්ර ක්රිඹහරු
මුයරු
එතු

සිටින හර්ඹඹ
භණ්ඩරඹ
3
1
1
4
1
3
1
2
1
2
1
12
2
3

4632/’13
10. ගු ගජෝන් අමරතුාග මශතා (ගු පී. ශැිපවන් මශතා
ගලනුල )

(ரண்நெறகு வஜரன் அதுங்க - ரண்நெறகு ந. யரறசன்
சரர்தரக)

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

ෘෂිර්භ අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (1) :
(අ)

(i)

ශ්රී රංහට අනයශඹන් ඩිජ ර් ආනඹනඹ
යනු රඵන ඵ දන්ශන්ද;

(ii)

එශේ අනයශඹන් ඩිජ ආනඹනඹ යනු රඵන
යටල් ශර්ද;

(iii)

අනයශඹන් ආනඹනඹ යනු රඵන ඩිජ ර්
ශර්ද;

(iv)

අනයශඹන් ඩිජ ශන්වීභට ඇක අලයතහ
ශර්ද;

(v)

විශ්ධල යට  න් ඩිජ ශන්වීභ වහ යහජය
භළදිවත්වීභක් සිදු කිරීභට ඇක අඳවසුතහ
ශර්ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනර ද?
(ආ)

(i)

අනයශඹන් ඩිජ ර් ආනඹනඹ කිරීභ නිහ
ශොවීන් විලහර අඳවසුතහරට ඳත් න ඵ
දන්ශන්ද;

(ii)

එශේ නම්, එඹ ළශළක්වීභට වහ ඒ පිිබඵ
ශොවීන් දළනුත් කිරීභට ශන ඇක පිඹය
ශර්ද;

(iii)

අනයශඹන් ඩිජ ආනඹනඹ යන පු්ධරඹන්ට
එශයර  නීකභඹ පිඹය ළනීශම් වළකිඹහක්
කශබ්ද;

1
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(iv)

එශේ නම්, අනයශඹන් ඩිජ ආනඹනඹ යනු
රඵන අඹට දඩුම් රඵහ දීභ වහ එභ නීක
ක්රිඹහත්භ කිරීභට පිඹය ශන කශබ්ද;

(b)

704
Will he state (i)

whether he is aware that farmers are greatly
inconvenienced due to the unauthorized
importation of seeds;

(ii)

if so, the measures that have been taken to
stop the unauthorized importation of seeds
and to raise awareness among farmers on
this matter;

(iii)

whether there is any possibility of taking
legal action against persons who import
seeds without permission; and

(iv)

if so, the steps that have been taken to enact
the aforesaid laws in order to punish those
who import seeds without permission?

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනර ද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
கத்தரறல் அகச்சகக் வகட்ட றணர:
(அ) (i)

இனங்ககக்கு அநறறன்நற றக கககள்
இநக்குற தசய்ப்தடுகறன்நதன்தகமம்;

(ii)

அவ்ரர அநறறன்நற
இநக்குற தசய்ப்தடும்
ன்தகமம்;

றக கககள்
ரடுகள் ரக

(iii)

அநறறன்நற இநக்குற தசய்ப்தடும் றக
கககள் ரக ன்தகமம்;

(iv)

அநறறன்நற றகககபக் தகரண்டுருற்
கரண வகப்தரடு ரது ன்தகமம்

(c)

(v)

தபறரடுகபறலிருந்து றகககப இநக்குற
தசய்றல் அசு கனமடு தசய்றலுள்ப
சறங்கள் ரக ன்தகமம்

ගු මහින්ද
අමාතයතුමා)

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) (i)

அநறறன்நற றக கககள் இநக்குற
தசய்ப்தடுணரல்
றசரறகள்
தரரற
சறங்ககப றர்வரக்குகறன்நணர் ன்தகமம்;

(ii)

அவ்ரநரறன், இகத் டுப்தற்கும் இது
தரடர்தரக றசரறககப அநறவூட்டுற்கும்
வற்தகரள்பப்தட்டுள்ப டடிக்கககள் ரக
ன்தகமம்;

(iii)

அநறறன்நற றகககப இநக்குற தசய்த
ர்களுக்கு றரக சட்ட டடிக்ககககப
வற்தகரள்ற்கரண
இலுக
உள்பர
ன்தகமம்;

(iv)

அவ்ரநரறன் அநறறன்நற றகககப
இநக்குற தசய்தர்களுக்கு ண்டகண ங்கு
ற்கரக வற்தடி சட்டத்க கடமுகநப்
தடுத்துற்கு
வற்தகரள்பப்தட்டுள்பர
ன்தகமம்

If not, why?

(ii)

whether he is aware that various kinds of
seeds are imported to Sri Lanka without
permission;
of the names of countries from which seeds
are imported in the aforesaid manner;

(iii)

of the names of the seeds that are imported
without permission;

(iv)

of the nature of requirement for importing
seeds without permission; and

(v)

of the difficulty in making a Government
intervention in importing seeds from
foreign countries?

(කෘෂිකර්ම

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ රලසනඹට පිිබතුය වභාගත*
යනහ.

* වභාගපවය මත තබන ද ිළිතතුර:

* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(ආ)

asked the Minister of Agriculture:
(i)

මශතා

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

(i)

නළත.

(ii)

ඳළන ශනොනඟී.

(iii)

ඳළන ශනොනඟී.

(iv)

අලයතහක් ශනොභළත.

(v)

ඩිජ ආනඹනඹ නිදවස ආර්ථි රකඳත්කඹ භත සිදු යන
යහඳහයඹක් ඵළවින් නිශයෝධහඹන ටයුතුරට වළය යජශේ
භළදිවත් වීභක් අලය නළත.

(i)

ඳළන ශනොනඟී.

(ii)

හන් වහ ෘෂිර්භ ශදඳහර්තශම්න්තු භඟින් වක
ශ ඩිජ බහවිතඹට න්නහ ශර නියතුරු ශොවීන් දළනුත්
ශශර්.

(iii)

ඔව්.

(iv)

ඔව්.

(இ) இன்வநல், ன்?

Will he inform this House -

අගබ්ලර්ධන

(ரண்நெறகு யறந் ரப்தர அவதர்ண - கத்தரறல்
அகச்சர்)

அர் குநறப்தறடுரர?

(a)

යාඳා

(ඇ)

අදහශ ශනොශව්.

උඳාධිධාරී අභයාවාන්න්: ශ්ව්තර

தட்டரரறப் தறலுணர்கள் : றதம்
GRADUATE TRAINEES : DETAILS

3280/’12
15.ගු ගජෝන් අමරතුාග මශතා (ගු රශ් කුණානායක
මශතා ගලනුල )
(ரண்நெறகு வஜரன் அதுங்க
கருரரக்க சரர்தரக)

-

ரண்நெறகு

ற

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

යහජය ඳරිඳහරන ව සශ්ධල ටයුතු අභහතයතුභහශන් ඇස
රලසනඹ - (1) :

ඳහර්  ශම්න්තු
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(iii)

whether they were paid an allowance or a
salary during the training period;

(iv)

the duration of the training and the trainers
who trained them;

(i)

2012 ර්ශේදී යහජය ශේඹට අන්තර්ග්රවණඹ
යන රද උඳහධිධහරී අබයහරහී න් ංයහ
ශොඳභණද;

(ii)

ඔවුන්ට පුුවණුවීශම් ඳවසුම් ඳඹන ර්ධශ්ධ ය
සථහනඹදීද;

(v)

whether the training manuals are available;

(vi)

(iii)

පුුවණු හර සීභහ තුශ ඔවුන්ට දීභනහක් ශවෝ
ළටුඳක් ශනු රළුදශව්ද;

the number of graduate trainees who will be
recruited during the year 2013; and

(vii)

(iv)

ඔවුන්ශේ පුුවණු හර සීභහ ව පුුවණුරුන්
ශර්ද;

the present emoluments and future salary
scales of the graduate trainees?

(v)

පුුවණු අත්ශඳොත් රඵහදී කුදශණ්ද;

(vi)

2013 ර්ශේදී ඵහ ත්
අබයහරහී න් ංයහ ශොඳභණද;

(vii)

උඳහධිධහරී අබයහරහී න්ශේ ර්තභහන ශව්තන
ව අනහත ළටුේ ඳරිභහණ ශර්ද;

උඳහධිධහරී

If not, why?

ගු ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ. ගවගනශ්ර කන මශතා
(ரண்நெறகு டதறள்ம.டி.வஜ. தசதணறத்ண)

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනර ද?

(The Hon. W.D.J. Senewiratne )

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ රලසනඹට පිිබතුය වභාගත*
යනහ.

* වභාගපවය මත තබන ද ිළිතතුර:

(ආ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

* சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

ததரது றருரக உள்ரட்டலுல்கள் அகச்சகக் வகட்ட
றணர:
(அ) (i )

(b)

(අ)

(i)

2012 ශර් දිසත්රික් වහ රහශ්ධශීඹ ංර්ධන ළඩ ටවන්
වහ න යහඳෘකඹ ඹටශත් උඳහධිධහරින් 50,821 ඵහ
න්නහ රද අතය, එභ පිරිශන් 41,284ට යහජය ශේඹ
ඹටශත්ද, ඉකරි අබයහරහී න්ට ඳශහත් යහජය ශේඹ
ඹටශත්ද ංර්ධන නිරධහරි තනතුශයර  සථිය ඳත්වීම් රඵහ
දී ඇත.

(ii)

පුුවණු හර සීභහ තුශ රහශ්ධශීඹ ශල්ම් හර්ඹහර ව
දිසත්රික් ශල්ම් හර්ඹහර තුශ දිසත්රික් වහ රහශ්ධශීඹ
ංර්ධන ළඩ ටවන් වහ න යහඳෘකඹ ඹටශත්
පුුවණු වහ ශඹොදන රද අතය, ශේහ අලයතහ භත
අභහතයහංල, ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ඳශහත් බහ ඹටශත් න
ආඹතන වහ ශඹොමු යන රදී.

(iii)

පුුවණු හර සීභහ තුශදී භට රුපිඹල් 10,000 පුුවණු
දීභනහක් ශන රදී.

(iv)

පුුවණු හර සීභහ යකි.

2012ஆம் ஆண்டில் அசரங்க வசகக்கு
உள்பலர்க்கப்தட்ட தட்டரரறப் தறலுணர்கபறன்
ண்றக்கக ன்ணதன்தகமம்;

( i i ) அர்களுக்கரண தறற்சற சறகள்
ங்கப் தட்டண ன்தகமம்;
( i ii ) தறற்சறக்கரனத்றன்வதரது
தகரடுப்தணர அல்னது
தட்டது ன்தகமம்;

ங்வக

அர்களுக்கு
சம்தபர ங்கப்

( i v ) தறற்சறக்கரனத்றன் அபவு ற்ரம் அர்களுக்கு
தறற்சறபறத்
தறற்ரறப்தரபர்கள்
ரர்
ன்தகமம்;
( v ) தறற்சறக்
ககவடுகள்
ன்தகமம்;

අනුයුක්ත යන රද ආඹතනර භහණ්ඩ   නිරධහරින්ශේ
අධීක්ණඹ ඹටශත් පුුවණු සිදු යන රදී.

ங்கப்தட்டணர

( v i ) 2013ஆம் ஆண்டுக் கரனப்தகுறறநள் ஆட்வசர்க்
கப்தடவுள்ப
தட்டரரறப்
தறலுணர்கபறன்
ண்றக்கக வ்பவு ன்தகமம்:
( v ii )

தட்டரரறப் தறலுணர்கபறன் ற்வதரக
ஊறம் ற்ரம் றர்கரன சம்தப அபவுத்
றட்டம் ஆகறண ரக ன்தகமம்

அர் கூரரர?

(v)

අභහතයහංල වහ ශදඳහර්තශම්න්තු භඟින් සිඹ විඹ ඳථඹට
අදහශ න ඳරිදි පුුවණු ශඹොදන රද අතය සිඹලු
උඳහධිධහරි අබයහරහී න් වහ ශඳොදු පුුවණු අත්ශඳොතක්
බහවිත වශේ නළත.

(vi)

2013 ර්ශේදී උඳහධිධහරි අබයහරහී න් ඵහ ළනීභක්
සිදු වශේ නළත.

(vii)

ංර්ධන නිරධහරි MN 4 -42006 (A). ළටුේ ඳරිභහණශේ
ආයම්බ ළටුේ පිඹය න රුපිඹල් 15,215 ර මි ශව්.
ඊට අභතය ජීන විඹදම් දීභනහ වහ යජශේ අනුභත
අශනකුත් දීභනහ ශනු රළශබ්.

(ஆ) இன்வநல், ன்?

ළටුේ ඳරිභහණඹ රුපිඹල් 15,215 - 10 x 215 - 4 x 240 - 7 x
320 - 15 x 360 - රුපිඹල් 25,965.

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

ශරේණි ක්රභඹට අදහශ ආයම්බ ළටුේ පිඹය
ශරේණිඹ

Will he state (i)

(ii)

the number of graduate trainees who had
been absorbed to the Public Service in the
year 2012;
as to where they have been provided
training facilities;

(ආ)

III

ආයම්බ ළටුේ පිඹය ළටුේ තරඹ
(රුපිඹල්)
01
15,215

II

12

17,605

I

23

20,925

අදහශ ශනොශව්.
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ශ්රී ාකා වාගර ශ්්ලශ්දයාය ඳන ක
ගකටුපඳත

இனங்ககச் சமுத்றப் தல்ககனக்ககச்
சட்டமூனம்
OCEAN UNIVERSITY OF SRI LANKA BILL
ගද ලන ලර කියවීගප නිගයෝගය කියලන දී.

இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது.
Order for Second Reading read.

[අ.බහ. 2.05]

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා (ගයෞලන ක යුතු ශා
නිපුණතා වාලර්ධන අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு டனஸ் அகப்ததரு - இகபஞர் அலுல்கள்,
றநன் அதறறருத்ற அகச்சர்)

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Youth Affairs
and Skills Development)

රු ථහනහඹතුභනි, "ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහර ඳනත්
ශටුම්ඳත ශදන ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ශම් විහදඹට ම්ඵන්ධ න්ශන්, ආයම්බ යන්ශන්- ඉතහභ ශෞයනීඹ වළඟීභක් ර තයි.
විශලේශඹන් අද ද, ශම් නිමිත්ත ශම් යශට් තෘතීඹ අධයහඳනඹට,
ශම් යශට් නහවි, ධීය ව හය ක්ශේත්රරට විශලේ
ළදත්භක් ර ත දක්, භහතෘහක් ව ක්ශේත්රඹක් ඵ
ආයම්බ ලශඹන්භ වන් යන්නට ඕනෆ. රු
ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ භට ශන් ය ඇක විනහඩි 30
හරඹ තුශ භශේ ථහ ඳරිච්ශේද තුනට රඝු යන්නට, ශොනු
යන්නට භහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ඳශමුන ඳරිච්ශේදඹ තභයි ශම් වහ ඵළඳුණු ෘතශව්දීත්ඹ;
සතුකඹ රහල කිරීභ. ශදශනි ඳරිච්ශේදඹ තභයි හය
විලසවිදයහරඹ අලය න්ශන් ඇයි ව එර  අනහත අභිරහ
පිිබඵ ථහ කිරීභ. ඒ හශේභ, අහන ඳරිච්ශේදශේදී
ශ්රී රංහශව් ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ එශවභ නළත්නම් නිපුණතහ
ංර්ධනඹ පිිබඵ විඹ බහය අභහතයයඹහ විධිඹට භභ අදවස
දළක්වීභට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, භහශේ ථහශව් ඳශමුශනි ඳරිච්ශේදඹ
ආයම්බ යමින් ෘතශව්දීත්ඹ පිිබඵ ථහ යන්නට
ළභළකයි. භශේ විශලේ ෘතශව්දීත්ඹ රදහනඹ විඹ යුතු න්ශන්
අකරු ජනහධිඳකතුභහටයි.
රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ තභයි ශම් පුංචි දඳත්හසී අපි
ශරෝශේ ඵරත් යටක් විධිඹට නළඟී සිටින්නට නම් දිඹ, ශොඩ
ව අව කිඹන ශම් තුනභ ජඹ ත යුතුයි කිඹන භවහ අධිසසහනඹ
අශේ ජහක නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුශත් ශශේ. එතුභහ තභයි ඒ
හච්ඡහට ශම් යට ශඳශළසවශව්.
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශේභ හය විලසවිදයහර පිිබඵ
ංල්ඳඹ ශම් යශට් ඉකවහශේ ඳශමුශනි තහට විධිභත්
අධයහඳනඹක් තුශ හච්ඡහට රක් ශන්ශන්, -ආයම්බ ශන්ශන්
- 1997 ධීවර හා ජලජ සම්ඳත් සංවර්ධන අමාතයවරාා ිධියා
අකරු භර න්ද යහජඳක් භළකතුභහ තභන්ශේ ෘත්කඹ ආයම්බ
යමින් යනු රළබූ ථහශව්දීයි. ඉන් අනතුරු එතුභහ 1999 ජනි
භහශේ 23න දහ ජහක ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු ආඹතනඹ අපි NIFNE ඹන නමින් වඳුන්න ආඹතනඹ- පිිබඵ ඳනත්
ශටුම්ඳත ශම් රු බහට ඉදිරිඳත් ශහ.
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21ළනි ලත ර්ශේ හය ආර්ථිඹක් පිිබඵ ශරෝඹ
පුයහභ ථහ ඵව යන ශරහශව්, ශම් ංල්ඳඹ අශේ ශ්ධලඳහරන
ලබ්ද ශෝඹට ඇතුශත් යපු ශ්ධලඳහරනඥඹහ විධිඹට හශේභ, ඒ
ංල්ඳඹ ඩහත් රහශඹෝගි තරඹට ශනළවිත් අශේ දරුන්ට
හය විදයහ පිිබඵ ඳශල් භට්ටමින් අධයහඳනඹ රඵන්නට
අලය ඳරියඹ න්නට අත දිගු යපු භවහ නහඹඹහ විධිඹට
අකරු ජනහධිඳකතුභහට ශම් අසථහශව් ඳශමුශන්භ අශේ
ෘතශව්දීත්ඹ රහල යන්න භහ ළභළකයි.
රු ථහනහඹතුභනි, ශම් ඳනතට අනුභළකඹ දීපු අශේ
ළබනට් භණ්ඩරඹට, විශලේශඹන් ළබනට් අනුහය බහශව්
බහඳක රු සුසිල් ශරේභජඹන්ත ඇභකතුභහ රමු භශේ මිත්ර,
ශවෝදය ළබනට් භණ්ඩරඹට භහ සතුකන්ත න අතශර්, ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් ඉකවහඹ පුයහභ ශම් ඳහර්  ශම්න්තුශව්දී දළක්ව
දහඹත්ඹට, ඉදිරිඳත් ශ හධහයණ විශව්ානරට ව
රහශඹෝගි ශඹෝජනහරට ඔඵ සිඹලු ශදනහට ෘතශව්දීත්ඹ ඳශ
යන්න ළභළකයි. විශලේශඹන් අශේ අභහතයහංලශේ උඳශ්ධල
හය බහ නිශඹෝජනඹ යන ඳක් විඳක් සිඹලුභ රු
භන්ත්රීතුභන්රහට භන්ත්රීතුමිඹන්රහට විශලේ සතුකඹක් යන්නත්
භහ ශම් අසථහ ඳහවිච්චි යනහ. ශභොද රු ථහනහඹතුභනි,
අශේ උඳශ්ධල හය බහ ඉතහභ ක්රිඹ, ඉතහ ශවො අදවස
ුවභහරු න, තර් විතර් ුවභහරු න ඉතහ ශවො
භධයසථහනඹක් න නිහ.
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශේභ, NIFNE ආඹතනඹ හය
විලසවිදයහරශේ ර්බහඹ කිඹරහ අඳට වඳුන්න්නට පුළුන්. ශම්
ආඹතනඹ 1999 දී සථහඳනඹ ශත්, ඉතහ දුසය ශොන්ශ්ධසි
ඹටශත් තභයි ඳත්හ ශන ඹන්න සි්ධධ වුශණ්. ඇත්ත
ලශඹන්භ 2003 ඉරහ අවුරුදු 6ට ආන්න හරඹක් ශභර 
ටයුතු නළකරහ කුදණහ; නිසක්රිඹ ශරහ කුදණහ; අර්භණය
ශරහ කුදණහ. ශම් දුසය තත්ත්ඹ ඹටශත් වුත් ජහක
ඉංජිශන්රු ව නහවි ආඹතනඹ පිිබඵ විලසහඹ තඵපු ශම්
යශට් දරුන්ට -අදත් භවජන ළරරිශේ ඒ දරහ පුතහරහ විලහර
පිරික් ඉන්නහ- ව ඔවුන්ශේ ශදභහපිඹන්ට ඒ විලසහඹ
අණ්ඩ තඵහශන සිම්භ පිිබඵ භහ විශලේශඹන් සතුකන්ත
ශනහ. අභ ඳවසුම් ඹටශත් තභයි උඳහධි ඳහසභහරහරට
ඔවුන් ම්ඵන්ධ වුශණ්. උඳහධි ඳහසභහරහ ඳත්හ ශන ඹන්න
අලය ඳරියඹ ඳහ නළක, ම්ඳත් නළක, දිගුහලීන
ඵරහශඳොශයොත්තුක් විතයක් දල්හ ශන ශම් යපු ළඳ කිරීභ
පිිබඵ ඒ සිඹලුභ දරහ පුතහරහටත්, ඒ ශදභහපිඹන්ටත්, ඒ ආාහර්ඹ
භණ්ඩරශේ සිඹලු ශදනහටත් භහ විශලේශඹන් සතුකන්ත
ශන්නට ඕනෆ.
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශේභ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත
ඉදිරිඳත් කිරීශම්දී වශඹෝඹ දළක්ව නීකඳකතුභහ රමු නීකඳක
ශදඳහර්තශම්න්තුට, නීක ශටුම්ඳත් ම්ඳහදතුභහ ඇතුළු ඒ
ශදඳහර්තශම්න්තුට, අශේ මුදල් අභහතයහංලශේ ශල්ම්තුභහට,
යජශේ මුද්රණ ශදඳහර්තශම්න්තුට අභහතයහංලඹ විධිඹටත්,
පුයළසිඹකු විධිඹටත් ශම් අසථහශව් භශේ සතුකඹ රහල
යන්නට ඕනෆ.
රු ථහනහඹතුභනි, ජනභහධය - භශේ ෘත්තීඹ ඹන්විටින් විට ශම් හය විලසවිදයහරඹ පිිබඵ ංහදඹට එතු වුණහ.
භහ ඔවුන් ශතත් භශේ දඹහ ව ශවෝදයත්ඹ රදහනඹ
යන්නට ළභළකයි, අඳ ෛධර්ඹත් කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන්.
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශේභ NIFNE ආඹතනශේ
බහඳකතුභහ, අධයක් ජනයහල්තුභහ ඇතුළු ඒ හර්ඹ භණ්ඩරඹට,
ආාහර්ඹරුන්ට, අශේ අභහතයහංලශේ ශල්ම්තුභහ, අකශර්
ශල්ම්තුමිඹ ඇතුළු සිඹලුභ නිරධහරින්ට, විශලේශඹන්භ භශේ
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[රු ඩරස අරවේශඳරුභ භවතහ]

ශවෝදය නිශඹෝජය අභහතය ශභොවහන් රහල් ශග්රේරු භළකතුභහට
අශේ සතුකඹ පුද යන්න ඕනෆ. එතුභහට තභයි විඹඹක් වළටිඹට
හය විලසවිදයහරශේ අධීක්ණඹ ම්පර්ණශඹන්භ ඳයහ
කශඵන්ශන්. එතුභහ ශ ළඳ කිරීභ පිිබඵ එතුභහටත් භශේ
ථහශව් ඳශමු ඳරිච්ශේදඹ අන් යමින් සතුකඹ රහල
යන්න ළභළකයි.

කථානායකතුමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
Order, please! ශම් අසථහශව්දී රු නිශඹෝජය හය
බහඳකතුභහ ල්රහනඹට ඳළමිශණනහ ඇක.
අනතුුල කථානායකතුමා මූාවනගයන් ඉල ක වුගයන්,
නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා [ගු මුුගසසු චන්්රකුමාර් මශතා]

මුාවනාරූඪ ශ්ය.

அன்தறநகு,
சதரரகர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ர
அகனவ, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்
[ரண்நெறகு
முருவகசு சந்றகுரர்] கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR ] took the Chair.

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි. අපි හය විලසවිදයහරඹ
ළන ථහ යන්න ඉසශල්රහ NIFNE ආඹතනඹ පිිබඵ ථහ
යන්න ඕනෆ. භවහ හයඹ වහ ඵළඳුණු අශේ ශ්රී රංහශව්
භූශෝලීඹ ඳසු බභ ළන ඵරනශොට අශේ ඳදිංචිඹ ඉන්දීඹ
හයශේයි. ඒ පිිබඵ කිසිඹම් ල්   හයණහ ටික් ඔඵතුභන්රහ දන්නහ හයණහ, අලුත් ශ්ධල් ශනොශයි- වන්
ශ යුතුයි කිඹරහ භහ අදවස යනහ.
ඒ ඉතහ ළදත් හයණහ ඳව, වඹ අතශර් කශඵන එ
හයණඹක් තභයි ඵටර ය ව නළශනනර ය ඹහ යන මුුවදු භහත
ආන්නශේභ අශේ යට පිර ටහ කඩිභ. ඒ හශේභ අපි දන්නහ,
ජහතයන්තය ශශශහශභන් සිඹඹට 30ක් ඳභණ සිදුන්ශන් අඳ
ආන්නශේ කශඵන හයඹ වයවහ ඵ. ඒ හශේභ ශරෝශේ
ඵවහලුම් රහවනශඹන් සිඹඹට 50ට ඩහ සිදුන්ශන් ශම්
රහඳඹ වයවහඹ කිඹන එත් අඳට අලුත් හයණඹක් ශනොශයි.
රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, ඒ හශේභ අශේ මුුවදු
සීභහශව් ශතල් පිිබඵ, ෆස පිිබඵ ශව්ණඹ යනහ. අශේ
යශට් ඒ පිිබඵ ර්භහන්ත ආයම්බ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු
නහ. ඒ හශේභ අශේ මුුවදු සීභහශව් ශඩොරර් බ  ඹන ණනක්
ටිනහ ඉල්භනයිට්, ග්රළනයිට් ළනි
නිධි තළන්ඳත් ශරහ
කශඵනහ.
අශේ ධීය අභහතය රු යහජිත ශේනහයත්න භවතහ ශම් රු
බහශව් ර ටිඹහ. ර ටපු ධීය අභහතය මිල්ශයෝයි රනහන්දු භවතහ
භශේ ඉදිරිපිට
ඉන්නහ. අශේ යශට් ජනතහශේ ශරෝම්න
අලයතහශන් සිඹඹට 12ක් ම්ඳහදනඹ යන්ශන් ධීය ම්ඳත
වයවහඹ කිඹන එත් අපි දන්නහ රධහන හයණඹක්. ඒ හශේභ
අශේ භව ශඳොශශොට අයික භූමි රභහණඹ හශේ අටගුණඹ
ර මිභක් අඳට ඉන්දිඹන් හයශේ කශඵන ඵත් අපි සිඹලුශදනහ
ශම් න විට දන්නහ හයණහක්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, අන්තර්ජහක හය
නීක රඥේකඹ ඹටශත්, එර  එනතහන් ඇතුශශේ අපි විලසහ
යනහ, අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ අශේ මුුවදු සීභහ ලශඹන්
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භශේ සිට අංල 4ක් දකුණට අශේ යට හශේ 23 ගුණඹ
සීභහක් ජර භතුපිටින් ශනොවුණත් මුුවද අබයන්තයශඹන් -මුුවද
ඳතුශරන්- අශේ අයිකඹට රළශබ්වි කිඹරහ. ශම් ශභොශවොශත් අපි
ඉතහභ ශෞයශඹන් ඵරහ සිටිනහ එඹ පිිබන්න. එඹ ඉතහභ
ශ්රී රශ්ධලඹක්. ර භහරඹ භකන් එන ශයොන් භඩ රභහණඹ
විතයක් ශටොන් මි  ඹන ණනක් ශම් මුුවදු රහඳශේ හර්ෂි
තළන්ඳත් නහ. එඹ විලහර ඳු ඳන්තීන් ර ත මුුවදක්. දළනට එ
ඳු ඳන්කඹක් අශේ විදයහඥඹන් ඇතුළු NARA ආඹතනඹ
වඳුනහශන කශඵනහ. එඹ අශේ යශට් රභහණශඹන් සිඹඹට 65ක්
ඳභණ න රශ්ධලඹක්; දළළන්ත ඳු ඳන්කඹක්; ශ්රී
ශඳොශශොක්. ශභන්න ශම් හයණහ සිඹල්ර එක් ඵළලුහභ
ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ ළනි ආඹතන ශතයම් ළදත්
නහද? හය විදයහ, නහවි විදයහ ආදි ෘත්තීඹ ක්ශේත්රඹන්
අඳ පුළුල් යත යුතුයි; නතනත්ඹ ශභඹට ළහත යුතුයි;
නවීනත්ඹ ළහත යුතුයි; ඒ ශනුශන් අපි ඳහසභහරහ ව
ආඹතන ස ශ යුතුයි කිඹන හයණඹ තභයි අධහයණඹ
යන්න භහ ශම් උත්හව න්ශන් රු නිශඹෝජය හය
බහඳකතුභනි. ශම් සුවිශලේෂි දශේ ශම් හච්ඡහ තුශ භහ
කිඹන්න ළභළකයි ධීය මුද්ර විදයහ, මුද්ර තහක්ණඹ ව
භහන ක්ශේත්රරට අපි රශව්ල න්නට ඕනෆ ඵ. හම්රදහයි
ධීය ර්භහන්තශේ ශඹශදන ජනතහ වමුශව් කශඵන අදහනභ
දුරු යරහ, ඔවුන්ට නතන තහක්ණඹ රඵහ දීරහ, ඔවුන්ට භහජ
පිිබළනීභ ස ය දීරහ, ජහක ආර්ථිඹට ළඩි ඵයක් රඵහ
ශදන්න පුළුන් න විධිඹට ශම් ක්ශේත්රඹ ස ශ යුතුයි
කිඹරහ අශේ යශට් ඳශමුළනි තහට ඳශමුළනි පුුවණු
භධයසථහනඹ සථහපිත න්ශන් 1963 ර්ශේයි. රු සිරිභහශෝ
ඵණ්ඩහයනහඹ භළකනිඹශේ නහභඹ භහ ඉතහභ ෘතශව්දී ශම්
ශභොශවොශත් සිර ඳත් යන්න ළභළකයි. ඊට ඳසු තභයි 1999
භර න්ද යහජඳක් රු ධීය අභහතයතුභහ විසින් ජහක ධීය වහ
නහවි ඉංජිශන්රු ආඹතනඹ පිිබඵ ඳනත ශන එන්ශන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, NIFNE ආඹතනඹ
ඳළතුශණ් ධීය අභහතයහංලඹ ඹටශත්යි. නමුත් අකරු
ජනහධිඳකතුභහ රකඳත්කභඹ තීන්දුක් නු රළුදහ, ශම් යශට්
ළරකීභ අඩුශන් කුදණ තෘතීයි අධයහඳනඹට -තෘතීයි
අධයහඳනශේ ෘත්තීඹ ක්ශේත්රඹට- අදහශ යහජය ආඹතන සිඹල්රභ
එ වරක් ඹටට, එ ඳහරනඹක් ඹටතට ඳත් යන්නට ඕනෆඹ
කිඹරහ. අන්න ඒ අනුයි NIFNE ආඹතනඹ, නිපුණතහ ංර්ධන
ව ශඹෞන ටයුතු අභහතයහංලඹ ඹටතට ඳත් න්ශන්.
NIFNE ආඹතනඹ ඹටශත් දියින පුයහ පුුවණු භධයසථහන
අටක් ශම් ශභොශවොශත් ක්රිඹහත්භ ශනහ; රධහන භණ්ඩඳ
ශදක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. හර්ෂි සිසුන් රභහණඹ 1,600ක්
ඳභණ ෘත්තීඹ පුුවණු ඳහසභහරහ වහ ඵහ ළශනනහ. උඳහධි
ඳහසභහරහ තුනක් දළනට ක්රිඹහත්භ ශනහ. අඩු ඳහඩුම් ඇක.
ඔඵතුභන්රහ භතු යහවි, ඒ ඒ තළන්ර කශඵන අඩුඳහඩු. භතු
යන්න ශදඹක් නළවළ, අකිර වියහේ භන්ත්රීතුභනි, අපි එඹ
පිිබන්නහ. අපි දන්නහ. භභ ඒයි ආයම්බශේදීභ කිව්ශව්, ශම්
දරුශෝ ශභොන තයම් දුසය ශොන්ශ්ධසි ඹටශත්ද ඒ අධයහඳන
ටයුතු ය ශන ඹන්ශන් කිඹරහ.
ශම් අසථහශව්දී අශේ රු ථහනහඹතුභහ මුරසුශනන්
ඵළවළය ගිර න්. වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්ශේ අශේ ශ්ධලඳහරන
නහඹඹහ
විධිඹට
එතුභහශේත්,
වම්ඵන්ශතොට
දිසත්රික්
ම්ඵන්ධීයණ මිටුශව් බහඳකතුභහ විධිඹට රු නහභල්
යහජඳක් භන්ත්රීතුභහශේත් විශලේ භළදිවත්වීභ ඹටශත් ඉතහභ
යභණීඹ භූමි බහඹක්, භභ ර තන්ශන් ශරෝශේ හය
විලසවිදයහරඹට ඩහත්භ ළශශඳන තළනක්, -එ ඳළත්තකින්
යහඹ, අශනක් ඳළත්ශතන් ශපුට භළදි වුණු අක්ය
වතිබසඳව යභණීඹ භූමි බහඹක්- අඳට ශම් වහ රඵහ දීරහ
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කශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, අපි රඵන අවුරු්ධශ්ධ එර  ඉදිකිරීම්
ටයුතු ආයම්බ යනහ. අකරු ජනහධිඳකතුභහ දළනටභත් මුදල්
අභහතයහංලශඹන් ඒ වහ අලය රකඳහදන ශන් යන්නට
ටයුතු ය කශඵනහ. ඒ හශේභ අභතය ජහක
බහණ්ඩහහයශඹන් රකඳහදන රඵහ ළනීභ වහත් අලය භළදිවත්
වීභ රඵහ දී කශඵනහ.
2001 ශර්දී ශම් ඳහසභහරහ වහ වබහගි වුශණ් සිසුන් 58
ශදශනක් ඳභණයි, රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි. නමුත්
ඳසු හලීන එඹ ක්රභශඹන් ළඩි ශරහ කශඵනහ. අද පුළුල්
ඳයහඹක් තුශ විහලනඹ න හය වහ නහවු ක්ශේත්රඹට අලය
පුුවණු අලයතහ වහ ඉල්ලුභ ළඩි ශමින් කශඵන ඵ අපි
අධයඹනඹ ය කශඵනහ.
ශම් ළන අශේ අධහනඹට ශඹොමු ය අලුශතන් ඳහසභහරහ
යහශිඹක් ස යමින් ඳකනහ. විශලේශඹන්භ රධහන අයමුණු
7ක් ඹටශත් අඳ ශභභ හය විලසවිදයහරඹ සථහපිත යන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. එනම්,
1.
ධීය, මුද්ර විදයහ, මුරීඹ තහක්ණඹ ව භහන
ක්ශේත්රර විලසවිදයහර අධයහඳනඹක් රඵහ දීභ වහ
විධිවිධහන ළරළසවීභ.
2.
ඹම් රශ්ධලඹ මිනිසඵර අලයතහ පුයහලීභ අයඵඹහ ධීය
වහ භහන ක්ශේත්රරට අදහශ තහක්ණි අධයහඳන
ඳහසභහරහ වහ අසථහ රඵහ දීභ.
ශභතළනදී ශාෝදනහක් එයි.
හය විලසවිදයහරඹ
පිර ශටව්හභ ශම් ඳනශත් ල්   අයමුණ -ඒ කිඹන්ශන්
හම්රදහයි ධීය ර්භහන්තශේ ශඹශදන ධීයඹහ ව ඒ
ර්භහන්තඹට ඇතුශත් ශන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශරහ
සිටින ඔුවශේ ඳවුල්ර අඹ ශනුශන් ශොඩ නළඟුණු
ආඹතනඹක් උඳහධි ඳහසභහරහරට විෘත කිරීභ වයවහ ඒ
හම්රදහයි ර්භහන්තඹ අබහඹට ඹනහ ශන්ද කිඹහ.පිිබඵ ළඹක් ඇක ශන්න කිසිභ ශවේතුක් නළවළ. ශම්
ඳනශත් 5 (i) (29) න්කඹ අනු අඳ ජහක ධීය වහ
මුරීඹ පුුවණු ආඹතනඹ - NIFMAT- සථහපිත ය -එඹ
අලුත් අධයක්යශඹක් ඹටශත් ක්රිඹහත්භ ශනහ.ශභශතක් ඳත්හශන ආ ෘත්තීඹ පුුවණු ඳහසභහරහරට
අභතය මුරීඹ ක්ශේත්රශේ සිඹලුභ භට්ටම්රට අලය
පුුවණු රමිඹන් බර  කිරීභට ටයුතු යනහ.
3.
ධීය වහ භහන ක්ශේත්රර නිඹළලී සිටින තළනළත්තන් අතය
ධීය, මුද්ර වහ මුරීඹ අංලරට අදහශ දළනුභ යහේත කිරීභ.
4.
ධීය, මුද්ර විදයහත්භ, මුරීඹ තහක්ණඹ ව භහන
ක්ශේත්රර අණ්ඩ ෘත්තීඹ ංර්ධනඹ උශදහ යහේත
ඳහසභහරහ වහ විධිවිධහන ළරසීභ.
5.
විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් ය ළනීභ වහ ධීය වහ භහන
ක්ශේත්රර ශේ භඩුලු වහ ෘත්තීඹ ව තහක්ණි
ඳහසභහරහ ළඳීමභ.

6.

7.

දළනට ශම් විලසවිදයහරශේ උඳහධි ඳහසභහරහ භත් ශ
ඇතළම් දරුශෝ ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරශේ ඳලසාහත්
උඳහධි ඳහසභහරහරට ඇතුශත් ශරහ සිටින ඵ අශේ
බහඳකයඹහ භහ දළනුත් ය කශඵනහ.
ධීය, මුද්ර විදයහත්භ, මුරීඹ තහක්ණඹ ව භහන
ක්ශේත්රර විලසවිදයහර අධයහඳනඹක් රඵහ ළනීභට
ශියඹන්ට ඇක දක්තහඹ ව වළකිඹහ භත ඳදනම්
ඉංජිශන්රු ශිල්ඳඹ, විදයහත්භ, තහක්ණි ව ෘත්තීඹ
අධයහඳනඹ ව පුුවණුවීශම් ඳ්ධධක ඹන ක්ශේත්රර රක
ංර්ධනඹ වහ විධිවිධහන ළරළසවීභ.
ජහක ෘත්තීභඹ සුදුසුම් ඇක තළනළත්තන් වහ
අධයහඳන ඳහසභහරහ වහ විධිවිධහන ළරසීභ ව මුද්ර
විදයහත්භ, මුරීඹ තහක්ණඹ ව භහන ක්ශේත්රර
ඔවුන්ශේ රවීණත්ඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ව ලහසත්රීඹ
සුදුසුම් අත්ඳත් ය ළනීභ වහ ඔවුන්ට වහඹ වීභ.
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හය විලසවිදයහරඹ ශොතළනටද ළහ ශන ඹන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්; අභිරහඹ ශභොක්ද කිඹන
හයණහ පිිබඵ දීර්ක ටවනක් කශඵනහ. භශේ තුන්
න ඳරිච්ශේදඹ තභයි ඉකරි කශඵන්ශන්. තත් විනහඩි
5ට ඩහ හරඹක් ඉකරි නළතළයි කිඹහ භහ සිතනහ.

නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you have only five more minutes.
ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, භශේ ථහශව් ඉකරි
ශොට වළන්හේ හර්තහට ඇතුශත් කිරීභ වහ වභාගත*
යනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, භහ අහන
ඳරිච්ශේදශඹන් කිඹන්ශන් නිපුණතහ ංර්ධනඹ පිිබඵයි. ශම්
යශට් ඉකවහශේ නිදවශන් ඳසු ඳළළක වළභ ආණ්ඩුටභ
නිපුණතහ ංර්ධනඹ පිිබඵ ශරොකු අතඳසුවීභක්, ශනොරහ
වළරීභක් වහ අඩු තක්ශේරුක් තභයි කුදශණ්. 1893 තභයි ශම්
යශට් ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ ආයම්බ න්ශන්. රිතහනය
අධියහජයහදීන් 1893දී භයදහශන් හර්මි විදයහරඹ ඳටන්
න්නහ. වළඵළයි, ලත ර්ඹක් ත වුණහ. ශජෝලේ භයිල්
ශඳශර්යහ ර ටපු ධීය ඇභකතුභනි, ෘත්තීඹ අධයහඳනඹට
නතනත්ඹ ශන එන්න, ජහක භට්ටමින් ඒ පිිබඵ
ආර්ලනඹක් ඇක යන්න අශේ වළභ ආණ්ඩුක්භ පිඹය
ත්තහ. භභ නළවළයි කිඹන්ශන් නළවළ. වළඵළයි, එඹ රභහණත්
වුශණ් නළවළ. ජහතයන්තය ශශශ ශඳොශත් භන ළට වන්න එතු යන්න- ශ්රී රංහශව් ශශශ ශඳොශට අදහශ රභ ශශශ
ශඳොශ වඳුනහ න්න ඒ match ය න්න අලය ශඵොශවෝ ක්රිඹහ
භහර් අඳ ත්ශත් නළවළ. ඒ ඉකවහශේ අඳට වුණු ශරොකු
අත්ළරැ්ධදක්. ජහක භඟිඹ ශොඩ නනන්න අඳ අභත් වුශණ්
ඹම්ශේද ශභඹත් අඳට වුණු ශරොකු අතඳසුවීභක්.
ඒ නිහ අඳට අද ඉතහභ ශෞයශඹන් ඔඵතුභහට කිඹන්න
පුළුන්, භර න්ද යහජඳක් ජනහධිඳකතුභහශේ ශම් යුශේ දී ඉතහභ
ළදත් තීන්දු ඳවක් අයශන කශඵනහ; ක්රිඹහත්භ ය
කශඵනහ කිඹන එ. ඒ ඳශමුළනි තීන්දු තභයි, ශම් යශට්
ජහක නිපුණතහ ම්භතඹක් ශොඩනළඟීභ. National Vocational
Qualification - NVQ - භට්ටම් 1 - 7 දක්හ, උඳහධිඹ දක්හ
ඹන්නට පුළුන් විධිඹට ජහක ෘත්කඹ නිපුණතහ ම්භතඹක්
ශොඩනළඟුණහ. Framework එ වළදුණහ. එඹ අවුරුදු 100ට
ඳසු අශේ යශට් ෘත්තීඹ අධයහඳනශේ සිදු වුණු දළළන්ත
ශනක්. ඒ ඳශමුළනි එ. ශදළනි එ තභයි, ශම් ඹටශත්
දරුශකුට උඳහධිඹ දක්හ ඹන්න අලය ඳසුබභ නිර්භහණඹ වුණහ.
ශනභ විලසවිදයහරඹක් ශොඩනළඟුණහ.
ෘත්තීඹ තහක්ණ
විලසවිදයහරඹ - UNIVOTEC - ඹටශත් ශම් යශට් දරුශෝ
ඉකවහශේ ඳශමුළනි තහට - Z-score තුිබන් ශනොශයි හර්මි විදයහර ඇතුශශේ NVQ භට්ටම් 4 - 5 දක්හ ඒ ඉණිභන
දිශේ ඇවිල්රහ BTech. උඳහධිධහරින් විධිඹට ජහකඹට එතු වුණහ.
ජහක ආර්ථිඹට තභන්ශේ දහඹත්ඹ ශදන්න ඉදිරිඹට ආහ.
භට භත විධිඹට එඹ ආයම්බ වුශණ් 2012 ජනහරි භහශේ
17ළනිදහ. ඒ ළදත් පිඹයක්.

—————————
* පුව්තකාගේ තබා ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඳහර්  ශම්න්තු

[රු ඩරස අරවේශඳරුභ භවතහ]

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, ඒ හශේභ තත් ඉතහභ
ළදත් පිඹයක් ශන කශඵනහ. ශම් අසථහශව් ඵන්දුර
ගුණර්ධන ඇභකතුභහ රු බහශව් නළවළ. ්ධවිතීයි අධයහඳනඹ
ව තෘතීයි අධයහඳනඹ අතශර් ඳහරභක් ශනොකුදණු එ තභයි
කුදණු ඵයඳතශභ අර්ුදදඹ. රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි,
නිපුණතහ ංර්ධනඹ වහ අපි වළභ ශරහභ ශඹොමු යන්නට
උත්හව ත්ශත් ඳහල් වළය ඹන දරුන්, විබහ fail න දරුන්.
එශවභ නළක ඳහල් ඳ්ධධකඹ ඇතුශට, ්ධවිතීයි අධයහඳනඹ
ශන එන්න උත්හව ශශේ නළවළ. න්නන්ය භළකතුභහශේ
හරශේ ඳහල් විඹන් විධිඹට කුදණු ශ්ධත් අපි ඳසු ඉත් ය
ත්තහ. ශම් යශට් ඉකවහශේ අයශන කශඵන ඉතහභ ළදත්
තීන්දුක් තභයි උස ශඳශ වහ අපි ශනභ විඹ ධහයහක්
ශර තහක්ණ විඹ ධහයහ ශොඩනළඟීභ. එඹට ශඳණි ළරක්
නිර්භහණඹ වුණහ. නළත්නම් ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ වහ එන
දරුන් ර්බහඹකින් ශනොශයි ආශව්. ඕඳඳහක දරුන්
විධිඹටයි සිටිශේ. ඒ නිහභ භහජශේ පිිබළනීභ නළක වුණහ. ශම්
බහශව් මීය ට ශඳයත් භහ කිඹරහ කශඵනහ, නිපුණතහ කුර ක්රභඹක්
ඇතුශශේ සිය යරයි කුදශණ්. කුර ක්රභඹක් ඇතුශට හල් යරයි
කුදශණ්. යහජ ආණ්ඩු හරශේ ඉරහ ඒ ඒ ෘත්තීන් ඒ ඒ කුරරට
සීභහ යරහ කුදණහ. වළඵළයි, ඵටර ය යුශයෝඳඹ ජඹ ත්ශත් ඳහල්
ඳ්ධධකඹට ශම්හ වඳුන්හ දීභ තුිබනුයි. රභහද ශරහ වරි අවුරුදු
122ට ඳසු අද ශම් ඳහරයි, ළඩ බභයි අතශර් ඳහරභ
නිර්භහණඹ ශරහ කශඵනහ.
ඊශන හයණඹ තභයි, University Colleges අපි ආයම්බ
යරහ කශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් අවුරු්ධදට අභ ලශඹන්
2000ට ඳභණ අධයහඳනඹ රඵන්න පුළුන්. එ ඳළත්තකින්
හය විලසවිදයහරඹට අදහශ NIFMAT ආඹතනඹ තුිබන්
ශොඩනළශනන දරුහ න්නට පුළුන්, අශනක් ඳළත්ශතන්
ෘත්තීඹ පුුවණු අධිහරිඹ VTA, NAITA ආඹතනඹ, තරුණ
ශේහ බහ, ශම් කුභන ශවෝ ආඹතනඹකින් එන දරුන්ට උඳහධි
ඳහසභහරහක් දක්හ ඹන්නට ජහක ෘත්තීඹ සුදුසුශම් 6 භට්ටභ,
5 භට්ටභ රඵහ න්නට පුළුන් විධිඹට - භවය අසථහරදී
ශඳෞ්ධ   අංලඹත් එක් එතු ශරහ - ටයුතු ය කශඵනහ.
ශම්ට ශේදඹක් නළවළ, රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි.
යහජය අංලඹ විතයයි නිපුණතහ ංර්ධනඹ යන්නට ඕනෆ කිඹරහ
මිථයහක් නළවළ. ඒ තීන්දු අද අයශන කශඵනහ. ශම් ඹටශත් ඒ
රභ ඵරහඹ ශනුශන් නිර්භහණඹ වුණු ව ශ්ධශීඹ අලයතහ
මුල් ය ත් න ඳහසභහරහ විතයක් 27ක් අපි අලුශතන් නිර්භහණඹ
ය කශඵනහ.
රු අකිර වියහේ හරිඹම් භන්ත්රීතුභහශේ ම් ඳශහත න
කු  ඹහපිටිශේ විලසවිදයහර විදයහ ආඹතනඹ - University College
- ත භහ ශදකින් අපි විෘත යනහ. ඒ ඉතහභ ළදත්
තීන්දුක් රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි. ඒ හශේභ අහන
හයණහ ලශඹන් භහ කිඹන්න ළභළකයි,- හයණහ වඹක්
කශඵනහ. ඳවක් ළන භභ කිව්හ. - ජහක ෘත්තීඹ සුදුසුභ;
නිපුණතහ සුදුසුභ; යහමු; SLQF - Sri Lanka Qualifications
Framework - ජහක නිපුණතහ ම්භතඹ ශොඩනළශනනහ; ඒ
යහමු ශොඩනළශනනහ. ඊට ඳසු උඳහධි ඳහසභහරහශන් එවහට
භන් යන්න අලය නම්, ශම් ක්ශේත්රශඹ ඉන්න දරුශකුට
ශම් විලසවිදයහරඹ තුිබන් ඉදිරිඹට ඹන්න අලුත් ඳහයක් ශොඩ
නළශනනහ. අලය නම් ඳලසාහත් උඳහධිඹක්; ආාහර්ඹ උඳහධිඹක්
දක්හ ඹන්න පුළුන්. ඒ සුදුසුම් යහමු, ශ්රී රහංකීඹ සුදුසුම්
යහමු ශොඩ නළශනනහ. ඒ ඉතහභත් ළදත් හයණහක්.
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රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, ඒ හශේභ භහ ඔඵතුභහට
ශම් හයණඹත් කිඹන්නට ළභකයි. ආණ්ඩු විධිඹට යහජය ළඹ
ම්ඳත් රභහණඹ ත්ශතොත්, යහජය බහණ්ඩහහයඹ ශන් යන
මුදල් රභහණඹට ඩහ ර් 2016 ශනශොට ආසිඹහනු ංර්ධන
ඵළංකුශන් ව ශරෝ ඵළංකුශන් විතයක් ශඩොරර් මි  ඹන
400ක් ශම් යශට් දරුන්ශේ නිපුණතහ ංර්ධනඹ දවහ ශන්
ය කශඵනහ. අඳ දළනටභ ඒ ළඩටයුතු ආයම්බ ය කශඵනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, ඔඵතුභහ නිශව්දනඹ
යන්නට ශඳය භහ භශේ ථහ අහන යනහ.
භහ අහන ලශඹන් ඉල්රන්ශන් ශභඹයි. යශට් නිපුණතහ
ංර්ධනඹ ජහක අලයතහක්. ඒ අනු අඳ හයඹ ජඹ
න්ශන් ශොශවොභ ද? හයඹ ජඹ ළනීභ වහ අලය න එ
රධහන ආඹතනඹක් අද දශේ ජහකඹට කිබණ යනහ; ජහක
රකඳත්තීන් තුශට අද දශේ අඳ ඇතුළු යනහ. ශම්
ආණ්ඩුට තනිභ යන්නට පුළුන් ශදඹක් ශනොශයි.
විඳක්ශේ වශඹෝඹත් අලයයි. භළදිවත් වීම් අලයයි.
හධහයණ විශව්ාන අලයයි. ඒ හශේභ ශඳෞ්ධ   අංලශේ
භළදිවත් වීභ අලයයි. CINEC ආඹතනඹ කශඵනහ. යට
විශ්ධශීඹ ශියඹන් විතයක් සිඹ ශදශනකුට ඩහ ආසිඹහනුඅප්රිහනු භවහ ්ධවීඳ ආශ්රිත ශම් අධයඹන ටයුතුර නියත
ශනහ. අඳට ශඳෞ්ධ   අංලශේ වශඹෝඹ අලය ශනහ.
ශඳ්ධ   අංලශේ ඒ භළදිවත් වීභ අඳ ඉල්රනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, අඳ ශම් අසථහශව්
ජහකශඹන් ඉල්ලීභක් යනහ. ශම් යශට් අනහතඹ ශොඩ
නළශනන රධහන කුළුණු ශදක් කශඵනහ. එ කුළුණක් තභයි
දළනුභ. අශනක් කුළුණ තභයි හයඹ. අඳ අත ශනොතළබූ untouched - අසීමිත ම්ඳත් රභහණඹක් හයශේ කශඵනහ. ඒ
ම්ඳත් රභහණඹ රශඹෝජනඹට අයශන, ශරෝ ශ්ධලඳහරන
සිකඹශම් ඉතහභ දිදුශන යහජයඹක් ඵට ශ්රී රංහ ඳත් කිරීභ
වහ න ළඩ පිිබශශ අඳ ආයම්බ ය කශඵනහ. අඳට
ඳහටල් පිිබඵ රලසන ඇක. නමුත් ශභඹ ශඳොදුශව් අඳ සිඹලු
ශදනහභ එනන හයණහක්. ඒ ශනුශන් ශම් ළදත් ඳනත්
ශටුම්ඳත ම්භත යන්නට අපි සිඹලු ශදනහභ එතු ශමු. ශම්
ළදත් ආඹතනඹ රංහශව් ඉතහභ ම්බහනීඹ ආඹතනඹක් ඵට
ඳත් යන්නට සිඹලු ශදනහශේභ ආශිර්හදඹ රඵහ ශදන්නටඹ
කිඹහ ඉල්ලීභක් යමින් භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභත්භ
සතුකයි.

ප්ර්නය වභාිමමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

[අ.බහ. 2.33]

ගු එප. ගජෝප් මයිකල් ගඳගර්රා මශතා
(ரண்நெறகு ம். வஜரசப் கக்கல் ததவர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි,
ඉතහභත් ශවො
ථහක් කිරීභ පිිබඵ රු ඇභකතුභහට භහ සතුකන්ත ශනහ.
එතුභහශේ ථහ අහන ශ තළනින් භහ භශේ ථහ ආයම්බ
යන්නටයි ඹන්ශන්. නමුත් ශරහ භදි. යන්නට ශදඹක් නළවළ.
CINEC ආඹතනඹ ළන තමුන්නහන්ශේ වන් ශහ. නමුත්
Ceyline ආඹතනඹ ළන කිව්ශව් නළවළ. එදහ ඇභකයඹහ වළටිඹට
ශම් ශදභ ඳටන් න්න ල්   ටයුතු ආයම්බ යරහ ුවනක්
ඵළණුම් ඇුවශව් භභයි. [ඵහධහ කිරීභක්]
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ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු භන්ත්රීතුභහ, Dockyard

එශක්- [ඵහධහ කිරීභක්]

ගු එප. ගජෝප් මයිකල් ගඳගර්රා මශතා
(ரண்நெறகு ம். வஜரசப் கக்கல் ததவர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

නළවළ. Dockyard එ ශනොශයි. ශම් ආඹතන ශද. අඳට
කශඵන අසථහන් යහශිඹක් අඳ අභත ය කුදණහ. ධීය
ක්ශේත්රශේ ඉතහ ශවො පුුවණුක් රඵහ දීභට අලය න ඳදනභ
ළටුශණ්, 1999 අං 36 දයන ජහක ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු
ආඹතනඹ ඳනශතන් ඇක ශ ජහක ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු
ආඹතනශඹන්ඹ කිඹන එ අඳ වුරුත් පිිබන්නහ. නමුත් ඒ
වරිඹට ක්රිඹහත්භ වුශණ් නළවළ. ඒ තභයි කශඵන ඇත්ත ථහ.
ඒ නිහභ ඒ අහර්ථයි කිඹන්නටත් ඵළවළ. එදහ අඳ ශම්
විධිඹටභ ඒ ළඩටයුතු පිිබඵ ඉතහ ශවොඳින් හච්ඡහ ය
ස ය ත්තහ. එක්ත් ජහක ඳක් ආණ්ඩු හරශේ
ආයම්බ ශ ශම් හයඹ ජඹග්රවණඹ කිරීශම් ළඩ පිිබශශ ළන
ල්ඳනහ යනශොට, තමුන්නහන්ශේ වන් ශ CINEC
ආඹතනඹ ව Ceyline ආඹතනඹ ඹන ශදභ ඒහඵ්ධධ
්ධධන්තශඹෝ ශදන්ශනක් හශයි. අද ශභයින් බර  ශච්ා දරුශෝ
භහඹට රක් තුන වතය ළටුඳක් රඵනහ. ඒ අශේ කුදණු
ශඳොඩි ම්ඳතක්. ධීයඹන් පුුවණු කිරීභත් එක්භ නහවිඹන්
පුුවණු කිරීශම් ළඩ පිිබශශත් ඇක කිරීභ තුිබන් ශම් තත්ත්ඹ
ඇක වුණහ. ශම් ආඹතනශේ ක්රිඹහහරීත්ඹ ශන ගිඹ අඹට භහ
සතුකන්ත ශනහ. ඒ ඳශමුන පුුවණු කිරීම්රට කිසිභ
විඹදභක් නළක පුුවණු රඵහ දී ඒ පුුවණු ව අඹ මුුවදට ඹන
අසථහශව් මුදල් වම්ඵ යන්නටත් ක්රභශව්දඹක් වදහ දුන්නහ.
ඒ නිහ භහ ශම් අසථහක් ය න්නහ, එතුභහට සතුකඹ
රහල යන්න. භහ ඒ ඳදනභ භත ඉශන තභයි ථහ යන්ශන්.
ධීයඹහ නළක විඹ යුතු නළවළ; ඇක විඹ යුතුයි. ධීය ශොටස
කීඳඹක් ඉන්නහ. ඒ, හභහනය ධීයඹහ, ශඳොඩි ධීයඹහ
ඹනුශනුයි. ඒ හශේභ අපි දන්නහ, ඵුවදින ඹහත්රහ  න් ඈත
මුුවදට ගිර ල්රහ ඒ අඹට නහවි ලශඹන් පුුවණු රඵහ ශදන ඵ.
ශම් වළභ පුුවණුක්භ තමුන්නහන්ශේ කිඹපු Ceyline Group of
Companies ආඹතනඹ ව CINEC ආඹතනඹ වයවහ අපි
ශනොමිශල් රඵහ දුන්නහ. ශම් තභයි, එක්ත් ජහක ඳක් යජඹ
හරශේ ඇක යපු ශන. ශම් ශන නිහ භභ ුවනක් ඵළණුම්
ඇුවහ. අපි ඒ අනුභ හල්ශල් යහඹ වහ ම්ඵන්ධ වරහ කුදණු
නිහඩු නිශක්තනඹක් ශම් ආඹතනඹට දුන්නහ. ඉතහභ රසනට
වදරහ, එර  ළඩ යන්න ඹන ශොට එදහ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ංර්ධන ඇභකතුභහ වළටිඹට ර ටපු භර න්ද යහජඳක් භළකතුභහ ඒ
ආඹතනඹ ආඳසු යජඹට ඳයහ ත්තහ. දළනුත් ඔඵතුභහ ඒ
සථහනඹට ගිශඹොත් ඒ හයණඹ ළටශවේවි. නළත ර තන්න කශඵන
ශ්ධ පිිබඵයි භභ කිව්ශව්. අපි යපු නිහ ශනස යන්නත්,
තමුන්නහන්ශේ යපු නිහ ශනස යන්නත් කිඹරහ ශනොශයි
භභ කිඹන්ශන්. ආඳසු ශම් හයණඹ පිිබඵ ර තන්න. නමුත්
ළදත් භනක් අපිට ඹන්න පුළුන්.
අශේ ජහක ආර්ථිඹට ඩහත්භ ශවො ශ්ධ tourism කිඹරහ
වුරුත් කිඹනහ. භභ නම් ඒ හයණඹ පිිබන්ශන් නළවළ.
Tourism නිහ විලහර ලශඹන් ඳරියඹ දණඹ ශනහ; අශේ
ංසෘකඹ ශනස ශනහ. නමුත් නහවි අංලඹ ඳළත්ශතන්
ඵළලුශොත්, නහවි අංලඹ තභයි ශවොභ ආදහඹභක් රඵන්න
පුළුන්, ුද්ධධිභත් ජනතහක් බර  යන්න පුළුන් අංලඹ.
රු ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකතුභනි, ඒ පිිබඵ
තමුන්නහන්ශේශේ අධහනඹ ශඹොමු කිරීභ පිිබඵ භහ ඔඵතුභහට
සතුකන්ත නහ. ශරහ රළබරහ කශඵන වළටිඹටයි භහ ථහ
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යන්ශන්. නමුත් ශනභභ ශම් ළන ථහ ශශොත් ශවොයි
කිඹරහ භහ ර තනහ. "ධීය" කිඹන ානඹ ශනුට "හය"
කිඹන ානඹ තමුන්නහන්ශේ ශඹොදරහ කශඵනහ. ඒ භභ
ළරැදියි කිඹරහ කිඹන්ශන් නළවළ. නමුත් හයඹ ළන කිඹන
ශොට රධහනභ තළන රළශඵන්ශන් ධීයඹහටයි. යට ශට්භ සිටින
ධීය දරුන්ශේ අධයහඳනඹ ඵළලුශොත් එඹ ඉතහ ඳවත්
තත්ත්ඹයි කශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] අයින් යරහ නළවළ.
"හය විලසවිදයහරඹ" කිඹරහ ඹන ශොට එතළන ශඵොශවොභ අඩු
ආදහඹම් භට්ටභට කශඵන්ශන්; දළනුභ ඹම් භට්ටභට
කශඵන්ශන්; පිිබළනීභ ඹම් භට්ටභට කශඵන්ශන්. භවය
ඳහල්රට ධීය දරුශෝ කිඹරහ ඒ දරුන් ඒ ඳහල්රට ත්ශත්
නළවළ. නමුත් ඒ අඹ ශන ශන භහර්  න් ඳහල්රට ගිර ල්රහ
ශවො අධයහඳනඹක් රළුදහ. ශම් ධීය ඳවුල්ර දරුන්ට විශලේ
අධහනඹක් රඵහ ශදන්ශන් ශොශවොභද
කිඹන හයණඹ
ඔඵතුභහශේ ළරකිල්රට බහජනඹ විඹ යුතුයි. ඉතහභ ශවො
දළනුභක් කශඵන, අඩු තයමින් යජශඹන් මුකුත් ඉල්රන්ශන් නළක ශතල් මිර ළඩි යරහ ඒ ශොල්රන් ශවොඹහ ත්ත ආදහඹම්
භහර්ඹ අපිභ විනහල යපු - හභහනයශඹන් ඔරුශන්,
ශතේඳශභන්, ශඵෝට්ටුශන්, ඵුවදින ඹහත්රහ  න්, නළව්  න් ඳහ
ගිර ල්රහ ධීය ර්භහන්තශේ ශඹශදන ශදභව්පිඹන්ශේ දරුන්ට
ඔවුන්ශේ අධයහඳනඹ ළඩිදියුණු ය ළනීභට ශම් විලසවිදයහරඹ
වයවහ රළශඵන ක්රභශව්දඹ කුභක්ද? ඒ තභයි ඉතහභත්භ ළදත්
න්ශන් කිඹන හයණඹ පිිබඵ භභහ භශේ දළනුශම් භට්ටමින්
තමුන්නහන්ශේට ඉදිරිඳත් යන්නම්.
ශම් ම්ඳත ටිනහභ ම්ඳතක් හශේභ ශඵොශවොභ අධි
විඹදම් දයන ම්ඳතක්. පුුවණු වීම් ම්ඵන්ධශඹන් ත්තහභ භහ
දන්නහ විධිඹට එළනි ආඹතන කීඳඹයි කශඵන්ශන්. භභ අධයඹනඹ
යරහ කශඵන ආහයඹට එයින් එ ආඹතනඹක් තභයි, CINEC
කිඹන ආඹතනඹ. ඒ ජහතයන්තය භට්ටභට දියුණු ශච්ා
ආඹතනඹක්. ශම් විධිශේ ආඹතන ත ඇක යන්න ශභොන විධිශේ
ළඩ පිිබශශක්ද අපි ඇක ශ යුත්ශත්? විලසවිදයහරඹක් ඇක ව
ඳභණින්, ඒ යජශේ ආඹතනඹක් ව ඳභණින් ඒ හයණඹ ඉසට
න්ශන් නළවළ. ඒ වහ අපි ත යුතු ක්රිඹහ භහර් යහශිඹක්
කශඵනහ.
භහ ඊශට තමුන්නහන්ශේට භතක් යනහ, ශම් ආඹතන
ශදටභ ම්ඵන්ධඹක් නළක, තමුන්නහන්ශේ කිඹපු "නහයහ"
ආඹතනඹ පිිබඵ. එඹ අකසුවිශලේ ුද්ධධිභතුන් ඉන්න
සථහනඹක්. ඉතහ ඉවශ ුද්ධධිභතුන් එර  සිටිනහ. ඒ අඹ ළන භහ
ශවොට දන්නහ. ඔවුන් ශවොට ළඩ යරහ කශඵනහ.
හයශේ කශඵන ශනොශඹක් ශ්ධ පිිබඵ යන අධයඹනඹ oceanography - එතළනින් ආපු එක්. මුුවදු ඳතුශල් කශඵන ළ  
ළනි ශනොශඹක් ම්ඳත් පිිබඵ ඳරීක්ණ යරහ ටිනහභක්
කශඵන ද්රය ශවොඹහ දීභ පිිබඵ, මුුවදු ඳළශෆටි පිිබඵ ඒ
හශේභ ධීයයින්ට ඕනෆ යන ද්රය, භත්යයින්ට ඕනෆ යන
ආවහය ශොඹහ ළනීභ වහ ව ඒහ නිසඳහදනඹ කිරීභ පිිබඵ
ඉතහ ඉවිබන් ඳරීක්ණ යන තළනක් තභයි, "නහයහ" ආඹතනඹ.
ඒ තමුන්නහන්ශේරහත් දන්නහ. "ධීයයින්" කිඹන ානඹ ළන
භභ භතක් ශශේ ඒයි. ඒ හශේභ ශම් ආඹතනඹ වයවහ ාන්ද්රිහ
තහක්ණඹ ඔසශේ භසුන්ශේ භන් භහර්ඹ ශවොඹරහ ටිනහ
භසුන් වඳුනහ ශන එයින් විලහර මුදරක් රළශඵන පිිබශශට
ටයුතු කිරීභත් ශම්ට ඇතුළු විඹ යුතුයි. භභ කිඹන්ශන් නළවළ,
එඹ ඇතුළු ශරහ නළවළ කිඹරහ. ශඵොශවෝ දුයට ඒ පිිබඵ
අධයඹනඹ යන්න අභහරු වුණහ. නමුත්, අඳට ශම් පිිබඵ
දළනුභක් රඵහ න්න අලය ශනහ.
ශම් විලසවිදයහරශඹන් පිට න දරුශකු - විශලේශඹන්භ ධීය
ඳවුර දරුශකු ශවෝ ශනත් ඳවුර දරුශකු - ශරොකු ආර්ථි
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ලක්කඹක් ඇතු පිට න දරුශකු ඵට ඳත් විඹ යුතුයි. ශම්
තභයි අශේ අහන තීන්දු විඹ යුත්ශත්. අශේ අධයහඳනඹ ක්රභඹ
අනු අද උඳහධිඹ රඵහ ත් තරුණ තරුණිශඹෝ රුපිඹල් 10,000ක්
ළටුඳ ලශඹන් රළශඵන රැකිඹහට ගිර ල්රහ පුටුක්, ශම්ඹක්
නළක ළඩ යන තත්ත්ඹට අයණ ශරහ සිටිනහ. ඒ ුද්ධධිභත්
දරුශෝ. අපි ඒ අඹ ළන ල්ඳනහ යනහ. නමුත්, ශම් හය
විලසවිදයහරශඹන් පිට න ෆභ දරුශකුටභ හනහට ශවො
ළටුඳක් ර ත රැකිඹහක් රඵහ න්න පුළුන්. Ceyline Group of
Companies එශන් ඹන දරුන් ඳශමුළනි ශරේණිශේ, ශදශනි
ශරේණිශේ cadet officersරහ විධිඹට ඹනහ. එශවභ ගිඹහභ ඔවුන්ට
ශරොකු ළටුඳක් රළශඵනහ. භවය විට රුපිඹල් රක් ඳවක්
ඳභණ ඔවුන්ට රළශඵනහ. ඒ අනු ඔවුන්ට අඳටත් ඩහ ළඩි
ළටුඳක් රළශඵනහ. ශම් ක්ශේත්රඹ විෘත ශරහ කශඵනහ. ශම්
ක්ශේත්රඹ තුිබන් ඔවුන්ට ශරෝඹ පිිබඵ ශම් ජඹ ළනීභ
යන්න රළශඵනහ. නමුත්, ශම් විලසවිදයහරඹ වයවහ ඳභණක් ඒ
යන්න රළශඵන්ශන් නළවළ.
රු ඇභකතුභනි, ශම් අසථහශව්දී භහ විශලේශඹන් ඔඵතුභහට
තත් හයණඹක් භතක් යනහ. ඒ ජඹග්රවණඹට අපි ගිඹ භන
ඔඵතුභන්රහ නත්න්න එඳහ. "නහයහ" ආඹතනශේ කශඵන
ම්ඳත් ටි ඉත් යන්න එඳහ. ඒ ම්ඵන්ධතහ ශභතළනටත්
ඇක යන්න. ඒ අකවිලහර උතුම් ම්ඳතක්. ඒ හශේභ අඳට
ඉදිරිඹට ඹන්න කශඵන හයණහරදී ඒ ආඹතනශේ වශඹෝඹ
රඵහ න්න. තමුන්නහන්ශේ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් වන්
යරහ කශඵන විලසවිදයහරශේ ඵරතර පිිබඵ ශඵොශවොභ
ුද්ධධිභත් ඵරන්නට ඕනෆ. ඒ ඵරතර අපි ඳහවිච්චි යන ශොට,
එක්තයහ ඳන්කඹ දරුශෝ ශොන් ශරහ ශභර  අධයහඳනඹ
රඵන්න ගිශඹොත් එඹ භහජඹට විලහර විනහලඹක් නහ. ශභොනහ
ශරුත්, ශභයින් පිට න දරුන් ආත්භ ලක්කඹක් ඇක දරුන්
විධිඹට, භහජඹ පිිබන්නහ දරුන් විධිඹට අපි එිබඹට දභන්න
ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහ දන්නහ, අද රහ උඳහධිඹ කශඵන දක්
දරුශෝ විලසවිදයහර  න් පිට නහ. නමුත්, ඔවුන්ට භහජශේ
පිිබළනීභක් නළවළ. ෛදයයශඹකු බර  වුශණොත්, ඒ වරි.
ඉන්ජිශන්රුශකු බර  වුශණොත්, ඒ වරි. විදයහඥශඹකු බර 
වුශණොත්, ඒ වරි. නමුත්, රහ පිිබඵ ඒ තත්ත්ඹ නළවළ.
රහ කිඹන්ශන්ත් අඳට අතයලය ශදඹක්; අශේ ංසෘකඹට
විලහර ඵරඳෆභක් යන ශදඹක්. අපි ඒ රහ උඳහධිශේ භට්ටභට
ඹන්න ශවො නළවළ.
රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහ ඵරහශඳොශයොත්තු න විධිඹට ශම්
විලසවිදයහරඹ ඉතහ ශවො තත්ත්ඹට ශන ඹන්න එක්ත් ජහක
ඳක්ඹ වළටිඹට අඳට ශදන්න පුළුන් උඳරිභ වශඹෝඹ අපි රඵහ
ශදනහ. එතළනදි ශ්ධලඳහරනඹක් නළවළ. ආණ්ඩු භහරු යන
ශරහට අපි ශ්ධලඳහරනඹ යමු. ඒ ශන තන්දයඹක්. ශම්
යශට් ශ්ධලඳහරනඹ හහ න්ශන් නළක යන්න පුළුන් ශභළනි
ශ්ධල් අපි වඳුනහ නිමු. ශභර  ත ශඵොශවෝ අඩු ඳහඩුම්
කශඵනහ. භභ ශම්හ එකින් එ කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළ.
ශභොද, 1996 අං 36 දයන ජහක ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු
ආඹතනඹ ඳනත අශවෝසි යරහයි අද අපි ශභතළනට ශ්රී රංහ
හය විලසවිදයහරඹ ඳනත් ශටුම්ඳත ශනළල්රහ කශඵන්ශන්.
එතශොට අඳට ර තන්න කශඵනහ, "නහයහ" ආඹතනඹ පිිබඵ.
එඹ ඉතහ උස තත්ත්ඹ කශඵන ආඹතනඹක්; ුද්ධධිභත් අඹ
සිටින ආඹතනඹක්. ඒ ශොල්රන් ඳර්ශේණ යනහ; අලුත්
ශොඹහ ළනීම් යනහ; training යනහ. ඒහ පිිබඵ අපි
ශොශවොභද ශම් ම්ඵන්ධතහ ඇක යන්ශන්?
ඒ විතයක් ශනොශයි. අද අඳට තත් ශවො ම්ඳතක්
කශඵනහ. ඔඵතුභහට භහ එඹ භතක් යන්න ළභළකයි. මිරිදිඹ
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භසුන් ව සුයතල් භසුන්. ඒ අඳට ශවො ආදහඹභක් උඳඹන්න
පුළුන් අලුත් ක්රභශව්දඹක්. නමුත්, ශම් ක්රභශව්දඹ ශොයි විධිඹට
ස නහද කිඹරහ භට තභ ඳළවළදි   නළවළ. හයඹ ජඹ
ළනීභ වහ එක්ත් ජහක ඳක්ඹත් ශඵොශවෝ ශ්ධල් යරහ
කශඵනහ.
රු ඇභකතුභනි, ධීය ර්භහන්තඹ ළටිරහ කුදණු ශරහ
-1977 දී- එම කර්මාන්තා ජීවාක් දුන්නන් එක්සත් ජාතික
ඳක්ඹයි. ඳශමුශන්භ එන්ජින් රඵහ දීරහ, ශඵෝට්ටු රඵහ දීරහ
ශභභ ර්භහන්තඹ ඹහන්ත්රීයණඹට ශනළවිත් ඊට ලක්කඹක් රඵහ
දුන්ශන් එක්ත් ජහක ඳක්ඹයි. අඳට තභත් ඒ ශඵෝට්ටුර
නභ භතයි. ඒහට කිව්ශව් "අුදඩහබ ශඵෝට්ටු" කිඹරහයි. ධීය
ර්භහන්තශේ ඹම් ඹම් අංල  වී ශන ඹන හතහයණඹක් ඇක
ශරහ කුදණහ. අතීතශේ ඒහ නනහ සිටුන්න ලක්කඹක් දුන්ශන්
එක්ත් ජහක ඳක්ඹයි. රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහ භර න්ද
යහජඳක් භවත්භඹහට සතුකන්ත ශනහ හශේභ, ධීය
ර්භහන්තශේ ශඳයිබඹක් ඇක ශ, ධීයඹහට ඓකවහසි
ජඹග්රවණඹක් රඵහ දුන් ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භළකතුභහශේ හර
ඳරිච්ශේදඹත් භභ ශම් අසථහශව් ඉතහභ ශෞයශඹන් සිර ඳත්
යන්න ළභළකයි.
රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභන්රහ ශභළනි විලසවිදයහරඹක් ඳටන්
ළනීභ ශවොයි. අශේ ුද්ධධිභත් තරුණ තරුණිඹන් ඉන්නහ. අලුත්
භනට ශඹොමු ශන ශොට ශම්ට ශඳෞ්ධ   අංලඹත්
ම්ඵන්ධ ය ළනීභ ඉතහභ ළදත් ශනහ. භහ ඒ වහ රු
ඇභකතුභහට ආයහධනහ යනහ. භහ ර තන වළටිඹට ඔඵතුභහ ගිර න්
ඇක, CINEC එ ඇතුශශේ කශඵන නළට. එඹ ශම් රහඳශේභ
කශඵන අලුත්භ තහක්ණ ක්රභඹක්. භභ එතළනට ගිර න් කශඵනහ.
අද එතළනින් පුුවණු ශන අඹට ශඳෞ්ධ   අංලශේ විශ්ධල
රැකිඹහ රළශඵනහ. රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ඇක
මීය මුශව් කශඵන Don Bosco ආඹතනඹ ළන; Diyagala Boys'
Town එශක් තරුණඹන් පුුවණු යන තළන. භභ ථහනහඹයඹහ
ලශඹන් ටයුතු ශ හරශේ එස.ඩි. දිහනහඹ ඇභකතුභහ
එක් ථහ යරහ Don Bosco ආඹතනඹට මුදල් විලහර
රභහණඹක් රඵහ දුන්නහ. එතළන පුුවණු න අඹට පිට යට ඹන්න
පුළුන්; අලුත් රැකිඹහ රඵන්න පුළුන්. එතළනින් පිට ශන
වුරුත් අතයභං ශන්ශන් නළවළ. ඔවුන්ට ශවො භහජීමඹ
තත්ත්ඹක් කශඵනහ. ඒ නිහ ශඳෞ්ධ   අංලශේ
රශඹෝජනඹත් ශම් වහ ශඹොදහ න්න.
ශභන්න ශම් හයණඹත් භභ ඉතහභ නහටුශන් යුතු
භතක් යන්න ඕනෆ. ශම් අංලඹ අද ශවොයම් අකන් ඉතහ
බඹහන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ කශඵනහ. නළව්ර ඹනහ
කිඹරහ පිට යට ශනිඹරහ, අතයභං යරහ බඹහන තත්ත්ඹට
ඳත් යරහ ල්  ත් නළක ශන අඹ ඉන්නහ. ශම් පිිබඵ
ඹම්කිසි ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ ශශොත් ශවොයි. නළව්ර
ඹන්න පුුවණුක් රඵහ ශන CDC රඵහ දීශම්දී ඒහ වරිඹට යන
එ ඉතහ ළදත් කිඹරහයි භහ ර තන්ශන්. ඒ ශනභ අංලඹක්. ඒ
පුුවණුවීම් අංලඹත් ශභතළනට ඇතුළු යන්න. භවය විට ඒ
වක ත්තත් යන්න ශදඹක් නළවළ. ශරෝඹ ජඹ න්න
ඉදිරිඹට එන්න ඕනෆ ක්රභඹ ශභොක්ද? ශභඹ ඳභණක් ශනොශයි,
ශරෝශේ කශඵන නහවි ආර්ථි ක්රභඹ, ඵඩු රහවනඹ ළන
කිඹහ ශදන්න ඕනෆ.
වම්ඵන්ශතොට යහඹ වළදුහභ ඒට නළව් එන්න ඕනෆ.
නළව්ර මිනිසුන් එන්න ඕනෆ. එතළන ළඩ යන අඹ ඉන්න ඕනෆ.
අද ශරෝඹ දියුණු ශනහ. ඒ දියුණු ශන තළනට ශම් හය
විලසවිදයහරඹ ඳත් යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ ළන භභ
ර තන්ශන් වළභ ශදනහශේභ අධහනඹ ශඹොමු විඹ යුතු කශඵනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, භභ ශොඩක් දුයට ථහ
යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. ශම් පිිබඵ -
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ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු භන්ත්රීතුභනි, Don Bosco ආඹතනඹ, භළටිඹශන් ඇතුළු
ඒ වළභ තළනටභ භභ ශඳෞ්ධ   ගිර න් කශඵනහ. ඒ
පිඹතුභන්රහ භන භශේ ඉතහභ සුවද, මීය ඳ ම්ඵන්ධතහක්
කශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. Father Pinto ශභභ ආඹතනඹ
ආයම්බ ශ දිනශේ සිටභ අශේ ශඵොශවොභ මීය ඳ ම්ඵන්ධඹක්
කශඵනහ. අඳ තීන්දුක් ත්තහ, ජහක ෘත්කඹ සුදුසුභ NVQ - ඳසශනි භට්ටභ රඵහ ශදන ඳශමුශනි ශඳෞ්ධ  
ආඹතනඹ ශභඹ විඹ යුතුයි කිඹහ. ඒ ශෞයඹ දුන්නහ Don Bosco
ආඹතනඹට. රු ශජෝලේ භයිල් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභනි,
ඔඵතුභහශේ රශ්ධලඹ නිහයි භභ ශම් හයණඹ විශලේශඹන්භ
කිඹන්ශන්.

ගු එප. ගජෝප් මයිකල් ගඳගර්රා මශතා
(ரண்நெறகு ம். வஜரசப் கக்கல் ததவர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

රු ඇභකතුභනි, මුල් අසථහශව්දී භභ එතළනට උදවු ශ
ශශනක්. එස.ඩි. දිහනහඹ ඇභකතුභහත්, යවි රුණහනහඹ
භළකතුභහත් ඇතුළු අඳ ශොඩහක් උදවු ශහ. එභ ආඹතනඹ දියුණු
යන්න භහස ඳතහ අඳ රුපිඹල් රක් ඳව ණශන් දුන්නහ. භභ
කිඹන්ශන් වළභ ආණ්ඩු  න්භ ශම්හ ශරහ කශඵනහ කිඹරහයි.
Diyagala Boys' Town එ හශේ ආඹතන විෘත යන්න.
නුයඑිබශේ එක් කශඵනහ. ඒහ වළභ අංලශඹන්භ දියුණු
යන්න. භභ ඒයි කිව්ශව්, ශම් හය විලසවිදයහරඹ කිඹන නභ
ආහභ, එතළනටත් පුළුල් අර්ථ ථනඹක් ශදන්න කිඹරහ. විවිධ
අංල  න් යුත් ශම් විධිශේ විලසවිදයහරඹක් අලයයි. විශ්ධල
විනිභඹ ශම් යටට ශේන්න අලුත් විේරඹක් ශශේ ඇනලුම්
ර්භහන්තඹයි. අද ශවොභ ඉල්ලුභක් කශඵන්ශන් ඒටයි. ඇනලුම්
ර්භහන්තඹ ඊට ඉවශ තත්ත්ඹට ශේන්න, design යන්න
පුළුන් තළනක් ඵට ඳත් යන්න, ශවො ඳඩිඹක් රළශඵන දිහට
එඹ ශඹොමු යන්න ටයුතු ශ යුතුයි.
ජහතයන්තය රැකිඹහ රළශඵන අංලඹට අශේ අදවස ශඹොමු
යරහ නළවළ. ශඳෞ්ධ   අංලඹ ශම් ම්ඵන්ධ දළනුත් කිරීභ
අලය ශනහ. භභ දිගින් දිටභ ථහ යන්ශන් නළවළ.
ඔඵතුභහශේ අධහනඹ භභ ශම් කිව් රුණු ශශයර  ශඹොමු
යහවි කිඹරහ ර තනහ. අපි ත තත් උදවු ශදන්න අලයයි. අපි
විලහර ලශඹන් මුදල් විඹදම් යරහ ආඹතන වදනහට ඩහ
ශොඩනළඟි   කශඵනහ නම්, භූමිඹ කශඵනහ නම් ඒහට ශඳොඩි
ශඳොඩි උදවු ශශොත් ඒ තහක්ණඹ, ඒ ක්රභශව්දඹ තුිබන්
ජහතයන්තයඹත් ම්ඵන්ධ යශන ශම් යට ඉදිරිඹට අයශන
ඹන්න පුළුන් ශනහ.
රු ඇභකතුභනි, භභ තමුන්නහන්ශේට ශම් හයණඹත් භතක්
යන්න ඕනෆ. හය විලසවිදයහරඹ වදනශොට, ධීය අංලඹ ළන
ථහ යනශොට මුුවදක් කශේවිද දන්ශන් නළවළ. මුුවද ඔක්ශෝභ
ඉය යනහ. Seabed එ ඉය යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]
අවන්න, එ ඳහයට ඒහ ශම්හ අවන්ශන් නළතු. රු
ඇභකතුභනි, විශ්ධල නළව්රට භහළු අල්රන්න අය දීරහ
කශඵනහ. භශේ හරශේදීත් ශම් වුණහ, චීනඹට අය දීරහ. ශම්
ශොල්ශරෝ ම්පර්ණශඹන්භ seabed එ විනහල ශන විධිඹට
තභයි trawling ශශේ. භහළු වළශදන තළන්, ශඵෝශන තළන් විනහල
වුණහ. අද ඒ ටි ශම් රංහශව් සිදු ශනහ. ශම්
තමුන්නහන්ශේරහශේ අධහනඹට ශඹොමු විඹ යුතු හයණඹක්. අශේ
මුුවශ්ධ කශඵන ම්ඳත් සිඹල්රභ විනහල ශරහ ඒ ධීයඹන්ටත්
ඵරඳහරහ, භත්යඹන්ටත් ඵරඳහරහ භවහ බඹහන තත්ත්ඹක් ඇක
ශරහ ශම් මුුවද අඳට රශඹෝජනඹක් න්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත්
ශරහ ඹනහ. දළනටත් ශභඹ ක්රිඹහත්භ ශනහ. අද ඔඵතුභහශේ
අධහනඹට ශම් හයණඹ ශඹොමු යනහ. ශඳෞ්ධ   ආඹතන,
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විශ්ධශීඹ ආඹතන කීඹක් trawling ක්රභඹට ශම් යශට් ධීය
ර්භහන්තඹ යනහද? ල්   වම්ඵ කිරීභ තභයි ඔවුන්ශේ
ඳයභහර්ථඹ. ඔවුන්ට එතළනින් එවහ ඳයහභහර්ථඹක් නළවළ. ඒ නිහ
ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යරහ අශේ හයඹ ආයක්හ ය
ළනීභ, භහළු ශඵෝශන තළන් - breeding places - ටි ආයක්හ
ය ළනීභ ඉතහභ ළදත්. ඒහ ආයක්හ ශනොවුශණොත් අඳට
ශරොකු රලසනඹක් ඇක ශයි. භහළු විතයක් ශනොශයි, මුුවශ්ධ
කශඵන අශනක් ම්ඳතුත් ආයක්හ ශ යුතුයි. රු ඇභකතුභනි,
ශොයල්ඳය ආදී ශම් ඔක්ශෝභ විනහල ශන තත්ත්ඹට එනහ,
විශ්ධශිඹන් ඇවිල්රහ අය trawling ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ යන නිහ.
ඒ bottom trawling ක්රභඹ ළන ශවොඹරහ ඵරන්න. ශම් trawling
ක්රභඹට භත්ය ම්ඳත ශනශහ න්නහ විශ්ධශීඹ ආඹතන ශොච්ාය
රභහණඹක් BOI එශක් register යරහ කශඹනහද කිඹරහ භභ
විසතය ඉල්ලුහ. භට උත්තය ශදන්ශන් නළවළ. ඒ ශතොයතුරු න්න
අභහරුයි. ඒ නිහ ඔඵතුභහ ඒ ශවොඹරහ ඵරන්න. ශම් ධීය
ර්භහන්තඹ ජහතයන්තයඹට ශන ඹන්න. ජහතයන්තය මුුවදට
ඹන්න පුළුන්, එර  භහළු අල්රන්න පුළුන් තත්ත්ඹට ඒ පුුවණු
කිරීම් යනහ නම් ඩහත් ශවොයි.
රු ඇභකතුභනි, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ශන ඒභ පිිබඵ
ඔඵතුභහට සතුකන්ත ශනහ. ශභර  ආයම්බඹ තළුදශව් එක්ත්
ජහක ඳක්ඹයි කිඹන එ විතයක් භතක් යන්න කිඹමින් භභ
නිවඬ ශනහ. සතුකයි.
[අ.බහ. 2.54]

ගු නාමල් රාජඳක් මශතා
(ரண்நெறகு ரல் ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, අශේ රු ශජෝලේ
භයිල් ශඳශර්යහ භළකතුභහශේ ථහශන් ඳසශේ ඒ ථහත්
ඳහද ශොටශන භශේ ථහට රශව්ලඹක් රඵහ න්න භභ
ල්ඳනහ ශහ. හය ක්ශේත්රඹ තුශ නළත්නම් නහවි ක්ශේත්රඹ
තුශ අඳට කශඵන අහලඹ පිිබඵත්, අනහතශේදී අශේ යශට්
තරුණ තරුණිඹන්ට ඒ තුිබන් අධයහඳන ඳළත්ශතන් හශේභ
ආර්ථි ඳළත්ශතන් රකරහබ රඵහ ත වළක්ශක් ශශේද ඹන්න
පිිබඵත් එතුභහ රහල ශහ. ඒ තභයි අකරු ජනහධිඳකතුභන්
එදහ ධීය අභහතයයඹහ ශරහ ඉන්න හරශේ ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
ටයුතු ශශේ. ඊට ශඳය රු සිරිභහශෝ භළකනිඹ එක්තයහ
අසථහදී ධීය ක්ශේත්රශේ දරුන්ශේ අධයහඳනඹ පිිබඵ
ථහ ශහ.
විශලේශඹන්භ අකරු ජනහධිඳකතුභන් ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
අභහතයයඹහ ලශඹන් ටයුතු ශ හර සීභහ තුශ හය
විලසවිදයහරඹ ආයම්බ යරහ එතුභන් එදහ ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ්
ධීය ක්ශේත්රශේ නිඹළලී ඉන්න අශේ ශදභව්පිඹන්ශේ දරුන්ට
අධයහඳන ක්ශේත්රශඹන් ඉවශට ඹන්න පුළුන් ඳරියඹක්
නිර්භහණඹ යන්නයි. විශලේශඹන්භ ඳහල් වළය ඹන එශවභ
නළත්නම් ඳහල් අධයහඳනඹ ඩහේඳල් ශන ධීය ක්ශේත්රශේ
ඉන්න තරුණඹන්ට ඩිේශරෝභහ ඳහසභහරහ සිට ඳසුහලීන
උඳහධි ඳහසභහරහක් දක්හ භන් යන්න පුළුන් ඳරියඹ
නිර්භහණඹ යන එ තභයි එදහ හය විලසවිදයහරඹ නළත්නම්
ඉංජිශන්රු පීසඹ සථහඳනඹ කිරීශම්දී අකරු ජනහධිඳකතුභන්
ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ්.
ර්තභහන ශ්රී රංහ තුශ ධීය ක්ශේත්රඹ දිවහ ඵළලුහභ එඹ
ඳහයම්ඳරි ධීය ක්ශේත්රශඹන් ඔබ්ඵට ගිර ල්රහ කශඵනහ. එදහ
ළල්ශල් ඉන් භහළු අල්රපු ශදභව්පිඹන් අද භව මුුවදට ගිර ල්රහ
ක ණන්, භහ ණන් ත යමින් ධීය ශක්ෂේත්රශේ ටයුතු
යනහ.
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ඳහර්  ශම්න්තු

[රු නහභල් යහජඳක් භවතහ]

අද තහක්ණඹ ශනළල්රහ ධීය ක්ශේත්රඹ න භහතට
ශඹොමු ශහ හශේභ ඳසු ගිඹ ය කිර ඳඹ තුශ යදිඹ ව මිරිදිඹ
ඹන ක්ශේත්රඹන් ශදශර භ න පිබදීභක් යට තුශ ඇක වුණහ
කිව්ශොත් භහ නිළයදියි. හය විලසවිදයහරඹ -එර  ඉංජිශන්රු
පීසඹ- භෆත ඉකවහඹ තුශ ශනොශඹක් ආන්ශදෝරනඹන්ට රක් වුණු
ආඹතනඹක් විධිඹට තභයි වම්ඵන්ශතොට, නළත්නම් තංල්ශල්
ජීත් න ජනතහ විධිඹට අපි නියන්තයශඹන් දළක්ශක්. ධීය
ක්ශේත්රශේ නිඹළශරන ශදභව්පිඹන්ශේ දරුන් හශේභ යට පුයහභ
සිටින තරුණ තරුණඹන් තභ ජීවිතඹ ශොඩනනහ ළනීශම්, තභ
රැකිඹහ ශොඩනනහ ළනීශම් ඵරහශඳොශයොත්තු ඇතු හය
විලසවිදයහරඹට ඇතුළු ශරහ ඒ තුිබන් භහජීමඹ ලශඹන් තභ
ආර්ථිඹ ශොඩනනහ න්න උත්හව යන ශොට ඒ තරුණ
තරුණිඹන්ට ශනොශඹක් ශනොශඹක් අභිශඹෝරට මුුවණ ශදන්න
සි්ධධ වුණහ. ඒ අභිශඹෝ ජඹ න්න ඔවුන් නියන්තයශඹන් ටයුතු
ශහ. රු ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකතුභහට අද භභ සතුකන්ත
ශන්න ඕනෆ, ඒ වහ ඍජුභ භළදිවත් ශරහ හය
විලසවිදයහරඹ ඇක යරහ ඒ නංගිරහ භල්  රහ, -ඒ තරුණ
තරුණිඹන්- එදහ මුුවණ දුන් අභිශඹෝ ජඹග්රවණඹ යන්න
අලය නීකභඹ යහමු වදරහ ඔවුන්ශේ අධයහඳනඹට නිසි
ටිනහභක් රඵහ ශදන්න ටයුතු කිරීභ පිිබඵ. භෆත ඉකවහඹ
තභයි ශම් යශට් අධයහඳනශේ නිදව ඉවිබන්භ පිිබබ ව ව හර
සීභහ ශන්ශන්. එක් ඳළත්තකින් භර න්ශදෝදඹ විදයහහය හශේභ
තහක්ණ විඹ නිර්ශ්ධලඹ ඇක වුණහ. ඒ හශේභ හය
විලසවිදයහරඹ ඇක කිරීභ තුිබන් දරුන්ට -තරුණ තරුණිඹන්ටඳහර තුශ රඵන ෘත්තීඹ පුුවණු හශේභ -ඔවුන් රඵන
රැකිඹහක් ඉරක් යත් අධයහඳනඹ හශේභ- අනහතශේදී
විලසවිදයහර අධයහඳනඹට රශව්ල ශන්න පුළුන් අහලඹත්
නිර්භහණඹ යන්න වළකි ශව් ඹළයි අපි දළඩි ශේ විලසහ යනහ.
අද යශට් විලසවිදයහර අධයහඳනඹ ළන ශනොශඹකුත්
භකභතහන්තය කශඵනහ. විශලේශඹන්භ Z-score අඹත් - Zscore භහයිභත්- එක් ශඵොශවෝ ශරහට දක් ශියඹන්ට
විලසවිදයහර රශව්ලඹ අර මි ශනහ. ඉවශ Z-score අඹක්
අයශන විලසවිදයහරඹට ඹන ශභයි අක දක්ශඹෝ. වළඵළයි, ඹම්
කිසි ශවඹකින් රකුණකින් ශදකින් - points ණනකින්- Zscore එ අඩු ශරහ විලසවිදයහරඹට ඹන්න ඵළරි ශන ශොට අඳ
තුශභ තර්ඹක් ඇක ශනහ ඒ තරුණ තරුණිඹන් අදක්ශඹෝද
කිඹරහ. භහජඹ තුශ ඔවුන්ට ශනොශඹක් පීඩහහරී අසථහරට
මුුවණ ශදන්නත් සි්ධධ ශනහ. හය විලසවිදයහරඹ ඇක කිරීභ
තුිබන් ඒ තරුණඹන්ට ඉංජිශන්රු ක්ශේත්රඹ තුශ ව අශනකුත්
ක්ශේත්රර ඹම් අහලඹක් රඵහ න්න පුළුන් ඳරියඹ
නිර්භහණඹ නු ඇතළයි අපි දළඩි ශේ විලසහ යනහ. ඒ තුිබන් අඳ
ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ හශේ ශම් යට නහවු ශක්න්ද්රසථහනඹ
ඵට ඳරිර්තනඹ ශන ශොට ඒ නහවු ශක්න්ද්රසථහනශේ ළඵෆ
අයිකහයඹන්, ශොටසරුන් ඵට ඳත් ශන්න අශේ ම්ර
ශදභව්පිඹන්ශේ දරුන්ට අහල නිර්භහණඹ ශන්න,
අසථහන් ළඩිශඹන් නිර්භහණඹ ශන්න හය විලසවිදයහරඹ
ශොටසරුශක් ශයි කිඹන දළඩි විලසහඹ තරුණ
භන්ත්රීයශඹක් විධිඹට භහ තුශ කශඵනහ.
අපි ත එක් හයණඹක් භත තඵහ න්න ඕනෆ.
විශලේශඹන්භ හය විලසවිදයහරඹ ආයම්බ යන ශොට එදහ
අකරු ජනහධිඳකතුභන් ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් හය
විලසවිදයහරඹ තුිබන් ධීය ක්ශේත්රශේ නිඹළශශන ශදභව්පිඹන්ශේ
දරුන්ට
අධයහඳනඹ
වදහයන්න
පුළුන්,
නළත්නම්
ඩිේශරෝභහධහරින් න්නට පුළුන්, විලසවිදයහර අධයහඳනඹ දක්හ
ඹන්න පුළුන් ඳරියඹ නිර්භහණඹ කිරීභයි. න විලසවිදයහර
යහමු තුිබන් ඒ දරුන්ටත් හය විලසවිදයහරශේ අධයහඳනඹ
වදහයන්න නිසි අසථහක් රළශඵයි කිඹහ අඳ විලසහ යනහ.
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හභහනයශඹන් ඕනෆභ යට ඵළංකු ක්ශේත්රඹ ආයම්බ යන්ශන්
ශභන්. ශම් දුේඳත් භනුසඹන්ශන් රුපිඹල් ශද තුන එතු
යරහ මුදල් රභහණඹ ළඩි වුණහට ඳසශේ ඒ ඵළංකු  න් ළඩිපුය
ණඹ ශදන්ශන් ශෝටිඳක යහඳහරිඹන්ටයි. ළල්ර ඳහරහ එන
දුේඳත් ධීයඹහශේ දරුන්ට අපි හය විලසවිදයහරඹ වදරහ, ඒ
දරුන්ශේ ටනින් ඒ විලසවිදයහරඹක් ඵට ඳත් වුණහට ඳසශේ
ඔවුන්ශේ ඊශන ඳයම්ඳයහට ඒ අහලඹ විය ශනොවුශණොත් අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු
වුණු,
අකරු
ජනහධිඳකතුභන්
එදහ
ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ඳයභහර්ථඹ ඉටු ශනොවී එඹ ධීය ක්ශේත්රශේ
ශදභව්පිඹන්ශේ දරුන්ට අර මි ශව් ඹළයි දළඩි බඹක් අඳ තුශත්
කශඵනහ. රු ඇභකතුභහ න්නහ උත්හවඹ තත් හර්ථ
යන්න නම් භහ විලසහ යන විධිඹට ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලඹ
ඹටශත් ඒ දරුන්ටත් ශම් ක්ශේත්රඹ තුිබන් හය
විලසවිදයහරශඹන් NVQ භට්ටභ රඵහශන ඉවශට ඹන්නට
පුළුන්, ඳසු හලීන ඳලසාහත් උඳහධිඹක් වුණත් න්න පුළුන්
ඳරියඹක් නිර්භහණඹ ශශොත් එඹ ඩහත් හර්ථි ශයි.
විලසවිදයහරඹක් හශේභ යශට් ඉන්න ධීයඹන්ශේ හශරෝචිත
රලසනරට, ළටලුරට පිිබතුරු රඵහ ශදන්න පුළුන්
ආඹතනඹක් ඵට ශභඹ ඳරිර්තනඹ වුශණොත් එඹ තත් හර්ථ
ශව් ඹළයි අඳ විලසහ යනහ. විශලේශඹන්භ හරගුණඹ
පිිබඵ, භහයිම් පිිබඵ, න තහක්ණඹ පිිබඵ, භත්ය
ම්ඳත ආයක්හ ය ශන තභන්ශේ ආර්ථිඹ දියුණු ය
න්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ පිිබඵ, අනික් ඳළත්ශතන් තභන්
රඵන ආදහඹභ ශභනහයණඹ යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන
එ පිිබඵ ශම් ආඹතනඹ තුිබන් ශම් ධීයඹහශේ දරුන්,
තරුණ ධීයඹන් - මිරිදිඹ ව යදිඹ ශදඳළත්ශත්භ- දළනුත්
ශශොත්, ඔවුන් ශභර  ශොටසරුන් ඵට ඳරිර්තනඹ
ශශොත් හය විලසවිදයහරඹ තුිබන් එදහ අකරු ජනහධිඳකතුභහ
ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු අයමුණු ඒ ආහයශඹන්භ ඉටු ශව් ඹළයි භභ
දළඩි ශේ විලසහ යනහ.
අශේ දකුශණ් බර  වුණු, ශවශශේ භවහ ඳඬි රුනක් වුණු
කුභහයතුං මුණිදහ ශරීන් කිව් දනක් භට ශම් අසථහශව්
භතක් ශනහ. ඒ තභයි, "අලුත් අලුත් දෆ ශනොතනන ජහකඹ ශරො
ශනොනඟී." ඒ නිහ අපි අලුත් ශ්ධරට ඹන්න ඕනෆ රු
ඇභකතුභනි. රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, අපි අධයහඳන
ක්ශේත්රඹ තුශ හශේභ අශනක් ක්ශේත්රඹන්රත් අභිශඹෝ බහය
න්න ඕනෆ. අපි අශේ යට නහවි ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට
ඳරිර්තනඹ යනහ නම් ශම් ශිය ඳයම්ඳයහ, ශවෝදය නංගිරහ
භල්  රහ ශනුශන් අනහතශේ හය විලසවිදයහරඹ හශේ
තත් විලසවිදයහර, ආඹතන අශනකුත් ක්ශේත්රඹන්රත් බර 
යන්න ඕනෆ. ඳරිය ක්ශේත්රශේ ශන්න පුළුන්, නිජ ළ  
ක්ශේත්රශේ ශන්න පුළුන්, අශේ යටට ආශව්නි වුණු ව අඳට
ශරෝඹ වමුශව් ආර්ථි ලශඹන් ලක්කභත් ශදඳයින් ර ට
න්න පුළුන් ආඹතනර අධයහඳනඹ ව ඳර්ශේණ වහ
ශභළනි ආඹතන බර  ශන්න ඕනෆ කිඹන දළඩි විලසහඹ අඳ
තු කශඵනහ.
අහන ලශඹන් රු අභහතයතුභනි ඔඵතුභහට, හය
විලසවිදයහරශේ ආාහර්ඹ භණ්ඩරශේ සිඹලුභ ශදනහට, එර 
අධයහඳනඹ වදහයන අශේ නංගිරහ භල්  රහට භභ සුඵ ඳතනහ.
ඔඵ එදහ ටන් ශශේ, ඔඵ එදහ
වඬක් නළඟුශව් ඔඵශේ
ශදභව්පිඹන්ශේ මුදල්  න් අධයහඳනඹ වදහයරහ ශරෝශේ ඉවශ
ශඳශශේ රැකිඹහක් යන්න පුළුන් ඳරියඹ රඵහ න්න පුළුන්
හය
විලසවිදයහරඹ
-නහවි
ඉංජිශන්රු
ආඹතනඹවිලසවිදයහරඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ යන්නයි. අද ඒ ටශන්
ජඹග්රවණශේ රකරහබ රඵන්ශන් ඔඵත් ඊශන ඳයම්ඳයහත්. ඒ
නිහ අපි ශම් ආඹතනඹ ආයක්හ ය නිමු. අපි ශම් ආඹතනඹ
ශොඩ නනමු. භහ වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්ශේ ශ්ධලඳහරනඹ යන
ශශනක්. ඒ වහ නියන්තයශඹන්භ අශේ වශඹෝඹ
රළශඵනහ. අශේ රු ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහත් අඳට ඒ වහ
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වශඹෝඹ රඵහ ශදයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. ශභඹ පිර ටහ
කශඵන්ශන් තංල්ශල්. අශේ ශම්, ධීය ක්ශේත්රශේ හශේභ යට
භළද වළභ ශොනභ ජීත් න අශේ තරුණඹන්ට ශම්
විලසවිදයහරඹ තුිබන් අධයහඳනඹ රඵහ ශරොක් ජඹ න්න පුළුන්
ඳයපුයක් බර  යමුඹ කිඹන ආයහධනඹ යමින් ඔඵතුභහට
සතුකන්ත ශමින් භහ නිවඬ ශනහ.

අනතුුල නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා මූාවනගයන් ඉල ක
වුගයන් ගු ජානක බණ්ඩාර මශතා මුාවනාරූඪ ශ්ය.

அன் தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் அக்கறர
சணத்றணறன்ர அகனவ, ரண்நெறகு தறதர கவசன் அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. PRABA GANESAN took the Chair.

නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Presiding Member)

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

The next speaker is the Hon. Selvam Adaikkalanathan.
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon.
Praba Ganesan to take the Chair?
ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එප. අව්ලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Before he takes the Chair I want to tell you නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Azwer.
ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එප. අව්ලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ரக்தகரன அரக இல்னத்றலிருந்து 135 வதர் இங்கு
ந்து 'கனரற'றவன அகரக அர்ந்றருக்கறன்நரர்கள். இப்தடி
ரணர்கள் தரரளுன்நத்துக்கு ந்துறட்டு வீட்டுக்குச்
தசல்லும்ததரழுது அர்களுக்கு ரது எரு றகணவுச்
சறன்ணத்கக்
தகரடுத்நப்த வண்டும் ன்ந வண்டு
வகரகப ரன் றடுக்க றரும்நெகறன்வநன். இது சம்தந்ரக
ற்தகணவ ணற உரப்தறணர் தறவகதரன்கநமம் ரன்
தறவரறத்றருக்கறவநன்.

නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ரங்கள் அர்ககப வற்கறன்வநரம். லங்கள் கூநறற்
கக, அதுதற்நற லர்ரணத்கச் சகதறவன டுப்வதரம்.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එප. අව්ලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

I propose that the Hon. Praba Ganesan do now take
the Chair.
ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ரண்நெறகு னலித் றசரரக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශ්සින් ව්ථිර කරන දී.
ஆவரறத்ரர்.
Seconded.

ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා වපමත ශ්ය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.
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(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

Hon. Member, you may speak.
[தற.த. 3.05]

ගු ගවල්ලප අඩඩක්කනාදන් මශතා
(ரண்நெறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கவப, இந்ச்
சந்ர்ப்தத்கக் தகரடுத்ற்கரக உங்களுக்கு ன்நற தரறறக்
கறன்வநன். அஸ்ர் ர அர்கள் தசரன்ணதுவதரன, இந்ப்
தரரளுன்நத்றற்கு ருகக ந்றருக்கறன்ந ங்களுகட
சவகரர்களுகட அரகப் தறள்கபககப முலிவன
வற்கறன்வநன்.
இனங்ககச்
சமுத்றப்
தல்ககனக்ககம்
சட்டமூனம்
சம்தந்ரண றரத்றவன கனந்துதகரள்றல் ட்டற்ந
கறழ்ச்சறகடகறன்வநன்.
குநறப்தரக,
ங்களுகட
ட
ரகரத்க டுத்துக்தகரண்டரல், எரு கரனத்றவன அது
இனங்ககறன் தரத் கடல்ப ருரணத்றன் மூன்நறதனரரு
தகுறக ஈட்டிக்தகரடுத் தறவசதணனரம். ஆணரல்,
இன்கநக்கு ங்களுகட கடல் பம் சுண்டப்தடுகறன்நது.
கடல்சரர்ந் கற்ககதநறககபக் கற்க முடிரல் ங்களு
கட இகபஞரா் - மறகள் றகவும் கஷ்டப்தடுகறன்நரர்கள்.
அர்களுகட ரழ்க்கக வர றகசக்கு ரற்நப்தடுகறன்ந
சூல் ற்தட்டிருக்கறன்நது. அந் ககறல், இன்ர இந்ச்
சட்டமூனம் சகதறல் சர்ப்தறக்கப்தட்டகரணது ங்ககபப்
ததரரத்ட்டில் வற்கக்கூடி எரு றடரகும்.
ட ரகரத்றவன - ரழ்ப்தரப் தல்ககனக்ககத்றவன
இது தரடர்தரண டிப்வபரர கற்ககதநறரன் வதரறக்கப்
தட்டுக்தகரண்டிருக்கறன்நது. இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் ரன் எரு
வண்டுவகரகப றடுக்க றரும்நெகறன்வநன். அரது, ரன்கு
ருடங்ககபக் தகரண்ட இந்ப் தட்டப்தடிப்கத வலும்
முர்த் வண்டுதன்ர ரன் வகட்டுக்தகரள்கறன்வநன்.
உண்கறல் டக்ககப் ததரரத்ட்டில் அது கடல்சரர்ந்
இடரக இருப்தரல் லண சமூகம் அங்வக கூடுனரக
ரழ்ந்துதகரண்டிருக்கறன்நது. இந்ச் சூலில் அர்களுகட
றர்கரனம் கருற, தரடர்ச்சறரக அர்கள் கடலுக்குச் தசன்ர
ஆரய்ச்சறகபறல் ஈடுதட்டு, அநடரகக் கடல் பங்ககபப்
ததருக்குகறன்ந ரய்ப்நெக்ககப ற்தடுத்றக் தகரடுத்ரக
வண்டும். தல்ககனக்ககம்
தசல்கறன்ந ங்களு கட
இகபஞரா் - மறகள் ததரதுரக அசரங்க வகன
ரய்ப்நெக்ககபத்ரன் றர்தரர்க்கறன்நரர்கள். ன்நரலும்,
அர்கள்
தல்ககனக்ககத்றலிருந்து
தபறவநறப்
தன
ருடங்களுக்குப்
தறன்நெரன்
அசரங்கம்
அர்களுக்கு
வகனரய்ப்நெக்ககபக் தகரடுக்கறன்நது. ஆகவ, கடல்
சரர்ந் தறவசங்கபறலிருக்கறன்ந ங்களுகட இகபஞர் மறகள்
கடல்சரர்
கற்ககதநறககபக்
கற்ர
கடல்
பங்ககப அல்னது கண லன்தறடி சம்தந்ரண உற்தத்ற
ககபப்
ததருக்குது
சம்தந்ரண
ஆரய்ச்சறகபறலும்
ஈடுதடுற்கு அர்ககப ஊக்குறப்தது சரனச்சறநந்தன்ர
ரன் றகணக்கறன்வநன்.
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ඳහර්  ශම්න්තු

[රු ශල්ම් අෛඩක්රනහදන් භවතහ]

உண்கறவன ன்ணரர் ரட்டம் கடல் சரர்ந் எரு
ரட்டரகும். அங்வக கூடுனரக லண சமூகத்றணர்
ரழ்ந்து
தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள்.
ணவ,
அங்கும்
இத்கக எரு சமுத்றப் தல்கனக்ககதரன்கந உருரக்க
வண்டுதன்ந வகரரறக்ககக ரன் முன்கக்கறன்வநன்.
ன்ணரர் அற்குத் குறரண ஏர் இடரகும். அந் ககறல்,
ங்களுகட இகபஞர் - மறகள் அப்தல்ககனக்ககத்கப்
தன்தடுத்ற ங்களுகட றர்கரன ரழ்கச் தசறப்
தரக்கறக்தகரள்ரர்கள். அப்வதரது அசரங்கத்றன் ரணறங்
ககப றர்தரர்க்கரது து தசரந்க்கரலிவன றற்கறன்ந
ன்க அர்களுக்கு ற்தடும். அசரங்க உத்றவரகத்க
றர்தரரது இந் ரட்டின் ருரணத்கப் ததருக்குகறன்ந
ரய்ப்நெக்களும் அர்களுக்கு ற்தடும்.
அங்கு
ஆழ்கடல்
தரறல்நுட்தம்
தறவரகறக்கப்
தடுறல்கன. அவவம் ன்ணரர், ரழ்ப்தரம் ஆகற
ரட்டங்கபறவன இந்ற 'வரனர்'கபறன் ருககறணரல் அர்கள் கட தசய்ப்தட்ட டிககபக்தகரண்டு இழுப்தன்
மூனம் - ங்களுகட கடல் பங்கள் சூகநரடப்தடுரல்
அங்கு லநற்தத்றரகறன்ந றகனகள் கரப்தடுறல்கன.
அந் ககறவன அங்குள்ப லண சமூகம் இன்ர ரகக்
வகரட்டுக்குக்கலழ் ரழ்ந்துதகரண்டிருக்கறன்நது.
இந்ப் தல்ககனக்ககங்ககப லங்கள் உருரக்கறணரல்,
உண்கறவன ங்களுகட இகபஞர் மறகள் தண
கடர். அர்கபரல் லநற்தத்ற அல்னது கடல்சரர்ந்
உற்தத்றககபப் ததருக்குற்கரண ரய்ப்நெக்கள் ற்தடும்.
அவவம் றர்கரனத்றவன அந் இகபஞர் மறகள் ங்களு
கட தசரந் ரழ்க்ககக றர்றத்துச் தசற்தடவும்
ரய்ப்நெக்கள் இருக்கறன்நண.

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
භන්නහයශම් නළක වුණහට දළනට රංහ පුයහභ රහශ්ධශීඹ
භධයසථහන අටක් කශඵනහ. ඒ භධයසථහන අට එශවභ භ ඉදිරිඹට
ඹනහ. එයින් එක් කශඵන්ශන් ඹහඳනශේ. ත එක්
භඩරපුශව් කශඵනහ. ඒ නිහ උතුශර් ව නළශනනර ය දරුන්ට
ඒ ආඹතන  න් අධයහඳනඹ රඵහ න්න පුළුන්. ඳශමුන
අදිඹශර්දී මීය ට ඩහ භධයසථහන යහේත යන්ශන් නළක, ශම්
රහශ්ධශීඹ භධයසථහන අශට් දළනට කශඵන රලසන විහ ශන ඒහ
ලක්කභත් යන්න තභයි ශම් ශභොශවොශත් අපි ල්ඳනහ
යන්ශන්. ඒ අනු, උතුශර් දරුන්ට ඹහඳනශේ භධයසථහනශඹන්
අධයහඳනඹ රඵන්න පුළුන් ශයි කිඹහ අපි විලසහ යනහ.
ඊට අභතය, ජර්භන් යජශේ විලහර ල්රය ආධහයඹක් ඇක
NAITA ආඹතනඹ ඹටශත් hostel ඳවසුම් ර ත ජර්භහනු
හර්මි අබයහ ආඹතනඹක් කි  ශනොච්චිඹ නයශේ ඉදි කිරීභට
ටයුතු ආයම්බ යන්න ඹනහ.

ගු ගවල්ලප අඩඩක්කනාදන් මශතා
(ரண்நெறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ரன் தகப அகச்சர் அர்கபறடம் எரு வண்டு
வகரகப றடுக்க றரும்நெகறன்வநன். அது ன்ணதன்நரல்,
இப்ததரழுது இல்னரறட்டரலும் றர்ரும் கரனங்கபறவன
லங்கள் ன்ணரரறலும் குநறத் றரணம் என்கந அகத்துச்
தசற்தடுத் வண்டும் ன்ர ரன் இச்சந்ர்ப்தத்றவன
வகட்டுக்தகரள்கறன்வநன்.
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ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

භන්නහයභට දළනට දීරහ කශඵනහ. ඔඵතුභහ විශලේශඹන් එඹට
භවන්සි වුණහ.
ගු ගවල්ලප අඩඩක්කනාදන් මශතා
(ரண்நெறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)
ன்நற.

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

දළනට එර  අධයඹන ටයුතු ආයම්බ යරහ කශඵනහ.

ගු ගවල්ලප අඩඩක්කනාදන් මශතා
(ரண்நெறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

டக்ககப் ததரரத்ட்டிவன, அங்கு லநற்தத்றறன்
மூனம் இந் ரட்டுக்கு ருரணத்க ஈட்டிக்தகரடுத் கரனம்
என்நறருந்து. இப்ததரழுது அது குகநந்து தகரண்டிருக்
கறன்நது.
இனங்ககச் சமுத்றப் தல்ககனக்ககத்க றரவுன்
மூனம் அந்க் கல்றகப் தட்டப் தடிப்தரக ரற்நறணரல்,
ங்களுகட சமூகம் சரர்ந் சறந்கணவரடு இன்கநக்கும்
கடற்தநரறல் தசய்ரலும் ததரற அபறவன ப முடிரல்,
ர முடிரல் றண்டரடிக்தகரண்டிருக்கறன்ந ங்களுகட
லணர் சமூகத்துக்கு ல்னவரர் றர்கரனத்க ற்தடுத்
முடிமம். அவவம், அந் இகபஞர் - மறகள் அந்க்
கல்றகப் ததரநடரக ங்களுகட வசத்றவன,
ங்களுகட தறவசத்றவன ரழும் க்கபறன் பத்கமம்
இகபஞர் மறகபறன் ரழ்க்கககமம் வம்தடுத் முடிமம்.
ஆகவ, அத்கக சூகன லங்கள் ங்களுகட தறவசத்
றலும் உருரக்க வண்டும் ன்ர வகட்டு, றகடததர
கறன்வநன். ன்நற, க்கம்.

[අ.බහ. 3.13]

ගු ලි ක දිවානායක
අමාතයතුමා)

මශතා

(ගවෞඛය

නිගයෝජය

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

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ නිශඹෝජනඹ යන
ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශේ, දිංත අග්රහභහතය එස.ඩබ්  ව්.ආර්.ඩ.
ඵණ්ඩහයනහඹ භළකතුභන් එදහ කිව්හ, "මිනිහශේ ඳයභ යුතුභ
මිනිහට ශේඹ කිරීභයි" කිඹරහ. ඒ ආදර්ල ඳහසඹ ඳයභහදර්ලඹට
නිමින්, භර න්ද යහජඳක් ජනහධිඳකතුභහ එදහ විශලේශඹන්භ
ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ ආයම්බ ශශේ ශම් යශට් ධීය
ජනතහටයි, එශවභ නළත්නම් ඒ අංලශේ නිඹළශරන අඹටයි
කිඹරහ ශනකුට ර තන්න පුළුන්. නමුත් අපි ශනොදකින එ
ඳළත්තක් කශඵනහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අඳට අයික මුළු ම්ඳත්
රභහණඹ ත්ශතොත්, ශොඩ බශභන් අඳට අයිකඹ කශඵන්ශන්
සිඹඹට 12යි. නමුත් සිඹඹට 88 අයිකඹක් කශඵනහ, මුුවශ්ධ.
එශවභ නළත්නම් මුුවද ඹට. අපි අභත යරහ කුදණු ඒ ශ්ධ, අපි
ශනොදළක් ඒ ශ්ධ ශම් යශට් ජනතහට ශේඹ කිරීශම්
අභිරහශඹන් එදහ අකරු ජනහධිඳකතුභහශේ දුය දක්නහ නුණින්
දළක්හ. ශම් පුංචි සිඹඹට 12 රභහණශේ ශොඩබශම් ළටල් ව
ශන භහයිම් යන්න ටයුතු යන ශභොශවොතදී, මුුවද ඹට
කශඵන සිඹඹට 88 රභහණශේ ම්ඳත ශශයර  අධහනඹ
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ශඹොමු යරහ තභයි ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ ආයම්බ වුශණ්.
න්ද උඩ යට මිනිසුන් වළටිඹට එදහ අපි ර තුහ, ශභඹ දකුශණ්
අඹට විතයක් යන ශදඹක්ද කිඹරහ. නළවළ. ඇත්ශතන්භ ශභඹ යට
ළන ර තරහ යපු ශදඹක්. අපි ශනොදකින, මුුවද ඹට කශඵන
සිඹඹට 88 ම්ඳත ළන ර තරහ තභයි ශම් ශ්රී රංහ හය
විලසවිදයහරඹ ආයම්බ ශශේ.
ඉදිරි අනහතශේදී ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරශේ හධනීඹ
ශභනහයණඹක් තුිබන් මිනිස රභ ඵර හඹක් වදරහ ශම්
ම්ඳත් උඳශඹෝජනඹ ය න්න ටයුතු යයි කිඹහ භහ ර තනහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, හයඹ ඹට ම්ඳත කුදණහට
ළඩක් නළවළ, එයින් රශඹෝජනඹ න්න පුළුන් රභ ඵරහඹක්
අඳට නළත්නම්. අශේ ශේද භහර්ශේ නළව් ඹන්න පුළුන්
වම්ඵන්ශතොට යහඹට භහයිම්. නළක් ළඩුණහභ ඒ වදහ න්න,
නළ තුය leak එක් ඇක වුණහභ ඒ ඳහස න්න පුළුන්
තහක්ණඹක් අඳට නළත්නම් අඳට ආදහඹභක් න්න ඵළවළ. අපි
ශඳොශශො භත කශඵන ඇනලුම් ර්භහන්තඹ ළන, එශවභ
නළත්නම් යඵර් ර්භහන්තඹ, ශත් ර්භහන්තඹ ළන ර තුත්
ජනහධිඳකතුභහ දළක්ශක් මුුවද ඹට කශඵන ම්ඳතයි. නමුත් අශේ
දරුහ එතළනට ශඹොමු යන්න අශේ දරුහට ඒ තහක්ණඹ
කුදශණ් නළවළ.
ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ තුශ අධයහඳන ක්රභ ශදක්
කශඵනහ. එක් ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ. අනික් එ උඳහධි
අධයහඳනඹ. ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ තුිබන් ධීය ව හය විදයහ,
මුුවදු ඵඩු රහවනඹ ම්ඵන්ධශඹන් නහවි ඉංජිශන්රු තහක්ණඹ,
තුය ඹට ෆ්ධදුම් ශිල්ඳඹ, මිරිදිඹ භසුන් ඇක කිරීභ ළනි ශ්ධ
වදහයන්න පුළුන්. උඳහධිඹ සීමිත විඹඹට සීභහ නහ.
උඳහධිඹට කශඵන්ශන් හය ඉංජිශන්රු විදයහ ළනි විඹඹක්. ඒ
නිහ ශම් ආඹතනඹ ඉතහ ළදත්. ශභොද, අපි ශම් දළනුභ
රඵන්ශන් නළතු අය සිඹඹට 88ක් න හය ම්ඳකන්
රශඹෝජනඹ න්න ඵළවළ, ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. ඒ
රශඹෝජනඹ ළනීභ තභයි එදහ අකරු ජනහධිඳකතුභහශේ දළක්භ
වුශණ්. ශම් සිඹඹට 88 හය ම්ඳශත් රශඹෝජන න්න නම් අපි
පුුවණු රභ ඵරහඹක් වදන්න ඕනෆ. අන්න ඒ රභ ඵරහඹ
නිර්භහණඹ ය ළනීශම් ආඹතනඹ විධිඹට තභයි ශ්රී රංහ හය
විලසවිදයහරඹ වළදුශව්.
අද ශම් ආඹතනඹට ම්ඵන්ධ රහශ්ධශීඹ ආඹතන 10ක්
කශඵනහ. භඩරපු, ඹහඳනඹ, තංල්ර, භට්ටක්කු  ඹ හශේ
වළභ රශ්ධලඹභ ශම් රහශ්ධශීඹ ආඹතන කශඵනහ. ඒ නිහ, ශම්
යශට් උතුරු නළශනනර ය ඇතුළු වළභ රශ්ධලඹභ ඉන්න දරුන්ට
ශම් අධයහඳනඹ රඵන්න පුළුන් ඳවසුභ රළඩි කශඵනහ. ඒත්
ශවො ශදඹක්. ශභොද, යශට් එ ඳළත්තට විතයක් සීභහ ශරහ
නළවළ. ුවනක් විට කිඹන්ශන්, යශට් එ ශොටට ඳභණක්
යනහ කිඹරහයි. නළත්නම් භව ජහකඹට විතයක් යනහඹ
කිඹරහ. නමුත් එශවභ ශනොශයි. එතුභහ මුළු යට දිවහභ ඵරරහ
කශඵනහ. ඒ ම්ඳත එතුභහශේ රශ්ධලඹ න තංල්ශල් ජනතහට
විතයක් ශනොශයි. උතුරු නළශනනර ය ජනතහ ශනුශනුත් රඵහ
දීරහ, අඳට ඇඟිල්ර දික් යන අඹට ශවො ආදර්ලඹක් රඵහ දී
කශඵනහ. ඒ භඟින් යශට් වළභ වළභ දරුශකුටභ ෘත්තීඹ
අධයහඳනඹක් රඵහ ශදන්න ටයුතු යරහ කශඵනහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භත්තර ගුන් ශතොටුශඳොශ
ළන අද ුවනක් විශව්ානඹ යනහ. ඊශේ ශඳශර්දහ පිඹංය
ජඹයත්න ඇභකතුභහශන් රලසනඹක් අවරහ, ඩර ඩඹ
තයම්ත් ආදහඹභක් නළවළයි කිඹරහ ර නහ වුණහ. ඊශනට
වම්ඵන්ශතොට යහඹ ළන කිඹනහ, යහශේ රක් කශඵනහ;
ශොඩබභක් යහඹක් යරහ කිඹරහ. නමුත් අපි එ ශදඹක්
දකින්න ඕනෆ. ශම් යට ශොඩ ත්ත ජනහධිඳකරු, අභළකරු
ර ටිඹහ. නමුත් තභන්ශේ රශ්ධලඹට කිසි ළඩක් ශශේ නළවළ.
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ඵළසිල් යහජඳක් භළකතුභහ ම්ඳව දිසත්රික්ඹ බහය න්නහ විට අඩු
ණශන් ඒ රශ්ධලශේ ගුන් ඳහරභක්ත් දභහ කුදශණ් නළවළ.
ශවොට ඵරන්න ඔඹ විශව්ානඹ යන භත්තර ගුන් ශතොටුශඳොශ,
වම්ඵන්ශතොට යහඹ ව වම්ඵන්ශතොට අධිශව්ගී භහර්ඹ. ඒහ
තභයි ශම් යශට් ඉදිරි අනහතශේදී අපි දකින දර්ලනඹ. ශභොද, ඒ
තභයි අනහතශේ අශේ ආදහඹම් උත්ඳහදන භහර්. ශත්, යඵර්,
ශඳොල් ව විශ්ධල රැකිඹහ නියුක්කශඹන් විතයක් ශනොශයි අඳ
ආදහඹම් උඳඹහ ත යුත්ශත්. විලහර ර්භහන්ත ආයම්බ ශහට
අලය අමු ද්රය නළත්නම් අපි ඊශනට න්න ඕනෆ ශම් ම්ඳත්. ඒ
ම්ඳත් එතු යන්න දළක්භක් කශඵන්න ඕනෆ. ඒ ඉදිරි දළක්භ
අකරු ජනහධිඳකතුභහට කශඵනහ. අද ඔඹ ර නහ ශන ට්ටිඹට,
අද ශම්හ විශව්ානඹ යන ට්ටිඹට කිඹන්න ඕනෆ නහවි
රහවනඹ, මුුවදු රහවනඹ, ශොඩබම් රහවනඹ කිඹන තුනභ
එතු යන සථහනඹක් -hub එක්- ඵට අද වම්ඵන්ශතොට
නයඹ නිර්භහණඹ ශරහ කශඵන ඵ. ඒ නිර්භහණඹ ළන අපි
තුටු ශන්න ඕනෆ. තභන් ඉඳදුණු ඳශහතට ළඩක් යන්න ඕනෆ.
ුදදුයජහණන් වන්ශේත් ලහය ංශිඹන් ශත ගිර න් තභන්
වන්ශේ අශඵෝධ ය ත් ධර්භඹ ශ්ධලනහ ශහ. ඒ හශේ තභන්
ඉඳදුණු දුසය රශ්ධලඹට අධිශව්ගී භහර් ෆදීභ ආයම්බ යරහ,
වම්ඵන්ශතොට ඉතහභ විශිසට ව රශ්ධලඹක් ඵට අද ඳත් යරහ
කශඵනහ. අද ඒ රශ්ධලශේ අධිශව්ගී භහර්, ම්භන්ත්රණලහරහ
සිඹල්ර කශඵනහ. ශම්හ ඉතහ ළදත් නහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අධිශව්ගී භහර්, යහඹ, ගුන්
ශතොටුශඳොශ කුදණහට ළඩක් නළවළ. ඒ ම්ඳත් පරදහීම ශර
රශඹෝජනඹට ළනීභ වහ භහන ම්ඳත් අලයයි. ඒහට
ම්ඵන්ධ ගුන් ඹහනහ ශන්න පුළුන්; නළව් ශන්න පුළුන්;
ඒහට ශතල් ළඳීමභ ශන්න පුළුන්. ඒ සිඹල්ර යන්න පුළුන්
රභ වමුදහක් අපි බර  ය න්න ඕනෆ. ඒ වහ ශඹෞන ටයුතු
වහ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලඹ අද ෘත්තීඹ පුුවණු අධයහඳන
පීසඹ ආයම්බ යන්න ටයුතු යරහ කශඵනහ. ඒ ශවට දශේ
යට බහය න්න ඉන්න දරුහ ශනුශන්. අද ෆභ රහශ්ධශීඹ
ශල්ම් ශොට්සහඹභ ෘත්තීඹ පුුවණු වහ ශනභ ඳන්ක
ආයම්බ යරහ, ත අවුරුදු තුන වතයකින් ඒ විලසවිදයහර
භට්ටභ දක්හ ඹන්න ඳවසුභ වදරහ කශඵනහ. ඇයි ඒ? ෘත්තීඹ
අලයතහ. අපි ශනොදළක් ශ්ධ තභයි ඒ. අද විලසවිදයහර තුශ
නිර්භහණඹ යන උඳහධිඹ සිඹඹට සිඹඹක්භ රැකිඹහ නිසඳහදනඹ
යන උඳහධිඹක් ඵට ඳත් යන්න ඕනෆ. අපි එදහ ශශේ
ශභොක්ද? ආර්ථි විදයහ, ඉකවහඹ, භූශෝරඹ යරහ රහ
අංලශඹන් උඳහධිඹක් ත්තහ. එශවභ නළත්නම් ශනත් විඹඹන්
වදහයරහ උඳහධිඹක් ත්තහ. ඒ අංලඹට විතයයි ශඹොමු වුශණ්.
නිදවස අධයහඳනශඹන් බර න උඳහධිධහරිඹහට අපි රැකිඹහක්
දුන්නහට ඔුවශන් යටට රශඹෝජනඹක් න්න ඵළරි වුණහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භර න්ද යහජඳක්
ජනහධිඳකතුභහ බර  ශ හය විලසවිදයහරඹ තුිබන්, අශේ ඩරස
අරවේශඳරුභ ඇභකතුභහ ආයම්බ ය කශඵන ෘත්තීඹ පුුවණු
අධයහඳනඹ තුිබන් අශේ අනහත ඳයපුයට තභන් උඳකන් ශනහ
දක්භ ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ යන ෘත්කඹක් ඵට ඳත්
යන්න ඕනෆ නම් ඒ තහක්ණි පුුවණු රඵහ ශදන්න අද ටයුතු
යරහ කශඵනහ. ශම් තභයි ළදත් න්ශන්. අපි යටල්
විධිඹට ත්තහභ විශලේශඹන් ජඳහනඹ, ඒ හශේභ මුුවද ආශ්රිත
කශඵන වහයි දඳත, ටසශම්නිඹහ හශේ යටල් ශභර  ත
ඳළත්තක් දකිනහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ත්රසතහදඹ නළක නිහ අශේ
යටට ඳළමිශණන ංාහයඹන්ශේ රභහණඹ ශදොශශොස රක්ඹ
දක්හ අද ඉවශ ශොස කශඵනහ. ඒ විසිරක්ඹ දක්හ ළඩි
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යන්නට අඳ ටයුතු යනහ. අපි ශඵොශවොභ ආඩම්ඵයශඹනුයි ඒ
ශ්ධ කිඹන්ශන්. අපි ංාහයඹන් ශන්හ න්ශන් අශේ යශට්
පුයහණ නටුදන් ඵරන්න, sceneries ඵරන්න විතයක් ශනොශයි.
අශේ යට ශට් සිඹඹට 88ක් ව හය ම්ඳත කශඵනහ. ඔඵතුභහත්
දකින්න ඇක ඊශේ ශඳශර්දහ පුත් ඳත්ර කුදණ විසතය. අශේ
මුුවද ඹට ගිලුණු නළව් කශඵනහ. තහක්ණඹ උඳශඹෝගී ය ශන
ඒහ ශොඹහ ශන කශඵනහ. අද අඳ ඉතහ අධි ආදහඹම් රඵන
භහර්ඹක් තභයි ංාහය ක්ශේත්රඹ. නමුත් විඳක්ඹ කිඹනහ,
අශේ යටට එන ංාහයඹන් විඹදම් යන්ශන් නළවළයි කිඹරහ.
එශවභ නම් ඒ ංාහයඹහ විඹදම් යන ශශනක් ඵට ඳත්
යන්න ටයුතු යන්න ඕනෆ. ඒ වහ ආඹතන බර  යන්න
ඕනෆ. ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද අශේ හලු ශොටු
ඵරන්න ශොච්ාය අඹ එනහද, ශොච්ාය අඹ ඵ්ධදට අය ශන
ඇවිල්රහ ඳදිංචි ශරහ ඉන්නහද? එශවභ නම් අඳට ඒහ
නිර්භහණඹ යරහ, මුුවදු ඳත්ශල් ගි  රහ කශඵන ඳෘතුගීසි, රන්ශ්ධසි
නළව් ටි ඵරන්න එන්නඹ කිඹරහ ංාහයඹන්ට කිඹන්න
පුළුන්. වළඵළයි, ඒට අලය ඳවසුම් රහ ශදන්න ඕනෆ.
ශොඩබභ උඩ යන ටයුතු හශේ ශනොශයි, මුුවද ඹට
යන ටයුතු අභහරුයි. ඒ හශේභ මුුවදු ක්රීඩහ ශොච්ාය
කශඵනහද? අපි ශම් ඳළත්තට න්න ඕනෆ. භවනුය ධර්භයහජ
විදයහරශේ ර ටපු ශියශඹක් වළටිඹට භහ දන්නහ, ඒ හරශේත්
ළ ශට් හර් ශර්ස, ශභෝටර් යිල් ශර්ස කුදණු ඵ. ශම්
යහජඳක් භවත්තඹරහ ශනොශයි, ළ ශට් ශර්ස ඳටන් ත්ශත්.
යහජඳක් ශශනක්, නළත්නම් භන්ත්රීයශඹක් යන්න ඹනහ
කිඹරහ අද ඒ අලුත් ශදඹක් විධිඹට ශඳන්න්න වදනහ.
එදහත් ඒහ කුදණහ. අපි ඒහ දළක්හ. අද ත්රසතහදඹ නළක
ශරහ අශේ දරුන්ට නිදවශේ ඉන්න අසථහ රළඩි කශඵනහ.
ශම් ළ   ශොට්ට ශොඩ වරහ ඉකවහත නයඹක් අශනක්
ඳළත්තට ශඳයශන්න වදනහ ශනොශයි. ශම් නිර්ානඹ
යන්ශන් ඒ විධිඹටයි. එශවභ නළවළ. අපි ඒ තළන් වදන්න ඕනෆ.
ංාහයඹන් එන්ශන් ඹම්කිසි ශදඹක් ඵරරහ ඹන්නයි. විවිධ
ක්ශේත්රර ංාහයඹන් ඉන්නහ. අශේ ංසෘකඹට ළශශඳන
ආහයඹට ඔවුන් ළභළක ශ්ධ අපි රඵහ ශදන්න ඕනෆ. ඒ විධිඹට
ඵරන ශොට ශම් මුුවදු ක්රීඩහත් ඉතහ ළදත් ශනහ. මුුවදු ක්රීඩහ
අංලඹට හශේභ අශේ යශට් සිඹඹට 88ක් කශඵන හයශේ ඹට
කශඵන ම්ඳත් ඵරහ න්නට, මුුවද ඹට සිටින රසණ භසුන් ඵරහ
න්නට වළකි තහක්ණඹ රඵහ ශදන්න පුළුන් රභ ඵර හඹක්
වළදුහභ අඳට ංාහයඹන් ශන්න්න පුළුන්. ල්රහනහරඪ
රු භන්ත්රීතුභනි, අශේ ඵරහශඳොශයොත්තු ඒයි. ඒ නිහ අපි තුටු
ශනහ, දුය දක්නහ නහඹශඹක් වළටිඹට අකරු භර න්ද
යහජඳක් ජනහධිඳකතුභහ සිඹඹට 88ක් කශඵන අශේ හය ම්ඳත
තුිබන් රශඹෝජන න්නට, එර  හධනීඹ ශභනහයණඹක් තුිබන්
ජනතහ ශනුශන් ඒ ම්ඳත් උඳශඹෝජනඹ ය න්නට අලය
රභ ඵරහඹක් බර  යන්නට ශම් හය විලසවිදයහරඹ බර  කිරීභ
ළන. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අපි එතුභහට සතුකන්ත ශනහ.
ශඹෞන ටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයයඹහ වළටිඹට
අශේ රු ඩරස අරවේශඳරුභ භළකතුභහ දක් ශර, -අත් දළකීම්
ර ත අභහතයයශඹක් වළටිඹට- අශනකුත් නිරධහරින් භන ශන
ඹන භන ළනත් එතුභහට සතුකන්ත ශමින් භහ නකනහ.
[අ.බහ. 3.20]

ගු ශ්ජිත ගශාර ක මශතා

(ரண்நெறகு றஜற வயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශ්රී රංහ කිඹන්ශන්
ඉන්දිඹන් හයශඹන් ට වුණු පුංචි දඳතක්. ඒ හශේභ යට
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අබයන්තයඹ ළව් අමුණු ණනහකින් භන්විතයි. ශම් පුංචි
දියින ධීය ර්භහන්තශඹන්, ඒ හශේභ හය ක්ශේත්රඹට අදහශ
විවිධ ක්ශේත්ර  න් දියුණු කිරීභ යශට් ංර්ධනශේ රධහන
ඳදනභක් ඵට ඳත් ශනහ. ඒ අර්ථශඹන් ත්ශතොත් හය
විලසවිදයහරඹ අනහතඹ පිිබඵ ශවො දළක්භක් ර ත ඹවඳත්
ශදඹක් විධිඹට අපි දකිනහ. ක්ශේත්රශේ නියුතු අඹට, යට පිිබඵ
වළඟීභක් කශඵන අඹට හය විලසවිදයහරඹක් කිඹන අදව, ඒ
ංල්ඳඹ ඇත්තටභ අනහත ංර්ධනඹ පිිබඵ ශවො
ඳදනභක් ශඹොශදනහ කිඹන වළඟීභක් එන්න පුළුන්.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නමුත් අද දින විහදඹට නු
රඵන ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ ඳනත් ශටුම්ඳත ජහක
ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු ආඹතනඹ ඳනත ඉත් යරහ
විලසවිදයහරඹක් ඵට ඳත් කිරීභ වහ වුණු ඳනත් ශටුම්ඳතක්.
අශේ යශට් අධයහඳනශේ, විශලේශඹන්භ විලසවිදයහර අධයහඳනශේ
උඳහධි පිරිනභන රධහන ආඹතන නිඹහභනඹ යන රධහන
ආඹතනඹ තභයි විලසවිදයහර රකඳහදන ශොමින් බහ. අදත්,
ශම් තහක් ල් අභ දණඹට රක් වුණු ආඹතනඹ තභයි
විලසවිදයහර රකඳහදන ශොමින් බහ. භෆතදී ඒ විලසවිදයහර
රකඳහදන ශොමින් බහශනුත් විලසවිදයහරරට ඵහ ළනීභ
ශ්ධලඳහරන ර තත්ම් භත සිදු යන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ
කශඵනහ. නමුත්, ශභශතක් හරඹට ඹම් ශවෝ හධනීඹ
ඳළත්තක් ශඳන්නුම් ශ තළනක්. නමුත් ශියශඹෝ විලහර
ඵරහශඳොශයොත්තුක් කඹහශන ඉන්නහ අඳටත් විලසවිදයහරඹක්
රළුදණහ, ඒ විලසවිදයහරඹ තුශ අඳට උඳහධිඹක් න්න පුළුන්, ඒ
නිහ අශේ අනහතඹ ලක්කභත් ය න්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ
අර ං ඵරහශඳොශයොත්තු, සිර නඹ ඔවුන් තුශ කශඵනහ. ඒ
ළරැ්ධදක් ශනොශයි. අපිත් දකිනහ, හය ක්ශේත්රශේ නියුතු අඹට
උඳහධිඹක් රඵහ ළනීශම් අසථහක් දිඹ යුතු ඵ. ඒ වහ
ක්රභශව්දඹක් ස ශ යුතුයි. ඒ අද ඊශේ ඇක වුණු ශදඹක්
ශනොශයි. මීය ට ය ණනහට ඉවත සිට ආ ංහදඹක්. ඒ
ංහදශේ රකපරඹක් විධිඹට අද ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත
ශනළල්රහ කශඵනහ. ශම් ක්ශේත්රශේ අඹට උඳහධි ඳහසභහරහක්
රඵහ ළනීභට, ඊටත් එවහ ගිර න් ඳලසාහත් උඳහධි ඳහසභහරහ
වළදෆරීභට, ක්ශේත්රඹ දියුණු කිරීභ වහ ඹම් ඹම් අධයඹන
ටයුතුර නියතවීභට ව ඳර්ශේණ ටයුතුර නියතවීභට
විලසවිදයහර ව ඳලසාහත් උඳහධි ආඹතන පිර ටුවිඹ යුතුයි. ඒ
පිිබඵ කිසිදු විහදඹක් නළවළ.
නමුත් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 66 න න්කශේ ඉතහ
ඳළවළදි   ශභශේ වන් යරහ කශඵනහ:
"1978 අං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනශත් විධිවිධහන, ශම් ඳනත භගින්
පිර ටුනු රඵන විලසවිදයහරඹට ව ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අදහශ ශනොවිඹ
යුතු ඹ"

එතළන තභයි රලසනඹ කශඵන්ශන්. විලසවිදයහරඹක් ඇක යන
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් ඉතහ ඳළවළදි   එශේ වන් නහ.
රංහශව් විලසවිදයහර පිිබඵ කශඵන රධහන ආඹතනඹ
විලසවිදයහර රකඳහදන ශොමින් බහ. විලසවිදයහර රකඳහදන
ශොමින් බහශව් ටයුතු තීයණඹ න්ශන් 1978 අං 16 දයන
විලසවිදයහර ඳනකන්. 1978 අං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනශත්
විධිවිධහන ශම් ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහර ඳනත් ශටුම්ඳතට
අදහශ න්ශන් නළවළ කිඹනහ. ඒ අනු හය විලසවිදයහරඹ
කිඹන එ 1978 අං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනතට ඹටත්
විලසවිදයහරඹක් ශනොශයි. ඒශන් ශම් කිඹන්ශන්. එතශොට
ශම් "විලසවිදයහරඹක්" කිඹරහ ානශේ ඳරිභහේත
අර්ථශඹන්භ වඳුන්න්ශන් ශොශවොභද? සුයංනහ හර තය
ථහ  න් විලසවිදයහරඹක් ශන්ශන් නළවළ. ශම් ශියඹන්ශේ
අනහත ඵරහශඳොශයොත්තු, සිර නඹ ළඵෆ ශන්ශන් නළවළ ඒ
භඟින්. ඒ සිර නඹ ළඵෆ න්න නම් ළඵළවින්භ ශභඹ
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විලසවිදයහරඹක් ඵට ඳත් න්නට ඕනෆ. ශොඩනළඟි   කිර ඳඹක්
ඉදි ශ ඳභණින් එඹ විලසවිදයහරඹක් ඵට ඳත් න්ශන් නළවළ.
ශොඩනළඟි   ඉදි යරහ කශඵනහ. ඒ විධිඹට ශොඩනළඟි  
ඳභණක් ඉදි යරහ, විලසවිදයහර නමින් නහමි ඳටන් ත්ත
ආඹතන ශොඩක් කශඵනහ. අද න විට ඒහශේ තත්ත්ඹ ඉතහභ
ශේදනීඹයි. අපිට භතයි යජ යට විලසවිදයහරඹ ෛදය පීසශඹන්
ආයම්බ යනහ කිඹරහ භවහ විලහර ආන්ශදෝරනඹක් ර ත
ඳටන් ත්තහ.
භෆතක් න තුරුභ යජයට විලසවිදයහරශේ ශියඹන්ට
තභන්ශේ ෛදය උඳහධිඹ ම්පර්ණ යත ශනොවළකි
තත්ත්ඹක් කුදණහ. ෛදය උඳහධිඹ වහ ව ඉළන්වීම්
ටයුතුරට එභ විලසවිදයහරඹට භවහාහර්ඹයඹකු සිටිශේ නළවළ.
භවහාහර්ඹයඹකු නළක ඒ විලසවිදයහරශේ ශියඹන්ට උඳහධිඹ
පිරිනභන්න ඵළවළ. ශොඩනළඟිල්ර කශඵනහ; ශියඹන් ඵහ
ත්තහ. විලසවිදයහර රකඳහදන ශොමින් බහ අශනකුත්
විලසවිදයහරරට ඵහ න්නහ ක්රභශව්දඹටභ උස ශඳශ භත්
වන්ශන් එභ විලසවිදයහරඹටත් ඵහ ත්තහ. වළඵළයි උඳහධිඹ
න්න ඵළරි ශියඹන්ට සි්ධධ වුණහ ය ණනහක් ටන්
යන්න, අයර යන්න, භව ඳහයර උ්ධශකෝණඹ යන්න.
එශවභ උ්ධශකෝණඹ යරහ තභයි, ඒ ශියඹන්ශේ ජීවිත ඳයදුට
තඵරහ යපු අයර  න් ඳසශේ තභයි ඹන්තම් වරි උඳහධිඹ
න්න පුළුන් තත්ත්ඹට අද ඒ විලසවිදයහරඹ ඳත් වුශණ්.
රු ඇභකතුභනි, ශභභ ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ ශවොයි.
අපි එඹ නයයි කිඹහ කිසිශේත් කිඹන්ශන් නළවළ. වළඵළයි නිම්
හර තයභඹ ාන  න්, "ශම් විලසවිදයහරඹක්. ඔන්න භභ හය
ක්ශේත්රශේ නියුතු අඹට විලසවිදයහරඹක් වළදුහ." කිඹරහ නිම්
ශඵොරුට අකලශඹෝක්කශඹන් ර්ණනහ ශහට විතයක් භදි. ශභඹ
වයඹහත්භභ විලසවිදයහරඹක් ඵට ඳත් න්න ඕනෆ.
වයඹහත්භභ විලසවිදයහරඹක් ඵට ඳත් න්න නම් 1978 අං
16 දයන විලසවිදයහර ඳනශතර  විධිවිධහනරට ඹටත් ශන්න
ඕනෆ. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් ඉතහ ඳළවළදි   කශඵනහ, 1978
අං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනශත් විධිවිධහන ශම් ඳනත භඟින්
පිර ටුනු රඵන විලසවිදයහරඹට ව ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අදහශ
ශනොවිඹ යුතුයි කිඹරහ. එශවභ නම් ශොශවොභද ශම්ට
විලසවිදයහරඹක් කිඹන්ශන්? ජහක ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු
ආඹතනඹ අශවෝසි යරහ, ජහක ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු
ආඹතනඹ ඳනත අශවෝසි යරහ ඒ ශනුට තභයි "ශ්රී රංහ
හය විලසවිදයහරඹ" කිඹන එ නහභයණඹ යන්ශන්.
නහභයණඹ ශහට, ඳනත් ශටුම්ඳතක් ම්භත ශහට
විලසවිදයහරඹක් න්ශන් නළවළ. එඹ විලසවිදයහර ඳනතට ඹටත්
න්න ඕනෆ. විලසවිදයහර ඳනතට ඹටත් න්න නම් අදහශ අධයඹන
ක්රභශව්දඹන්, විබහ ක්රභශව්දඹන්, ඒ වහ ව ඳහසභහරහ
ක්රභශව්දඹන් ස යරහ අලය යන පිිබඹම් ශඹදිඹ යුතු
කශඵනහ. භට භතයි මීය ට   න් ශම් ංහදඹ ආහ.
ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරශේ හය විදයහ පිිබඵ උඳහධි
ඳහසභහරහ වදහයන්න විලසවිදයහරඹට ඵහ න්නහ ඳටිඳහටිඹට
ඹටත් සිසුන් ඵහ ළනීශම් ක්රභශව්දඹක් ස ශ යුතුයි කිඹන
ංහදඹක් කුදණහ. එශවභ කබඹදී තභයි ශනභ හය
විලසවිදයහරඹක් කිඹන ංල්ඳඹ එන්ශන්. ඒට රලසනඹක්
නළවළ. හය විලසවිදයහරඹක් කිඹරහ ශනභ එක් ඇක ශනහ
නම් ඒ ශවොයි. එතශොට එඹ අශේ යශට් ධීය ර්භහන්තඹට
රශඹෝජනත් නහ. වුරුත් පිිබන්නහ අශේ යට හශේ
විසිතුන්ගුණඹක් විලහර ළ වරු මුුවශ්ධ කශඵන භවහ සහබහවි
ම්ඳත් රභහණඹ -අඳට අයික ඒ ම්ඳත් රභහණඹ- අද අපි ඳහවිච්චි
යන්ශන් නළවළ. ඒ ම්ඳත් පිිබඵ ඳර්ශේණ යරහ ඒ
ඳර්ශේණ වයවහ එර  රකරහබ අඳට රඵහන්න පුළුන්
තහක්ණඹක්, විදයහක් දියුණු ශ යුතුයි. ඒ වහ
විලසවිදයහරඹක් අලයයි. වළඵළයි, ඒ විලසවිදයහරඹ ානශේ
ඳරිභහේත අර්ථශඹන් විලසවිදයහරඹක් ඵට ඳත් න්න ඕනෆ.
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අන්න ඒ අලයතහ ම්පර්ණ ය නළවළ කිඹන හයණඹ ඉතහභ
අධහනශඹන් යුක්ත ඔඵතුභහට භතු ය ශදන්න ළභළකයි රු
ඇභකතුභනි.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 5. (1)
(ඒ) උඳ න්කඹ ඹටශත් කශඵන්ශන් ශභොක්ද? එර  ශභශේ
වන් ශනහ:
"විලසවිදයහරඹ විසින් ඳත්නු රඵන අධයඹන ඳහසභහරහ ව පුුවණු
ළඩටවන් වහ හසතු ශවෝ ශනත් අඹකිරීම් අඹය ළනීභ;"

ඒ ශභොක්ද ඒ! දළන් ඔඵතුභන්රහ කිව්ශව් ශභඹ යජඹ භඟින්
ඳත්හශන ඹන විලසවිදයහරඹක්; ශභඹ ශියඹන්ශේ නිදවස
අධයහඳනඹ ආයක්හ යන්න, ශියඹන්ශේ අනහත අධයහඳනඹ,
ශනොමිශල් රඵහ ශදන නිදවස අධයහඳනඹ තත් ලක්කභත් යන්න
න්නහ පිඹයක් කිඹරහයි. එශවභ නම් ශම් න්කඹ එන්ශන්
ශොශවොභද? එර  වන් නහ, "විලසවිදයහරඹ විසින් ඳත්නු
රඵන අධයඹන ඳහසභහරහ" කිඹහ. ඒ කිඹන්ශන් විලසවිදයහරඹ
ඳත්න ශ්ධලන වහ රඵහ ශදන රහශඹෝගි පුුවණුයි.
"විලසවිදයහරඹ විසින් ඳත්නු රඵන අධයඹන ඳහසභහරහ ව
පුුවණු ළඩටවන් වහ හසතු ශවෝ ශනත් අඹකිරීම් අඹය
ළනීභ;" කිඹරහයි වන් න්ශන්. ඒ කිඹන්ශන් හසතු අඹ
යනහ කිඹන එයි. එශවභ නම් ශම් යජශේ
විලසවිදයහරඹක්ද? එශවභ නළත්නම් ශම් ශඳෞ්ධ  
විලසවිදයහරඹක්ද? හසතු අඹ යරහ නම් ශියඹන්ට ශියහන්ට
උන්න්ශන්, ශොශවොභද ශම් විලසවිදයහරඹක් න්ශන්? අද
ඔඵතුභන්රහ ශොශඹ වරහ විලසවිදයහර ඳනකන් ශභඹ ඉත්
යනහ. හසතු අඹ යරහ ශභඹ ඳටන්න්නහ කිඹරහ කිඹන්ශන්
අය සුයංනහ ථහ  න් එන ඇත්ත විලසවිදයහරඹ ශනොශයි.
එශවභ නම් ශම් පු්ධ   ආඹතනඹක්. ශභර  ල්   අඹ
යනහ.   න් භතු ශහ university colleges ළන. ශම්ත්
university college එක්ද? University college එක් කිඹන
අර්ථශඹන් ඵටර ය යටර, -ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදශේ ශවෝ
ඕසශේ  ඹහශව් ශවෝ- කශඵන ආහයඹට මුදල් අඹ යරහ
ඉළන්වීම් යන university college කිඹන ආඹතනඹක්ද ශභඹ?
ඒ ඳළවළදි   කිඹන්න. එශවභ ශනොශයි නම් හසතු අඹ කිරීභ
කිඹන එ යන්න ඵළවළ. එශවභ අඹ යනහ නම් ශම් නිදවස
අධයහඳනඹ ශනොශයි. එශවභ නම්, දුේඳත් ධීය ඳවුල්ර ද
දරුන්ට තභන්ශේ ඳයම්ඳයහශන් උරුභ ව රැකිඹහ තහක්ණඹ,
විදයහ අනු දියුණු යරහ නවීන ශරෝඹට ළශශඳන ආහයඹට
ධීය ර්භහන්තඹ දියුණු කිරීභ වහ රඵහ ශදන අසථහක්
ශනොශයි ශභඹ. ශම් ල්   අඹ යරහ උන්න ආඹතනඹක්.
ල්   අඹ යරහ උන්න ආඹතනඹක් වුශණොත් දුේඳත් ධීය
ඳවුල්ර අම්භහ තහත්තහශේ දරුන්ට ශභර  නිදවශේ අධයහඳනඹ
ය න්න පුළුන් තත්ත්ඹක් රළශඵන්ශන් නළවළ. එශවභ
වුශණොත් අය ශියඹන්ශේ අනහත සිර න, ඵරහශඳොශයොත්තු
සිඹල්ර බ ළශටනහ. ඒ නිහ ශම් න්කඹ භහයහන්කයි. ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳශත් ශම් න්කඹ තුිබන් ඔඵතුභන්රහ
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ නම් නිදවස අධයහඳනඹ ආයක්හ යරහ
එර  ශොටසරුකු ඵට ශම් හය විලසවිදයහරඹ ඳත් යන්න,
ඒ සි්ධධ න්ශන් නළවළ. එතළන ඵයඳතශ රලසනඹක් කශඵනහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, තුන්ළනි හයණහ විධිඹට
භහ ඔඵතුභහට භතු යන්න ළභළකයි, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් II
න ශොටට අඹත් න 5. (1)(අ) උඳ න්කඹ ඹටශත් වන්
හයණඹ. එර  ඉතහ ඳළවළදි   වන් නහ, ශම් විලසවිදයහරශේ
ම්ඳත් පිිබඵ අයිකඹ කශඵන්ශන් හටද කිඹන එ ළන. දළන්
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් න්ශන් ශඹෞන ටයුතු වහ
නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලඹ ඹටශත් ශන්. වළඵළයි, ශභර 
ශභශේ වන් නහ:
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ඳහර්  ශම්න්තු

[රු විජිත ශවේයත් භවතහ]
"එශේ වු ද, විලසවිදයහරශේ ඹම් නිලසාර ශ්ධඳශක් ධීය විඹඹ ඳයහ
ඇක අභහතයයඹහශේ පර්   ිතත අනුභතඹ ශනොභළක ඵළවළය යනු
ශනොරළබඹ යුතු ඹ;"

එතශොට ශම් ආඹතනශේ ශොඩනළඟි  , ශම් ආඹතනශේ
උඳයණ, නිලසාර ශ්ධශඳොශ අයික න්ශන් ශඹෞන ටයුතු වහ
නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලඹට ද, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ංර්ධන අභහතයහංලඹට ද, උස අධයහඳන අභහතයහංලඹට ද?
උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ ළන නම් ශම්ශක් ානඹක්ත්
නළවළ. නමුත් ශම්ශක් වන් නහ, ශම් විලසවිදයහරඹ ශඹෞන
ටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලශඹනුයි ඳටන් න්ශන්
කිඹරහ. වළඵළයි, ශභර  කශඵන ඵඩු බහණ්ඩ, උඳයණ අයික
ශන්ශන් ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන ඇභකතුභහටයි.
ඇත්තටභ ත්ශතොත් ානශේ ඳරිභහේත අර්ථශඹන්භ ශම්
විලසවිදයහරඹ සහධීන විලසවිදයහරඹක් විධිඹට ඳත්හ න්න
ඵළවළ. ශම්ශක් කශඵන ශභොක් ශවෝ ශොඩනළඟිල්රක් එශවභ
නළත්නම් උඳයණ එවහට ශභවහට කිරීභක් යනහ නම් අශේ
යහජිත ශේනහයත්න ඇභකතුභහශේ   යුභක් ඕනෆ; යහජිත
ශේනහයත්න
ඇභකතුභහශේ
අයඹ
ඕනෆ
ඇයි ඒ?
"විලසවිදයහරශේ ඹම් නිලසාර ශ්ධඳශක් ධීය විඹඹ ඳයහ ඇක
අභහතයයඹහශේ පර්   ිතත අනුභතඹ ශනොභළක ඵළවළය යනු
ශනොරළබඹ යුතුඹ." කිඹරහ ශම්ශක් වන් නහ. එතශොට
ශභතුභහ - රු යහජිත ශේනහයත්න ඇභකතුභහ - බහයශේ තභයි, ඒ
ම්ඳත් කශඵන්ශන්. වළඵළයි, විලසවිදයහරඹ කශඵන්ශන් ශඹෞන
ටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලඹ ඹටශත්. ශම්
විර ළුක්; ශම් විෘකඹක්. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත වරිඹහහය
ස ශහ නම් එක්ශෝ ශම් එන්න ඕනෆ උස අධයහඳන
අභහතයහංලඹ ඹටතටයි.
අපි ඉතහ ඳළවළදි   දකින විධිඹට උස අධයහඳන
අභහතයයඹහශේ අභහතයහංලඹ ඹටශත් ධීය ක්ශේත්රශේ,
ෘෂිර්භ ක්ශේත්රශේ, ර්භහන්ත ක්ශේත්රශේ උඳහධි රඵහ ශදන
විලසවිදයහර ශන ශනභ පිර ටුන්න පුළුන්. වළඵළයි, සිඹලු
විලසවිදයහර උඳහධි රඵහ දීභ භධයත ශන්න ඕනෆ උස
අධයහඳන අභහතයහංලඹට; විලසවිදයහර රකඳහදන ශොමින්
බහට. නළත්නම් ශම් වරි විර ළුක් ශනහ. එ එ
ඇභකයඹහ තභ තභන්ට ඕනෆ විධිඹට උඳහධි ශදන විලසවිදයහර
පිර ටු වශොත් උස අධයහඳන අභහතයහංලශඹන් ළඩක් නළවළ ශන්.
විසුරුහ වරින්න එඳහඹළ? එස.ඩි. දිහනහඹ ඇභකතුභහ ඉන්ශන්
ශභොටද?
දළන් ඵරන්න, අශේ යශට් කශඵන විලසවිදයහර දිවහ. නීක
ක්ශේත්රඹ පිිබඵ, ෛදය ක්ශේත්රඹ පිිබඵ, ධීය ක්ශේත්රඹ
පිිබඵ, ෘෂිර්භ ක්ශේත්රඹ පිිබඵ උඳහධි රඵහ ශදනහ.
Faculty of Agriculture කශඵනහ; Faculty of Medicine
කශඵනහ; Faculty of Law කශඵනහ. දළන් එතශොට අධියණ
ඇභකයඹහ කිව්ශොත් අධියණ නීක උඳහධිඹ භභ ශදන්නම්, භභ
ශනභ විලසවිදයහරඹක් ඇක යනහ කිඹරහ, ඒ හශේභ
ෘෂිර්භ ඇභකයඹහ කිව්ශොත් ෘෂිර්භ උඳහධිඹ භභ ශදනහ,
ෘෂිර්භ විලසවිදයහරඹ කශඵන්ශන් භශේ අභහතයහංලඹ ඹටශත්
කිඹරහ, ඒ හශේභ ශෞය ඇභකතුභහ කිව්ශොත් ෛදය උඳහධිඹ
අපි ශදනහ, ඒ ෛදය විලසවිදයහරඹ විධිඹට අපි නම් යනහ
කිඹරහ, එතශොට විලසවිදයහර ආඳසු ශඵශදනහ, එ එ
ඇභකරුන්ශේ අභහතයහංල විඹ ඹටශත්. එතශොට ඇභකරු
106ක් ර ටිශඹොත් විලසවිදයහර 106ක් විතය බර  ශනහ. ඒ
ශවොයි. රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි එශවභ වුශණොත් එස.ඩි.
දිහනහඹ ඇභකතුභහශේ අභහතයහංලඹ විසුරුහ වරින්න ශනහ.
එතශොට විලසවිදයහර රකඳහදන ශොමින් බහ කිඹන
එශනුත් ළඩක් නළවළ. උස අධයහඳන ඇභකයඹහ කිඹහ
ශශනකුශනුත් ළඩක් නළවළ. එක් එක් ඇභකයඹහට අනු
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විලසවිදයහර පිර ටුන්න ගිශඹොත් ඒ විර ළුක් ශනහ.
ශභතළනදීභ ඒ ළටලු භතු ශරහ කශඵනහ. ශභතළනදී ශම්
උඳයණ ටි, ශ්ධඳශ ටි අයික ධීය ඇභකතුභහටයි. උඳහධිඹ
රඵහ දීශම් ටයුත්ත අයික ශන්ශන් ශඹෞන ටයුතු වහ
නිපුණතහ ංර්ධන ඇභකතුභහටයි. එතශොට විලසවිදයහර
රකඳහදන ශොමිභ, උස අධයහඳන ඇභකයඹහ ශභොක්ද
යන්ශන්? එතුභහට කශඵන යහජහරිඹ ශභොක්ද? එතුභහට
යහජහරිඹක් නළ්ධද? එතශොට ශභොක්ද ශම් උස අධයහඳනඹ
කිඹන්ශන්? අන්න එතළන ඳයසඳයඹක් කශඵනහ. ඒ නිහ ශම්
ල්   රුණු තුන ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් කශඵන ඌනතහන්
විධිඹට භහ වඳුන්හ ශදන්න ළභළකයි. එශේ වඳුන්හ ශදන්ශන්
්ධශව්ල වත ශච්තනහකින් ශනොශයි. යටට හය
විලසවිදයහරඹක් අලයයි. හය විලසවිදයහරශඹන් උඳහධි රඵහ
දිඹ යුතුයි. ඒ වහ ක්රභශව්දඹක් ස ශ යුතුයි. අපි ඒට අත්
ශදභ ඔහ වහඹ ශදනහ. වළඵළයි, ශම් තුිබන් ශභොංල්
දරුශක් බර  යන්න එඳහඹ කිඹහ අපි කිඹනහ.
අද ශම් ශියඹන් ශරොකු ඵරහශඳොශයොත්තුක් ඇකයි
ඇවිල්රහ සිටින්ශන්. රු ඇභකතුභහ ශම් ශියඹන් ළහ ශන
ඇවිල්රහ කශඵන්ශන්ත් ඒ ඵරහශඳොශයොත්තු ශදන්නයි. ඒ
ශවොයි. වළඵළයි, ඊටඳසු ශම් ශියඹන්ට භව ඳහශර් පිට්
යන්න ඉඩ කඹන්න එඳහ. ශම් ශ්ධඳශ අයික අඳට ශනොශයි,
ඒහ අයික ධීය ඇභකතුභහටයි, අපි ශභොටද ශම්
විලසවිදයහරශඹන් උඳහධිඹ න්ශන්, අඳට ශම්ශන් උඳහධිඹ
න්න ඳවසුම් නළවළ, ඒ ධීය ඇභකශන් න්න ඕනෆඹ
කිඹරහ ශම් අද ළරරිඹට ශරහ ඉන්නහ හශේ ශවට භව ඳහශර්
පිට් ය ය ඉන්නයි ශම් ශියඹන්ට ශන්ශන්. ඒ නිහ ඒ
තත්ත්ඹ ඇක යන්න එඳහඹ කිඹහ අපි කිඹනහ. HNDE
ම්ඵන්ධශඹන් අදත් ශම් රලසනඹ කශඵනහ. එශවභ පිර ටුපු
ආඹතන ණනහ අදත් ඒ රලසනඹ කශඵනහ. ඒ නිහ ඒ
තත්ත්ඹ ඇක යන්න එඳහඹ කිඹහ භහ අධහයණශඹන් භතක්
යන්න ළභළකයි. [ඵහධහ කිරීභක්] රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහට
නිඹමිත ශරහශව්දී උත්තය දුන්නහ නම් ශරශවසියි.

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඒ ශම් amendment එට එනහ. එතළන කශඵන්ශන් මුද්රණ
ශදෝඹක් විතයයි. ඒ ළන භහශන්න. ඔඵතුභහශේ හරඹ
න්ශන් නළවළ. අනික් ඒහටත් අපි උත්තය ශදනහ. ඒ මුද්රණ
ශදෝඹක් විතයයි.

ගු ශ්ජිත ගශාර ක මශතා

(ரண்நெறகு றஜற வயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔඵතුභහ භතු යන්ශන් කීශනි එද?

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ශම් නීක ශටුම්ඳත් ශදඳහර්ශම්න්තුශන් එපු පිටඳත.
මුද්රණ ශදෝඹක් නිහයි ඒ එශවභ වන් ශරහ කශඵන්ශන්.
ඒ ළයදීභක්. ෘත්කඹ පුුවණු විඹ බහය අභහතයයඹහ කිඹහත්
කශඵනහ ශන්. ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ මුද්රණ ශදෝඹක්. ශම්ට
amendments 8ක් විතය කශඵනහ. භභ ඒ ඉතහ කීශභන්
කිඹනහ.

ගු ශ්ජිත ගශාර ක මශතා

(ரண்நெறகு றஜற வயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

එතශොට ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට ධීය ඇභකතුභහශන්
අයඹක් අලය ශන්ශන් නළවළ?

735

2014 අශෝසතු 20

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
නළවළ.

ගු ශ්ජිත ගශාර ක මශතා

(ரண்நெறகு றஜற வயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ංශලෝධන කශඵනහඹ කිඹහ ඔඵතුභහ කිඹනහ නම් භහ ඒ
කීශභන් ඵහය න්නහ. ඒ, ඔඵතුභහ ඒ කීශභන් කිඹන
නිහයි. ශොශවොභ වුණත් භහ භතු යපු හයණහ තභයි, ශම්
කිඹපු ඌනතහන් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් කශඵන නිහ ඳරිපර්ණ
උඳහධිඹක් රඵහ ශදන්න නම් එභ රුණු ම්පර්ණ විඹ යුතුයි
කිඹන එ. ඒ රුණු තභයි භහ අධහයණඹ ශශේ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. ශොඩනළඟි   කිර ඳඹක් කුදණු ඳභණින්
ශභඹ ම්පර්ණ ශන්ශන් නළවළ. රු ඇභකතුභනි, කු  ඹහපිටිශේ
අලුත් ශොඩනළඟිල්රක් වහ ටයුතු ආයම්බ යනහඹ කිඹහ
ඔඵතුභහ කිව්හ. ඒ ශඵොශවොභ ශවොයි. වළඵළයි දළනට කශඵන
රලසන ටිත් ඔඵතුභහ ශබ්රුම් ය දිඹ යුතුයි. ඔඵතුභහ ඒ ළන
දන්නහත් ඇක. දළනට කශඵන ජහක ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු
ආඹතනශේ පුුවණු අංලඹ ඇත්ශතන්භ අර්භණයයි. ඒශන්
වරිඹහහය පුුවණු කිරීභක් සි්ධධ ශන්ශන් නළවළ. ඒ වහ අලය
උඳයණ නළවළ. නළක උඳයණර රළයිසතු, කිඹන්නත් අලය
නළවළ. ශඵොශවෝ තළන්ර උඳශ්ධලයින් ඳහ නළවළ. ඔඵතුභහ
පිිබන්නහ ඇක, මීය ට අදහශ විදයහර 8ක් කශඵනහඹ කිඹන එ.
ඒ අශටන් විදයහර තුනභ එ උඳශ්ධලශඹක්ත් නළවළ.
ශොඩනළඟි   කශඵනහ; ශභයින් ඉන්නහ; උඳශ්ධලඹන් නළවළ;
උන්න්ශන් නළවළ. නමුත් ඔඵතුභන්රහ ශම්හ විලසවිදයහර
ශරට නම් යනහ; පුුවණු රඵහ ශදන ආඹතනයි කිඹහ
කිඹනහ.
ත්රිකුණහභරඹ,
ළුතය,
මීය මු
ත්ශතොත්
ත්රිකුණහභරශේ එ උඳශ්ධලශඹක්ත් නළවළ; ළුතය එ
උඳශ්ධලශඹක්ත් නළවළ; මීය මුශව් එ උඳශ්ධලශඹක්ත්
නළවළ. නමුත් building එ කශඵනහ. උඳශ්ධලශඹක් නළවළ.
එශවභ වුණහභ ඒ ශොශවොභද, විලසවිදයහර ආඹතනඹක්
ශන්ශන්? එශවභ ශන්ශන් නළවළ. ඒයි, භභ කිව්ශව්. යජයට
විලසවිදයහරශේ building එ වළදුහ; ශභයින් ත්තහ. වළඵළයි,
භවහාහර්ඹයශඹක් නළවළ. උඳහධිඹත් නළවළ. ඒ තභයි අද
තත්ත්ඹ. එ උඳශ්ධලශඹක් ඉන්නහ.
රු ඇභකතුභහ ඳළවළදි   ශහ, උතුරු ඳශහතට විශලේ භළදිවත්
වීභක් ය කශඵනහඹ කිඹහ. ආඹතන අශටන් ශදක් භඩරපු
ව ඹහඳනශේ පිර ටුහ කශඵනහඹ කිව්හ. ඒ ශඵොශවොභ
ශවොයි. වළඵළයි ඒ ආඹතන ශදශක් ඉන්ශන් එ උඳශ්ධලඹහ
ඵළගිනුයි. භඩරපුශව් ඉන්ශන් එ උඳශ්ධලඹහයි; ඹහඳනශේ
ඉන්ශන් එ උඳශ්ධලඹහයි. එතශොට එතළනට කශඵනහ, අඩු
ළරකිල්රක්.
ත ආඹතන තුනක් කශඵනහ, එක් උඳශ්ධලශඹක්ත්
නළවළ. භඩශපුශව් ව ඹහඳනශේ ආඹතන ශදක් කශඵනහ. ඒ
ශදශත් ඉන්ශන් එක්ශනහ ඵළගින් ඳභණයි. බල්ඩින් කශඵනහ.
කු  ඹහපිටිශේ බල්ඩින් එ වදන එ ශවොයි. ඒ ළන
විරු්ධධත්ඹක් නළවළ. වළඵළයි බල්ඩින් වළදුහට භදි. ඒ අලය
යන උඳශ්ධලඹන්, පුුවණුවීම් වහ අලය උඳයණ ළඳයිඹ
යුතුයි. අද ශන්ශන් ශභොක්ද? ඵහර ය උඳශ්ධලඹන් වහ
රුපිඹල් මි  ඹන ණන් විඹදම් යනහ. උත්, උන්න්න
පුළුන්භ කශඵන ගුරුරු අශේ යශට් නළ්ධද? ඉන්නහ. එශවභ
ඉන්දළ්ධදී ඇයි, ශම් ඵහ න්ශන් නළත්ශත්? ඇයි, ඒ අඹට ඒ
අසථහ රඵහ ශදන්ශන් නළත්ශත්?
ඊශනට
ශන්හසිහහය. ශන්හසිහහයඹක් කශඵනහ,
ඳහරශඹක් නළවළ. ශන්හසිහහය ඳහරනඹ යන්න ඳහරශඹක්
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නළවළ. ඒ ඳත්වීම් දීරහ නළවළ. ශියඹන් බහය ශල්හධිහරි තළන
ළඩ ඵරනහ. ඔුවට ශනභ ළටුඳක් ශනහ. ඉකන් ශම්
තත්ත්ඹ තභයි අද කශඵන්ශන්.
2000 දී මීය මුශව් ශදභවල් ශොඩනළඟිල්රක් වදන්න ඳටන්
ත්තහ. මුල් ර කබ්ඵහ. ඒ මුල් ර එශවභභ කශඵනහ. අද න
ශතක් ඒ ශදභවල් ශොඩනළඟිල්ර වදරහ නළවළ. ඒ ශොඩනළඟිල්ර
වළදීශම් ටයුතු අන් යරහ නළවළ. ර් 2000 දී ඳටන්
ත්ශත්. අඳට නම් ආයංචි විධිඹට ඒ ල්    න් ඒ රධහන ඳහර
භවත්භඹහශේ ශේ ශට් තහේඳඹක් නම් වරහ කශඵනහලු. ශම්
තභයි තත්ත්ඹ.
හය විලසවිදයහර ංල්ඳඹ ශවොයි. වළඵළයි ඒ
විලසවිදයහරඹ ානශේ
ඳරිභහේතහර්ථශඹන්භ
ඳරිපර්ණ
විලසවිදයහරඹක් ඵට ඳත් න්න නම් විලසවිදයහර ඳනතට ඹටත්
යරහ, ශම් යශට් පිිබත්ත විලසවිදයහර ක්රභශව්දඹට අනුකර ශම්
විලසවිදයහරඹත් ඳත්හ ශන ඹහ යුතුයි. මුදල් අඹ කිරීම්,
ඳහසභහරහ හසතු අඹ කිරීම් වහභ නතය යරහ ඔවුන්ට නිදවස
අධයහඳනඹ රඵහ දිඹ යුතුයි. ඒ හශේභ ශභර  ම්පර්ණ අධීක්ණඹ
උස අධයහඳන අභහතයහංලශේ විලසවිදයහර රකඳහදන ශොමින්
බහ ඹටශත් ක්රිඹහත්භ ශන තත්ත්ඹක් ඇක ශශොත් තභයි
ශභර  ඵරහශඳොශයොත්තු න අයමුණ ම්පර්ණශඹන්භ හක්හත්
ය න්න පුළුන් ශන්ශන්. ශඵොශවොභ සතුකයි.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ඊශනට රු මිල්ශයෝයි රනහන්දු භවතහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 10ක්
කශඵනහ.
[අ.බහ. 3.45]

ගු මිල්ගරෝයි
අමාතයතුමා)

ප්රනාන්දු

මශතා

(වමාජ

සුබවාධන

(ரண்நெறகு றல்வரய் தர்ணரந்து - சமூக னன்நெரற அகச்சர்)

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

සතුකයි.
අද ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහර ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත්
යරහ, ඒ ළන විහද යරහ, අනුභත ය ළනීභට ටයුතු කිරීභ
ම්ඵන්ධ භහ ශම් අසථහශව්දී අශේ ඩරස අරවේශඳරුභ
අභහතයතුභහට සතුකන්ත ශනහ.
හය විලසවිදයහරඹක් අලයයි කිඹන ශඹෝජනහ රු
භර න්ද යහජඳක් ජනහධිඳකතුභහ එදහ ධීය අභහතයයඹහ වළටිඹට
ටයුතු ය්ධදී ශනහ ශඹෝජනහක්. භහජඹ පිිබන්නහ විධිඹට
යශට් අශනකුත් ජන භහජඹත් එක් ධීයඹහ ඉන්න ඕනෆයි කිඹන
භතඹ එදහ එතුභහ තුශ කුදණහ. යහත්රිශේ මුුවදු ගිර න්, ඳළඹ ණනක්
මුුවශ්ධ ඉරහ භහළු අයන් තභ නිට එ්ධදී, ධීය ජනතහට ඉන්න
ර ටින්න ඉතහ ශවො නික් අලයයි කිඹන භතඹ භර න්ද
යහජඳක් ජනහධිඳකතුභහ එදහ ධීය ඇභකයඹහ වළටිඹට ඉන්දළ්ධදී
කුදණහ. ඒ නිහ තභයි එදහ ධීය අභහතයහංලඹ ඹටශත් විසිරි නිහ
ක්රභඹ ධීය ජනතහ ශනුශන් එතුභහ නිර්භහණඹ යරහ රුපිඹල්
25,000 ආධහයඹක් රඵහ දුන්ශන්. ඒ ධීයඹහට සිශභන්ක දහපු
ශඳොශ, උළු ශවි   ශ වරඹක් ඹට ජීත් න්න, අශනකුත්
ජන භහජඹත් එක් එට භහජශේ ඉන්න අසථහ ශදන්න
ඕනෆ කිඹන වළඟීශභන් තභයි එදහ ඒ ධීය ජනතහ ශනුශන් ඒ
ටයුත්ත ශශේ.
මිරිදිඹ ර්භහන්තඹ යන ධීය ජනතහ ශනුශනුත් ධීය
ම්භහන වරි සරහ, එදහ රුපිඹල් 50,000 මුදරක් රඵහ
ශදන්නත්, ඒ ධීය නිහ වදන්න ඹටිතර ඳවසුම්, විදු  ඹ, ජරඹ
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ඳහර්  ශම්න්තු

[රු මිල්ශයෝයි රනහන්දු භවතහ]

වළභ එක්භ රඵහ ශදන්නත් එතුභහ ටයුතු ශශේ ධීය ජනතහට
භහජශේ අශනකුත් අඹත් භන එ වහ භහන ජීත් ශන්න
අසථහ රඵහ ශදන්නයි. එදහ එතුභහ ඹටශත් කුදණ නහවි පුුවණු
කිරීම් භධයසථහන න විධිඹට, විලසවිදයහරඹක් ඹටතට ඳත් යරහ
ධීය දරුහට ධීය ර්භහන්තඹ ම්ඵන්ධ දළනුභක් රඵහ ශදන්න
ශම් හය විලසවිදයහර ක්රභඹ නිර්භහණඹ ශරුශව්, ඒ එදහ ධීය
ජනතහට කුදණු ඇල්භ ව ආදයඹ නිහයි.
අද එතුභහ ජනහධිඳකතුභහ ලශඹන් සිටිඹදී එතුභහශේ යජශේ
ඇභකයශඹක් වළටිඹට ඩරස අරවේශඳරුභ භළකතුභහ ශ්රී රංහ
හය විලසවිදයහර ඳනත් ශටුම්ඳත ශනළවිත් කශඵනහ. හය
විලසවිදයහරඹක් යටට අලයයි. අඳ දඳත ජීත් න ජනතහක්.
අඳට විලහර හයඹක් කශඵනහ. හයශේ ශනොශඹකුත් ශ්ධල්
කශඵනහ. අශේ යට දියුණු යන්න අලය යන ම්ඳත් එර 
කශඵනහ. පුයහණ හරශේ ශ්රී රංහ මුතු ම්ඵන්ධ ශඵොශවොභ
රසි්ධධිඹක් දළක්වහ. භන්නහයම් ශඵොක් රශ්ධලඹට අදත් "මුතු
වරහත" කිඹහ කිඹනහ. ශම් අසථහශව්දී ඇභකතුභහට ශඹෝජනහ
යනහ, නළත මුතු කිමිදීභ ඳටන් න්නඹ කිඹහ. ශභභඟින් අශේ
යටට විලහර ආදහඹභක් රඵහ න්න පුළුන්. භළණික් ශවොඹනහ
හශේ අශේ යටට තත් ම්ඳතක් ශොඹහ න්න පුළුන්. මුතු
කිමිදීභ තුිබන් අඳට ඒ මුතු රඵහ න්න පුළුන් කිඹහ භතඹක් ඒ
රශ්ධලශේ ජීත් න ජනතහ තුශ කශඵනහ. ශම් අසථහශව්දී ඒ
ටයුත්තත් යන්න කිඹන විශලේ ඉල්ලීභ යනහ. ධීය
ජනතහට විලහර ශේඹක් ශ යජඹක් වළටිඹට අඳට ඉදිරිඹට
ඹන්න පුළුන්. ධීය ජනතහ ශනුශන් අඳ විලහර ශේඹක් ය
කශඵනහ. එදහ ධීය ඇභකයඹහ වළටිඹට රු භර න්ද යහජඳක්
භළකතුභහ විලහර ශේඹක් ශම් යශට් ධීය ජනතහ ශනුශන්
ශහ. ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහර ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ය
අනුභත ය න්නට ටයුතු ළරළසවීභ උතුම් අසථහක් විධිඹට
භභ දකිනහ. ඒ ජනහධිඳකතුභහට යන ශෞයඹක් වළටිඹට;
ධීය ජනතහට යන ශෞයඹක් වළටිඹට අඳ රනහ. ශම්
ශම් යටට අලය ශදඹක්. තභයි ධීය ඳවුල්ර දරුන්ට ශම්
අයිකඹ රඵහ දීභ එතුභහ තුශ කුදණු අදවක්. ශම් වහ ටයුතු
න විට ඳශමුශන්භ භතු වුණු රලසනඹක් තභයි ශම්ට
ඇතුශත් වීභට රඵන සුදුසුම් ශභොනහද කිඹන එ. එදහ අකරු
භර න්ද යහජඳක් ජනහධිඳකතුභහශේ අදව වුශණ් ධීය ඳවුල්ර
දරුන්ට ළඩි අසථහ රඵහ දීභ අලයයි කිඹන එයි. ධීය
අභහතයහංලඹට අයික පුුවණු භධයසථහනරත් එදහ ධීය දරුශෝ
තභයි ර ටිශේ. විශලේශඹන්භ ධීය ශඵෝට්ටුර එන්ජින් ස
කිරීභ, දළල් ඳහවිච්චි කිරීභ, අලුත් ඳන්න ක්රභ වදන වළටි එදහ ඒ
ඳහල් භඟින් දරුන්ට ඉළන්වහ. ඒ ආඹතන අටභ ඉතහභ ශවො
දළනුභක් ධීය දරුන්ට රඵහ දුන්නහ. හය විලසවිදයහරඹ තුිබන්
ධීය රජහශේ දරුන්ට විශලේත්ඹක් දක්න්න කිඹහ භහ ඉල්රහ
සිටිනහ. ශභොද, ශම් විලසවිදයහරඹ පිර ටුවීශම් අදව ආශව් ධීය
ජනතහ ශනුශනුයි. අද ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහර ඳනත්
ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ශශේ ඒ අඹට විශලේත්ඹක්, තළනක් රඵහ
දීභ වහයි කිඹහ භහ අදවස යනහ.
භහදළල් ර්භහන්තඹට අදහශ අලුත් ක්රභ කශඵනහ. භහදළල්
අදින්න ශනන නළක නිහ අද ට්රළක්ටර්  න් භහදළල් අදිනහ.
නමුත් ට්රළක්ටර්  න් අදින එ නතය ය කශඵනහ. ශනත්
ක්රභ  න් භහදළල් අදින්න පුළුන්. ඊට ඩහ winch එකින්
අදින්න පුළුන්. ඒ හශේ න ක්රභ ස යන්න පුළුන්. ධීය
ශඵෝට්ටු මුුවදට ගිර න් ආහභ ශොඩට න්න ෆශවන භවන්සිඹක්
දයන්න සි්ධධ ශනහ. ධීය ශඵෝට්ටුක් ශොඩට අදින්න අඩු
තයමින් 15 ශදශනක් ඕනෆ. ශඵෝට්ටුක් ශොඩට ළනීශම් අලුත්
ක්රභ ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ භඟින් ස යන්න පුළුන්.
හය විලසවිදයහරශේ ගුරුරුන්, පුුවණු රඵන අඹ, දරුන්
අලුත් ක්රභරට ශඹොමු ය ධීය ර්භහන්තඹ නනහ සිටුන්න
පුළුන්.
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න තහක්ණඹට අනු ටයුතු යන්න ස ය ශදනහ
නම් එර  ළදත්භක් කශඵනහ. එදහ භහ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ංර්ධන නිශඹෝජය ඇභකයඹහ වළටිඹට ටයුතු ශ හරශේ
ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන ඇභකයඹහ ලශඹන් ටයුතු
ශ භර න්ද යහජඳක් භළකතුභහ තභයි ශම් අදව වඳුන්හ
දුන්ශන්. ඒ අනු ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකතුභහ විසින් අද දින
ඉදිරිඳත් ය කශඵන ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහර ඳනත්
ශටුම්ඳත පිිබඵ භට ථහ යන්නට අසථහ රළඩිභ භශේ
බහයඹක් වළටිඹට රනහ. ධීය ජනතහ ශනුශන්
විශලේශඹන්භ අකරු භර න්ද යහජඳක් ජනහධිඳකතුභහ ය
කශඵන්නහ ව ශේඹ ධීය ජනතහ දහත් අභත යන්ශන්
නළවළ යි කිඹන එත් රහල යමින්, විශලේශඹන්භ ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත ඉතහභත්භ ශවො, ළදත් ඳනත් ශටුම්ඳතක් ඵ
රහල යමින් භහ නිවඬ නහ, සතුකයි.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. (Dr.) Rajith Senaratne.
You have 12 minutes.
[අ.බහ. 3.55]

ගු (ඩලදය) රාජිත ගවානාර කන මශතා (ීවලර ශා ජජ
වපඳ ක වාලර්ධන අමාතයතුමා)
(ரண்நெறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற வசணரத்ண
கடற்தநரறல், லக பமூனங்கள் அதறறருத்ற அகச்சர்)

-

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

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද ශභභ විහදඹට වබහගී
න්නට රළඩිභ ළන භහ ඉතහභත්භ තුටු නහ. අශේ යශට් ඳශමු
යට හය විලසවිදයහරඹක් ආයම්බ කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඳනත්
ශටුම්ඳතක් ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ංර්ධන අභතයහයඹහ ලශඹන් භහ ඉතහභත්භ තුටු නහ.
දල ශදක් කසශේ ශනොශඹක් අඹ ශම් ඉල්ලීභ යමින්
කුදණත්, අශේ ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකයඹහ ශඵොශවොභ
භවන්සි ශරහ අහනශේ දී අද ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත්
ය කශඵනහ. රඵන අවුරු්ධශ්ධ උඳහධි රදහශනෝත්ඹට උඳහධි
ශදකුත් පිරිනළමීය භට නිඹමිත කශඵනහ.
1996 අං 36 දයන ඳනත ඹටශත් එදහ NIFNE ආඹතනඹ
ආයම්බ ය කශඵනහ. ඒ NIFNE ආඹතනඹ තභයි අද ශ්රී රංහ
හය විලසවිදයහරඹ ඵට ඳත්න්ශන්. එතශොට ශභර  ධීය,
නහවි, මුරීඹ ක්ශේත්රඹන්ට අලය භහන ම්ඳත් ම්ඳහදනඹ
කිරීභ වහ ඳහසභහරහ ආයම්බ කිරීභ එ රුණක්. ඒ හශේභ
ධීය ක්ශේත්රශේ සිටින අඹශේ දළනුභ ළඩි දියුණු කිරීභත්, පර්
උඳහධි ඳහසභහරහ ඳළළත්වීභත් ශභර  සිදුනහ. ඒ හශේභ NVQ
වදහයන අඹට තහක්ණඹ වහ අද ජහතයන්තයශේ පිිබත්
ඉවශභ අධයහඳන සුදුසුම් රඵහ දීභත්, ධීය ක්ශේත්රශේ මුද්ර
විදයහ වහ විලසවිදයහර අධයහඳනඹ ව ඳර්ශේණඹ ඇක
කිරීභත් යනු රඵනහ. 2015 දී එර  ඳශමුළනි උඳහධි ශද
පිරිනළමීය භ තභයි එතුභහශේ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. එක්,
BSc in Integrated Coastal and Marine Resources
Management. අශනක් එ, BSc in Naval Architecture.
අපි දන්නහ, අද ශරෝ ශශශහශභන් සිඹඹට 80ක්භ
කශඵන්ශන් ධීය මුරීඹ ව නහවි ක්ශේත්රර ඵ. එර  තභයි
ඉවශභ ළටුේ ර ත රැකිඹහ කශඵන්ශන්. එතශොට ශම් හශේ
ක්ශේත්රඹට උඳහධිධහරින් බර  ය ඹළව්ශොත් අශේ තරුණයින්ට
ඉතහභත්භ ශවො අනහතඹක් කශඵනහ. ඒ හශේභ ශම් වහ
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අලය විශලේඥ දළනුභත් අඳට රඵහ ත වළකි නහ. 1999 දී
තභයි අපි ශම් ආඹතනඹ මු  න්භ පිර ටුහ කශඵන්ශන්. භවහ විලහර
ධීය ර්භහන්තඹක් කශඵන, එර  පුශයෝහමීය න් න ශොරිඹහ
ළනි යටත් ඳශමුශන් ශම් හශේ ආඹතනඹක් පිර ශටව්ශව් 1998
දීයි. අපි අවුරු්ධදකින් තභයි රභහද වුශණ්. Korea Institute of
Maritime and Fisheries Technology කිඹන එ 1998 දී
ඳළළත්වුහ. ඒ හශේභ 1983 දී University of Maritime and
Fisheries කිඹන විලසවිදයහරඹ එංරන්තශේ වම්ඵර්යිේර
වළදුහ. ඒ හශේභ එක්ත් ජහතීන්ශේ ංවිධහනශේ, International
Maritime Organization කිඹරහ එක් කශඵනහ. ඒ ඹටශත්
World Maritime University කිඹන එ සවීඩනශේ ආයම්බ ය
කශඵනහ. ශම් හශේ අශේ ශ්රී රංහත් ජහතයන්තය ක්ශේත්රඹට
එතු වීභක් තභයි අද ශම් සිදු න්ශන්.
ශනොශඹකුත් දියුණු යටල්ර ශඳෞ්ධ   ධීය විලසවිදයහර
කශඵනහ. රංහශව්ත් ශභභ ක්ශේත්රශේ පුුවණු කිරීම් වහ
CINEC ආඹතනඹ කශඵනහ. එර  අවුරු්ධදට 15,000ක් ඳභණ
සිසුන් පුුවණු යනහ. එයින් 300ක් ඳභණ උඳහධිධහරින් ශනහ.
ඒ හශේභ Mercantile Shipping Company එශන් 25ක්, 30ක්
විතය පුුවණු යනහ. ඒ හශේභ ශ්රී රංහ නහවි වමුදහ CINEC
ආඹතනඹ භන එතු ශරහ 200ක්, 300ක් විතය පුුවණු යනහ.
ඒ හශේභ ඳහනදුශර් Lanka Academy එ -භභයි ඳහනදුය යහඹට
ඒ ඳවසුම් රඵහ දීරහ කශඵන්ශන්- 200ක්, 300ක් අතය රභහණඹක්
පුුවණු යනහ. NARA ආඹතනඹ විසින් oceanography ව
hydrographyරට ශභළනි තහක්ණ උඳහධිධහරින් පුුවණු
යනහ. ඒ හශේභ රුුවණ, ළරණිඹ, ජඹර්ධනපුය, ඹම ඹනහදී
විලසවිදයහරර අද ධීය ර්භහන්තඹ පිිබඵ ශනභභ පීස ඇක
යරහ උඳහධිඹ රඵහ ශදනහ. ඒ හශේභ CINEC ආඹතනඹ ශම්
අවුරු්ධශ්ධ දී සීශල්ස ව පීජි යටල් භන ගිවිසුම් ඇක ය
ත්තහ, එර  තහක්ණි උඳහධිධහරින් ඒ යටරට රඵහ දීභ ළන.
ශම් ඉතහභත්භ ළදත්. ශභොද, අශේ යශට් ර් කිශරෝ මීය ටර්
මි  ඹන බහඹට ළඩි ආර්ථි රහඳඹක් කශඵනහ. ඒ හශේභ
අඳට ඉන්දිඹන් හයශේ ර් කිශරෝ මීය ටර් මි  ඹන 75ක් ඳභණ
ජහතයන්තය මුුවද කශඵනහ. එතශොට එයින් හණිජ ටිනහමින්
යුක්ත භත්ය ම්ඳත ශභට්රික් ශටොන් මි  ඹන 15ක් අවුරු්ධදට
ශනශහ න්නහ. ඒ හශේභ රඵරභ නහවි භහර්ඹ, මුරීඹ
ශක්න්ද්රඹ කශඵන්ශන් ශම් යටට ඹහඵදයි. ශම් සිඹලුභ හයණහ
නිහ හය විලසවිදයහරඹ ඉතහභත්භ ළදත් ශනහ. ඒ හශේභ
අද ධීය ර්භහන්තඹ ශෝලීඹයණඹ යරහයි කශඵන්ශන්.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අනහතශේ ශොඩ
නළශනන්ශන් නිල් ආර්ථිඹක් - blue economy එක් - කිඹහ
ශරෝ ඵළංකු තීයණඹ ය කශඵනහ. එභ නිහ ඒ blue
economy එ - growth economy එ - ඇක කිරීභ වහ තභයි
ශරෝ ඵළංකු දළන් සිඹලුභ ශටුම්ඳත් වදන්ශන්. එක්ත්
ජහතීන්ශේ ංවිධහනඹත්, FAO එත්, ශරෝ ඵළංකුත්
අනුග්රවශඹන් ශනදර්රන්තශේදී එර  ඳශමුන ළසිඹ 2014 අශරේල්
22න දහ ඳළළත්වුණහ. භභත් ඊට වබහගි වුණහ. ශම් ළසි හයඹ
ඳත්හ, ශරෝ ආර්ථිඹ ශොඩ නළඟීභ වහ pilot project
එට ල්   යටල් කිර ඳඹක් ශතෝයහ ශන කශඵනහ. ඒ
pilot project එට ශ්රී රංහත් වබහගි ය න්නටඹ කිඹහ
ගිඹ ය එර  අධයක් ජනයහල්යඹහශන් භහ ඉල්ලීභක් ශහ. ශම්
වහ ශ්රී රංහ ශතෝයහ ත්තහඹ කිඹහ එතුභහ භට ශඳශර්දහ
දළන්වහ. ඒ කිඹන්ශන්, ශම් ශරෝ blue economy එ වදන,
ඳශමුන pilot project එට ශභෝදහ භහළු - sea bass - යහේත
කිරීශම් ළඩ පිිබශශ වහ ශ්රී රංහ ශතෝයහ ශන කශඵනහ.
ආසිඹහක ධීය ඇභකරුන්ශේ ම්ශම්රනඹ ශ්රී රංහශව්
ඳත්න්නටඹ කිඹහ ශරෝ ආවහය වහ ෘෂිර්භ ංවිධහනඹට
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය, එඹ අශේ යශට් ඳළළත්වුහ. එභ
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ම්ශම්රනශේ රධහන අමුත්තහ ලශඹන් වබහගි වුශණ් අශේ
අකරු ජනහධිඳකතුභහයි. ඒ ම්ශම්රනශේදී එතුභහ ශ ථහශව්දී
ශෝලීඹ ජර ජීවි අයමුදරක් ආයම්බ යන්නටඹ කිඹහ එතුභහ
ඉල්ලීභක් ශහ. ශභභ ශඹෝජනහ, 2012 ර්ශේදී ශරෝ ආවහය
වහ ෘෂිර්භ ංවිධහනඹට භහ ඉදිරිඳත් ය එඹ ම්භත ය,
2013 ර්ශේදී ඒ වහ ල්රය රකඳහදන තීන්දු ශහ. 2014
ර්ශේදී -ශම් අවුරු්ධශ්ධදී - ශයෝභශේ ඳළළත්වුණු FAO එශක්
ම්ශම්රනශේදී "භර න්ද යහජඳක් ශෝලීඹ ජර ජීවී අයමුදර"
නමින් අයමුදරක් පිර ටුන්නට අඳට වළකිඹහ රළුදණහ. එභ නිහ
ධීය ර්භහන්තඹත් එක් අශේ යට ජහතයන්තයශේ ඉදිරිඹට
භන් යන යටක් ඵට ඳත් වී කශඵනහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශරෝ ආවහය වහ
ෘෂිර්භ ංවිධහනඹ භඟින් ශරෝශේ ධීය ර්භහන්තඹ ශොඩ
නළඟීභ වහ යටල් වඹකින් යුත් bureau එක් ඳත් ශහ.
ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ, ශනෝර්ශව් යට, බ්රසීරඹ, නසීරන්තඹ
වහ ශභොශයොක්ශෝ භන ශ්රී රංහ ද FAO එශක් ඳශමුශනි
bureau එට වබහගි වුණහ. ශම් ක්ශේත්රශේදී අශේ යටට ශොයි
තයම් පිිබළනීභක් කශඵනහ ද කිඹන එ එයින් ශඳනී ඹනහ. ඒ
හශේභ 2013 ර්ශේදී FAO එශක් මුල් ශටුම්ඳත් භණ්ඩරශේ
බහඳක ධූයඹ ඳළරුශව්ත් ශ්රී රංහටයි. ඒ හශේභ 2014
ර්ශේදී ඉන්දිඹහශව් ඳළළත්වුණු ආසිඹහ - ඳළසිපික් ධීය
ශොමිශම් ම්ශම්රනශේදී එර  බහඳක ධූයඹ ශ්රී රංහට
පිරිනළමුහ. ඒ හශේභ Global Expert Consultation on "Culture
Based Fisheries" කිඹන programme එ - ශම් culture-based
fisheries තභයි අද ශරෝශේ අං 1 ඵට ඳත් ශරහ කශඵන්ශන්
- සහා ර වල් කිහිඳාක් නතෝරා ගත්තා. එයින් එක ර ක්
ලශඹන් ශ්රී රංහ ශතෝයහ ත්තහ. 2015 ර්ශේ භහර්තු
භහශේදී එඹ ශ්රී රංහශව් ඳළළත්ශනහ. ශම් වහ යටල් 30
කින් නිශඹෝජිතයින් සිඹඹක් ඳභණ වබහගි ශනහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ white spot
disease කිඹන ශයෝඹ ළන කිඹන්න ඕනෆ. ඒට "Acute
Hepatopancreatic Necrosis Disease" කිඹරහයි අඳ කිඹන්ශන්.
ඒ ශයෝඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ යහඳෘකඹක් - project එක්කශඵනහ. ඒ වහ යටල් එශොශවක් තීන්දු ශහ. ඒ යටල්
එශොශශවන් එ යටක් වළටිඹට ශ්රී රංහ ශතෝයහ ශන
කශඵනහ. ඒ අඳට ඉතහභත්භ ටිනහ. ඒ හශේභ ඉන්දිඹහනු
හය ශොමිභත් එක් අද අශේ යට ඉතහභත් කිට්ටුශන් ළඩ
යනහ. ඳශමුන යට එභ ළසිහයඹ 2011 දී රංහශව්
ඳළළත්වීභට අසථහ රඵහ න්නට භට පුළුන් වුණහ. 2014 දී
ශදන ළසිහයඹට ශ්රී රංහ වබහගි යහ ත්තහ. ඒ හශේභ
Sri Lankan International Ornamental Fish Trade Conference
කිඹන ජහතයන්තය මුළුට ශම් අවුරු්ධශ්ධ ශනොළම්ඵර් 10 ව
11 ඹන දිනර යටල් 20 නිශඹෝජිතයින් 250ක් වබහගි
ශනහ. ශම් විධිඹට ශම් යශට් ධීය ර්භහන්තඹ
ජහතයන්තයයණීඹ ශරහ ජහතයන්තයශේ පිිබළනීභට රක් ශරහ
කශඵන අසථහ ශම් හය විලසවිදයහරඹ අඳට රඵහ ළනීභට
වළකිවීභ ඉතහභත් ළදත් ශනහ. එර  ඇක ශනොශඹකුත්
ඳහසභහරහ  න් ජහතයන්තයඹට අලය ධීය ක්ශේත්රශේ අඹ පුුවණු
කිරීභට අඳට බහයඹ රළඩිභ ඉතහභත්භ ළදත්. ශම් හය
විලසවිදයහරඹ ශම් අසථහට ඉතහභත් උචිත, ඉතහභත් අලය
ශදඹක් විධිඹට භහ දකිනහ.
අද ජහතයන්තයශේ ධීය ර්භහන්තඹ ළන ශොයි තයම් ථහ
ශත් රංහ අභත යරහ ථහ යන්නට ඵළරි තත්ත්ඹට
ඳත් ශරහ කශඵනහ. වළභ රහපීඹ මුළුදීභ අශේ රංහ
ළන ථහ යනහ. ශෝලීඹ ජරජීවී හ අයමුදර අශේ
ජනහධිඳකතුභහශේ නමින් ආයම්බ යන අසථහ, ශරෝශේ
ධීය ර්භහන්තඹ ශොඩ නළඟීභ වහ ඇක යන bureau එට
අඹත් යටල් වඹකින් එක් ඵට අශේ යට ඳත්ශන අසථහ
අපි සිටිනහ.
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ඒ හශේභ "Blue Economy" ළඩ පිිබශශශේ pilot project
එක් යන යටක් විධිඹටත් අශේ යට කශඵනහ. ජහතයන්තය
ක්ශේත්රශේදී අශේ යට ශනුශන් ඉදිරිඳත් වීභට අලය
නිපුණතහ, අශඵෝධඹ ව විශලේඥ දළනුභ කශඵන පු්ධරඹන්
නිර්භහණඹ කිරීභටත් ශභභ විලසවිදයහරඹ අඳට ශඹොදහ ත වළකියි.
එභ නිහ ශම් හය විලසවිදයහරඹ ශම් යශට් බර  ශන්ශන් අඳට
අතයලයභ අසථහ කිඹරහ භභ ඳළවළදි  භ කිඹනහ. ඉදිරිශේ
දී අශේ ධීය ර්භහන්තඹ ජහතයන්තය තරඹට ශනඹන්න ශම්
හය විලසවිදයහරඹ උඳහය ශයි කිඹරහ භභ ර තනහ. අශේ
ශඹෞන ටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතය ඩරස
අරවේශඳරුභ භළකතුභහත් එක් අද ඉරහ අපි ඒ පිිබඵ
හච්ඡහ යනහ. අශේ අභහතයහංල ශද එතු ශරහ
ජහතයන්තය ක්ශේත්රඹට අලය දළනුභ ව අශඵෝධඹ රඵහ න්නහ
ළඩ පිිබශශ ඉදිරිඹට ශනිර ල්රහ, ධීය ර්භහන්තඹ රංහශව්
අකවිශිසට ර්භහන්තඹක් ඵට ඳත් යන්න අලය ටයුතු
යනහ.
අපි භතක් යන්න ඕනෆ, අලුත් ටූනහ - fresh tuna - භහළු
අඳනඹනඹ කිරීශම්දී අද රංහ ශරෝශේභ අං එට ඳත්
ශරහ කශඵන ඵ. ඒ නිහ ශරෝ ශශශ යහඳහයශේ අපි
දළළන්ත ශඹෝධශඹකු ඵට ඳත් ශරහ කශඵනහ. ඒ නිහ ධීය
ර්භහන්තඹ වහ ශභළනි හය විලසවිදයහරඹක් පිර ටුවීභ
හටත් ඩහ අඳට අතයලයයි.
භභ සතුකන්ත නහ, භශේ මිත්ර ඩරස අරවේශඳරුභ
භළකතුභහට. ඉතහ ශවො ශ්ධලඳහරන භනක් ඹන, ශවො
ශ්ධලඳහරන අශඵෝධඹක් කශඵන, ළදත් ශ්ධලඳහරනඥශඹකු
ලශඹන් අද ශම් ශනඹන ළඩ පිිබශශට ඔඵතුභහට භභ සතුක
යනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, රඵන අවුරු්ධද නශොට අශේ
ධීය ර්භහන්තඹ ජහතයන්තය අලයතහන් වහ උචිත න
ආහයඹට ස යන්න අලය ලක්කඹ, ෛධර්ඹඹ ඔඵතුභහට
රළශබ්හ කිඹරහ භභ රහර්ථනහ යනහ. අපි ඔඵතුභහට ඒ ක්ශේත්ර
ශභොනහද කිඹරහ රුණු ඉදිරිඳත් යන්නම්. ඒහට අඳට උදවු
යන්න. එතශොට ඔඵතුභහශේ නභ ශම් ජහතයන්තය ළඩ
පිිබශශශේ ඉතහභ ඉවිබන් වන් නහඹ කිඹන හයණඹ භතක්
යන අතය, භට ථහ යන්න අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන්
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභහට සතුකන්ත ශමින් භභ නිවඬ
නහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මීය ශනට රු ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි
35 හරඹක් කශඵනහ.
[අ.බහ. 4.06]

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා
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අද අශේ යශට් ධීයඹන්ට රඵහ ශදන ඉන්ධන වනහධහයඹ ඳහ
වළයරහ. අද ධීයඹන්ට රඵහ ශදන දිඹය ම්භහන ළඩටවන,
ධීය නිහ ළඩටවන අශවෝසි යරහ. දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදනශේ
රකලතඹක් වළටිඹට අධයහඳනඹ ශනුශන් ළඹ යන මුදර
ේඳහදු යරහ. ඳහල් වඹසීඹට ළඩි රභහණඹක් ළර රහ. දිහ
ආවහයඹ ේඳහදු යරහ. භව ශඳොශ ශියහධහයඹ ළඩි යන්නට
යජඹ භළ  භක් දක්නහ. ඒ හශේභ විලසවිදයහර අධයහඳන
ක්ශේත්රඹ වමු  න්භ ඩහ ළටිරහ. අධයහඳන ක්ශේත්රඹ
වමු  න්භ ක්ඹ වී ඹන යුඹ, ඩරස අරවේශඳරුභ
භළකතුභහශේ නිර්භහණඹක් තුිබන් ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහර
ඳනත් ශටුම්ඳත වයවහ ඉදිරිඳත් යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු න
ළදත් ළඩටවනට විඳක්ශේ අපි ශොන්ශ්ධසි වියර ත
වශඹෝඹ රඵහ ශදනහඹ කිඹන හයණඹ ශඵොශවොභ
ංශතෝශඹන් රහල යන්න ඕනෆ. වළඵළයි, ඔඵතුභහශේ ශම්
ධනහත්භ ක්රිඹහ  ඹ ක්රිඹහත්භ න්ශන් ඉතහභ අසුඵහදී
හතහයණඹක් තුශ.
ශභොද, භළකයණඹක් භළකයණඹක් ඳහහ ධීය ජනතහට
රඵහ දුන් ඒ සිඹලුභ ඵරහශඳොශයොත්තු සුනු විසුනු වුණු යුඹක්,
අධයහඳන ක්ශේත්රශේ මුදල් ේඳහදුක් ක්රිඹහත්භ න යුඹක්
තභයි අද කශඵන්ශන්. ඒ නිහ රකශීලී ඇභකයශඹකු න
ඔඵතුභහශන් භභ ඉල්ලීභක් යනහ. ශම් ශභොශවොත යු්ධධඹක්
අන් ශරහ හභශේ රකරහබ යශට් ජනතහට රඵහ
දිඹ යුතු ශභොශවොතක්. මිේ ඹහනහරට, multi-barrel rocket
launchersරට, ශඩෝයහ ශඵෝට්ටුරට, නවීන යුද ආම්ඳන්නරට
ළඹ යපු ඒ භවහ ධනසන්ධඹ යශට් ජනතහශේ ශුබ සි්ධධිඹ
උශදහ විඹදම් ශ වළකි යුඹ ඔඵතුභහශන් භභ ශභශවභ
ඉල්ලීභක් යනහ. යශට් ජනතහට ඩහත් ශරොකු වළන්දකින් ඒ
වන ශඵදහ දීශම් ක්රිඹහ  ඹ වහ ළබනට් භණ්ඩරඹ තුශ
ඔඵතුභහත් ටන් දින්න. භභ ශම් අසථහශව් ඔඵතුභහට එශවභ
ශඹෝජනහ යනහ.
රු ඇභකතුභනි, ශභභ ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ ඳනත්
ශටුම්ඳත වහ ම්ඵන්ධ ක්රිඹහ  ඹ ක්රිඹහත්භ න්ශන් අශේ
යශට් තරුණ ඳයපුයට ලක්කඹක් රඵහ ශදන්නයි, අශේ යශට් තරුණ
ඳයපුයට න ජීනහ  ඹක් උදහ යන්නයි.
එන් අලුත් භනක් ආයම්බ යන ශභොශවොත
නහටුශන් ශවෝ ඔඵතුභහට තත් රුණක් භභ කිඹන්න ඕනෆ.
ශම් ළඩ පිිබශශශේ අයමුණ "දිදුරන යටක්" වුත්, අද ශඹෞන
ඳයපුශර් අභිරහඹ, රශඵෝධනඹ වමු  න්භ විනහල මුඹ යහ
ඹන ඵ අඳට කිඹන්න පුළුන්. තරුණ අභිරහ ව රශඵෝධන
ර්ධනඹ වුණු යුඹ ඒහ රහශඹෝගි හක්හත් ය ළනීභ
වහ න අසථහ අද අඩු ශමින් ඹනහ. දළන් ඔඵතුභහභ
දන්නහ, තරුණ අභිරහ - youth aspirations - හශේභ, ඒ වහ
ම්ඵන්ධ න අසථහ - opportunities - අතය ඵයඳතශ
ඳයතයඹක් - gap - කශඵන ඵ. ශම් ඳයතයඹ ර්ධනඹ යන්න
ශ්ධලඳහරඥශඹෝත් ඒ අඹශේ යුතුම් ඉසට යරහ කශඵනහ. ඒ
නිහ අද ඇත්ත ලශඹන්භ අශේ යශට් තරුණ ඳයපුය හයඹක්
භළද ුවදරහ ශරහ සිටිනහ; තනි ශරහ සිටිනහ.

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ පිර ටුවීභ, ඳත්හශන ඹෆභ,
ඳරිඳහරනඹ හශේභ ඳහසභහරහ වහ ඳවසුම් ළරළසීභ වහ
අලය ෛනක ඹටිතර ඳවසුම් ළඳීමශම් ඳනත් ශටුම්ඳත
ශදළනි ය කිඹවීශම් අසථහශව් දී භශේත් අදවස කීඳඹක් එතු
යන්නට අසථහ රළඩිභ ළන අකලයින්භ තුටු නහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ අද ධීය
ක්ශේත්රඹ ළන ථහ වුණහ. අධයහඳන ක්ශේත්රඹ ළන ථහ වුණහ.

රු ඇභකතුභනි, දළන් ඔඵතුභහත් ශවොහහය දන්නහ, අශේ
යශට් තරුණ ජනවනඹ මි  ඹන ඳවක් ඵ. ඒ කිඹන්ශන්, රක්
50ක්. මුළු ජනවනශඹන් සිඹඹට 26ක්. අද ඒ අඹ මුුවණ ශදන
ඵයඳතශභ රලසනඹ තභයි, විරැකිඹහ. දළන් ශඵොශවොභ රසනට
හර් ආර්ථි විාරයඹන් පිිබඵ ශම් උත්තරීතය බහශව් විවිධ
හද විහද ඳත්නහ. ඒහශේදී ශඵොශවොභ ශරොකුට කිඹනහ,
අශේ යශට් විරැකිඹහ රකලතඹ ශඵොශවොභ අඩු තළන කශඵන්ශන්
කිඹරහ. ඒ ඇත්ත. නමුත්, ඇභකතුභනි, තරුණ විරැකිඹහ
රකලතඹ අද එන්න එන්නභ ළඩි ශරහ කශඵනහ. තරුණ
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විරැකිඹහ රලසනඹට ඳළවළදි   විඳුභක් රඵහ ශදන්නට යජඹ
අශඳොශවොත් ශරහ කශඵනහ. රැකිඹහ නියුක්කඹ උශදහ ජහක
ක්රිඹහහරී ළරළසභ - Youth Employment National Action Plan
- 2006 ර්ශේ ශදළම්ඵර් භහශේ ළරසුම් ශහ. ඒ ළරසුම්
ශශේ විශලේශඹන්භ ILO එශක් ව ශරෝ ඵළංකුශව් ආධහය
උඳහය රඵහ ශනයි. ඒ හශේභ Youth Employment Network
එත් ම්ඵන්ධ ය ශන ශම් භවහ ක්රිඹහහරී ළරළසභ වළදුහ.
ශභඹ වළදුශව් වුරු ශනුශන්ද? වළදුශව් තරුණ ඳයපුය
ශනුශන්. ශම් ළරළසශම් කුදණු ඉරක්ඹ ශභොක්ද? 2010
ර්ඹ න ශොට විරැකිඹහ රකලතඹ සිඹඹට 15ට අඩු
යන්නටත්, 2015 ර්ඹ න ශොට එඹ සිඹඹට 8 දක්හ අඩු
යන්නටත්. ඒ තභයි අයමුණ. නමුත් රු ඇභකතුභනි,
හර්ෂි රැකිඹහ ශශ ශඳොශට තරුණ ඳයපුය 150,000ක් එතු
න ඵ ඔඵතුභහත් දන්නහ. අද අශේ යශට් කශඵන තහරුණයශේ
භවහ ඵයඳතශ රලසනඹ ශභොක්ද?
උත්භ ළඩි ශන්න, ළඩි ශන්න අද විරැකිඹහ රකලතඹ
ළඩි ශනහ. ්ධවිතීයි අධයහඳනඹ රඵපු තරුණ ඳයපුශර් විරැකිඹහ
රකලතඹ භභ දළන් කිඹන්නම්. පුරු ඳක්ශේ 5.5යි. හන්තහ
ඳක්ශේ 11.7යි. ශම් තභයි ්ධවිතීයි අධයහඳනඹ රඵපු තරුණ
ඳයපුශර් විරැකිඹහ රකලතඹ. ්ධවිතීයි අධයහඳනඹ අම්පර්ණ ව
අඹශේ විරැකිඹහ රකලතඹ මීය ට ඩහ අඩුයි. පුරු ඳක්ශේ එඹ
1.7යි. හන්තහ ඳක්ශේ 3.3යි. ශම් දත්ත  න් ශත්ශයන්ශන්
ශභොක්ද? රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභන්රහ තරුණ ලක්කඹ
පිිබඵ, තරුණඹන් ආයක්හ ය ළනීභ පිිබඵ, ශඹෞනඹට
රඵහ ශදන භවහ අ්ධවිතීඹ ආලසාර්ඹත් ංර්ධනහත්භ ක්රිඹහ  ඹ
ළන ශොයි තයම් ඳම්ශඳෝරි ළුවත්, අශේ යශට් තරුණ ඳයපුශර්
විරැකිඹහ රකලතඹ රින් ය ර්ධනඹ ශරහ කශඵනහ.
භභ ඔඵතුභහට ංයහ ශල්න ඉදිරිඳත් යන්නම්. රභ ඵරහ
මීය ක්ණ හර්තහට අනු, 2013 ශර් තුන්ළනි හර්තුශව් සිට
4ළනි හර්තු න විට ඹ අවුරුදු 20-29 අතය තරුණ පිරිශේ
විරැකිඹහ සිඹඹට 12.2 සිට 13.7 දක්හ ළඩි ශරහ කශඵනහ.
ඹ අවුරුදු 20-24 අතය අඹශේ විරැකිඹහ රකලතඹ 16.6 සිට 19.7
දක්හ ළඩි ශරහ කශඵනහ. අවුරුදු 25-29 අතය අඹශේ විරැකිඹහ
රකලතඹ 8 සිට 8.3 දක්හ ළඩි ශරහ කශඵනහ. රු
ඇභකතුභනි, ශඹෞනඹන්ශේ අනහතඹ බහය ළනීභට සිටින,
දළනටභත් ඔවුන්ශේ අනහතඹ බහයශන, ඔවුන් ශනුශන්
නිර්භහණශීලී ළඩ පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ යන්නට උත්සු න
ඔඵතුභහ ශම් තරුණ ඳයපුශර් විරැකිඹහට රඵහශදන විඳුභ
ශභොක්ද? ඒ ශනුශන් ක්රිඹහත්භ යන ළඩ පිිබශශ
ශභොක්ද? [ඵහධහ කිරීභක්] රු ඇභකතුභනි, භට ශඳොඩි ශරහක්
ශදන්න. භශේ ථහ අන් වුණහට ඳසු ඔඵතුභහට අදවස
ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්.
රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ඇක ශම් විරැකිඹහ කිඹන
රලසනඹට එක්ත් ජහක ඳක් යජශේ හර හනු තුශදී රඵහ
දුන්න ඇනලුම් ම්වල් ශදසීශේ ළඩටවන ළන. ඒ හරඹට
උචිත ව ආහයඹට තරුණ ඳයපුශර් විරැකිඹහ රලසනඹට ශවො
රකශීලී විඳුභක් එභඟින් රළුදණහ. විරැකිඹහශන් ශඳශශන ශම්
උත්, ුද්ධධිභත් තරුණ ඳයපුය ශනුශන් භෘදුහං
ඉංජිශන්රුන් -software engineersරහ- බර  කිරීශම් ළඩටවනක්
ශම් යශට් උඳදිහඳක ශොට්සහ භට්ටමින් නිර්භහණඹ යන්න
ඔඵතුභන්රහට ඵළරි ඇයි? රු ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකතුභනි,
ඒ තභයි අශේ යශට් තරුණ තරුණිඹන්ශේ ඵරහශඳොශයොත්තු.
අද තහරුණයශේ වඬ ශභඹයි. ඒ අඹශේ අභිරහඹන් ඉසට සි්ධධ
යන්නට ර්තභහන යජඹ අශඳොශවොත් වීභ නහටුදහඹ
හයණහක්.
රු ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකතුභනි, ඳසු ගිඹ දිනර
ඔඵතුභන්රහශේ නහඹත්ශඹන්, අශේ යශට් නහඹත්ශඹන්
ශඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ තහරුණය මුළු ශම් යශට් ඳළළත්වහ. ඒ
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ශවො ශදඹක්ද, නය ශදඹක්ද කිඹරහ වුරු වරි භශන්
ඇුවශොත්, භභ කිඹනහ ඒ ශවො ශදඹක් ඵ. ශවො අදවස
අයමුණු ය ශනයි ඒ ළඩ පිිබශශ ක්රිඹහත්භ ශශේ. ඒ
අසථහශව් තරුණ විඵර ළන්වීම් පිිබඵ රඥේකඹක් අත්න්
ශහ. 2006 සිට 2015 දක්හ තහරුණයඹ රඵපු රකඹ පිිබඵ
ශොඹහ ඵරරහ, තරුණ අභිෘ්ධධිඹ උශදහ ශවො ඉරක් ර ත
ළදත් ක්රශභෝඳහඹ ළරළසභක් එර දී නිර්භහණඹ ශහ. රු
ඇභකතුභනි, ශම් ක්රශභෝඳහඹ ළරළසභ නිර්භහණඹ යන ශොට,
ආර්ථි විඵර ළන්වීභ, තරුණඹන් ලක්කභත් කිරීභ, තහරුණයඹ
විඵර ළන්වීභ ඹනහදී විවිධ ශඹෝජනහරට ජහතයන්තය
ම්මුකඹක්, එනතහක් ඇක වුණහ. රු ඇභකතුභනි, ඒ පිිබඵ
තුටු න අතශර්භ, ශම් අසථහශව් භශේ භත ටවන ආඳසට
ඹනහ.
ඔඵතුභහ දන්නහ, 1971 ව 1988-1989 හරශේ ශම් යශට්
තරුණ ළය   ශදක් ක්රිඹහත්භ වුණු ඵ. එයින් භවහ
යනඹක් සිදු වුණහ; තරුණ ජීවිත අර මි වුණහ; මුළු යටභ ශල්
ංහක් ඵට ඳත් වුණහ. ඒට රධහනතභ ශවේතු ශභොක්ද?
තරුණ අවනඹ. තහරුණයඹ මුුවණ දුන්නු පීඩනඹ. විශලේශඹන්භ
ඒ හර හනු තුශදී ඒ භවහ යනඹන් ශද ශක්න්ද්ර
යශන එදහ තරුණයින් පිිබඵ ජනහධිඳක ශොමින් බහ
හර්තහක් නිර්භහණඹ වුණහ. එර  බහඳකයඹහ වළටිඹට ටයුතු
ශශේ භවහාහර්ඹ රක්සභන් ජඹකර භළකතුභහයි. ර්තභහන
විශ්ධල අභහතය ජී.එල්. පීරිස අභහතයතුභහ එර  හභහජිශඹක්. භභ
ඩරස අරවේශඳරුභ භළකතුභහට ශම් හයණඹ කිඹන්න ළභළකයි.
ඊශේ දශේ කිඹවුණහ, ජනහධිඳක ශොමින් බහ 17ට රුපිඹල්
ශෝටි 27ක් ළඹ යරහ තභ ඒහ ඳහර්  ශම්න්තුටත් ඉදිරිඳත්
යරහ නළවළයි කිඹරහ. ශම් ඒ හශේ වභස ශඳට්ටිඹට ගිඹ
හර්තහක් ශනොශයි. ඒ තරුණඹන් පිිබඵ ජනහධිඳක ශොමින්
බහ හර්තහශව් නිර්ශ්ධලඹන් එට එක්ත් ජහක ඳක්
ආණ්ඩු අකුයට, කතට ක්රිඹහත්භ යන්න ටයුතු ශහ. භට
කශඵන රලසනඹ ශභන්න ශම්යි, රු ඇභකතුභනි. දළන් තහරුණය
ලක්කභත් යන්න, ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණ ඳත්නහ; ම්මුක
ක්රිඹහත්භ යනහ; එනතහන් ඇක ය න්නහ. නමුත්
ක්රභක්රභශඹන් ඔඵතුභන්රහශේ යජඹ තරුණඹන් පිිබඵ ජනහධිඳක
ශොමින් බහ හර්තහශව් නිර්ශ්ධලඹන් ශඵොශවොභ ක්රභහනුකර
කුණු ඵක්කිඹට ඇද දභන ළඩපිිබශශක් ක්රිඹහත්භ යරහ
කශඵනහ.
දළන් ඵරන්න, ශම් තරුණඹන් පිිබඵ ජනහධිඳක ශොමින්
බහ හර්තහ දිවහ. රු ඇභකතුභහශන් භභ ඉල්ලීභක්
යනහ. ඔඵතුභහ ශම් හර්තහ කිඹරහ නළත්නම් කිඹන්න.
ශභොනහද ශම් හර්තහශව් කශඵන්ශන්? ශඳොදු භහජඹ
ශ්ධලඳහරනයණශඹන් ඈත් කිරීභ, තරුණ පිරි භහජ
ංසථහ  න් ඵළවළය වීභ ව ආඹතන පිරිහීභ, තරුණඹන්ශේ
දුක්ළනවි   විඳීභ, අධයහඳනඹ වහ ශේහ නියුක්කඹ අතය
ශනොළශපීභ භහජ අභහනතහ උග්රයන්නහ ව ශනසම්, බහහ
රකඳත්කඹ, කුර පීඩනඹ, ජන හර්ගි භඟිඹ භහජ ටිනහම්.
අද ශම් ළදත් හර්තහ ශම් ර්තභහන යජඹ වමු  න්භ කුණු
ඵක්කිඹට විසි යරහ තරුණ රජහශේ විඵර ළන්වීභ ළන
ශඵොරු ඳම්ශඳෝරි වනහ. රු ඩරස අරවේශඳරුභ භළකතුභනි,
භභ ඔඵතුභහශන් ශම් හයණඹ අවන්න ළභළකයි. භභ ළභළකයි,
ශම් අසථහශව් තරුණඹන් පිිබඵ ජනහධිඳක ශොමින් බහ
හර්තහ වළන්හේ හර්තහට ඇතුශත් කිරීභ වහ බහත
යන්න.
ශම් තරුණඹන් පිිබඵ ජනහධිඳක ශොමින් බහ හර්තහශව්
ළදත් නිර්ශ්ධලඹක් කශඵනහ. ඒ නිර්ශ්ධලඹ තභයි අශේ යශට්
තහරුණය ශ්ධලඳහරනි ලශඹන් වි ඵර ළන්වීභ. ඳශහත් ඳහරන
භළකයණරදී සිඹඹට 40 තරුණ නිශඹෝජනත්ඹක් රඵහ දීභ
අනිහර්ඹඹ ශහ; සථිය ශහ. විේර ශදක් ක්රිඹහත්භ යරහ,
ී ණ ශදක් ක්රිඹහත්භ ශරහ-
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ඳහර්  ශම්න්තු

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

அக்கறரசணத்கப்
ததரரப்வதற்தற்கரக
தகப
உரப்தறணர் ஜரணக தண்டர அர்கபது ததக தகப
உரப்தறணர் ரரது தறவரறக்கவும்.

ගු ලාසුගේල නානායක්කාර මශතා (ජාතික භාා ශා
වමාජ ඒකාබේධතා අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர - வசற தரறகள்,
சமூக எருகப்தரட்டு அகச்சர்)

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

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "රු ජහන ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුභහ දළන් ල්රහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා වපමත ශ්ය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුල ගු ප්රභා ගගන්වන් මශතා මූාවනගයන් ඉල ක
වුගයන්, ගු ජානක බණ්ඩාර මශතා මුාවනාරූඪ ශ්ය.

அன்
தறநகு,
ரண்நெறகு
தறதர
கவசன்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனவ, ரண்நெறகு ஜரணக தண்டர அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. PRABA GANESAN left the Chair, and
THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භට සීභහ ර ත ශරහක් කශඵන්ශන්. ල්රහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි, විේර ශදක් ක්රිඹහත්භ ශරහ, භවහ තරුණ
පීඩනඹක්, අවනඹක් භළ්ධශ්ධ තරුණඹන් පිිබඵ ජනහධිඳක
ශොමින් බහ හර්තහ නිර්භහණඹ යරහ නිශඹෝඹක් දුන්නහ,
තරුණ අවනඹ ඉත් යන්නට ඳශහත් ඳහරන භළකයණරදී
සිඹඹට 40 තරුණ නිශඹෝජනත්ඹක් රඵහ ශදන්න කිඹරහ.
ශභොක්ද, ඔඵතුභන්රහ ශශේ? 2012 ඳශහත් ඳහරන භළකයණ
ංශලෝධන ඳනතක් ශනළල්රහ ඒ අශවෝසි ශහ. සිඹඹට 40
තරුණ නිශඹෝජනත්ඹක් රඵහ දීභ අනිහර්ඹඹ කිරීභ ඉත් ශහ.
ඒ ඒ ඳක්රට ඒ ඵරඹ රඵහ දුන්නහ. ශම් හශේ ළදත් ඳනතක්
ක්රිඹහත්භ න ශම් ශභොශවොශත්, තහරුණයශේ වඬට න් දීරහ,
තහරුණයශේ අධයහඳනඹට ලක්කඹක් රඵහ ශදන ශම් ශභොශවොශත්
ඒ තරුණඹන්ශේ ඒ අශේක් අයිකඹ -ඒ සිඹඹට 40 ශන් කිරීභ,
අනිහර්ඹඹ ශන් කිරීභ, ෛනක ශන් කිරීභ- ඉත් යන්නට
ඇයි ඔඵතුභන්රහ ටයුතු ශශේ?
ඒ හශේභ අපි එදහ ඉල්ලීභක් ශහ, සිඹඹට 40ක් ශදන්න ඵළරි
නම් තරුණඹන්ට සිඹඹට 25කුත්, හන්තහ නිශඹෝජනඹට සිඹඹට
25කුත් රඵහ ශදන්න කිඹරහ. නහටුශන් කිඹන්නට ඕනෆ, යහජය
ඳහර්ලසඹ නිශඹෝජනඹ යන ශඵොශවෝ ශදනහ ශම් ශඹෝජනහ
භච්ාරඹට රක් ශහ. ශම් ශ්ධලඳහරන රකුණු දභහ ළනීභක්
කිව්හ. ශම් විර ළු වත ශඹෝජනහක් කිව්හ. එතශොට
තහරුණයඹ ශනුශන්, හන්තහ ඳයපුය ශනුශන් ළදත්,
හධනීඹ, රකශීලී ශඹෝජනහක් ශන එන ශොට එඹ විර ළුට
රක් කිරීභද තරුණ ඳයපුශර් අශේක්හන්, අභිරහඹන්,
අභිභතහර්ථඹන් හක්හත් ය න්නට ශම් යජඹ න්නහ ව පිඹය
කිඹරහ භභ අවන්න ළභළකයි.
රු ඩරස අරවේශඳරුභ භළකතුභනි, විශලේශඹන්භ
ඔඵතුභහශේ ථහශව්දී වන් ශහ, හයශේ අයිකඹ දිනහ
න්නට -ජඹග්රවණඹ යන්නට- හය විලසවිදයහරඹ විලහර
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පිටිවරක් ශනහ කිඹරහ. භභ ඔඵතුභහත් එක් එන ශනහ.
නමුත් රු ඇභකතුභනි, හයශේ අයිකඹ ශඵදහ වදහ න්නට
ශඳය ශභොශවොතක් ර තරහ ඵරන්න අද යශට් ජනතහශේ අයිකඹ
තවවුරු ශරහ කශඵනහද, යශට් තහරුණයශේ අයිකඹ තවවුරු
ශරහ කශඵනහද කිඹරහ. යශට් තරුණ ඳයපුය ඳඹට ඳෆශන
දුුවවි   තයම්ත් ණන් ශනොන්නහ යුඹයි අද අපි ජීත්
ශන්ශන්. ඇයි අපි එශවභ කිඹන්ශන්? තරුණ අවන
ශොමිශභන් ශඹෝජනහ ශ සුදුසහට සුදුසු තළන රඵහ දීභ,
දක්යින්ට තළන රඵහ දීභ, විබහ ක්රභඹක් වයවහ ශම් යශට්
ඳරිඳහරන ශේඹට ඵහ ළනීභ වමු  න්භ ඉත් යරහ අද
ශොට්ටන්ට තළන රළශඵන යුඹක් ක්රිඹහත්භ ශනහ.
අතශොලුන්ට, සුා කීරු ශෝර ඵහරයින්ට, ශ්ධලඳහරන
ශවන්ායිඹරහට තළන රළශඵන යුඹක් තභයි අද ක්රිඹහත්භ
ශන්ශන්. රු ඩරස අරවේශඳරුභ භළකතුභනි, ඔඵතුභහට රහල
යන්න ඵළරි වුණත් ඔඵතුභහශේ වෘද හක්ෂිඹ දන්නහ භභ ශම්
කිඹන්ශන් තයඹක් කිඹරහ. විබහ ක්රභඹ අශවෝසි යරහ අද
ශ්ධලඳහරන ශවන්ායිඹරහ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ ශනහ. රැකිඹහ
ඵළංකු අශවෝසි යන්නඹ කිඹන ශඹෝජනහ තභයි තරුණ අවන
ශොමිශම් කුදශණ්. ඒ අකුයටභ ක්රිඹහත්භ ශහ. භභ 
කීශභන්
කිඹනහ,
එන්
ක්රභඹක්
ශනහපු
නිහ
ශදෝහභිශඹෝඹටත් මුුවණ ශදන්න සි්ධධ වුණහ. ඒ තභයි
ඇත්ත ථහ.

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු භන්ත්රීතුභහ, විහදඹ අහනශේදී භභ ඕට උත්තය
ශදනහ.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අනිහර්ඹශඹන්භ. රු ඇභකතුභනි, විශලේශඹන්භ භභ
තමුන්නහන්ශේට කිඹන්න ළභළකයි රුණහය තහරුණය ළන
ශඵොරු ඳම්ශඳෝරි වන්ශන් නළතු, ථහත්, ක්රිඹහත් පිිබඵ
ඳයතයඹක් තඵහ න්ශන් නළතු, -ඉංරීසිශඹන් කිඹභනක්
කශඵනහශන් "declaratory policy and action policy" කිඹරහ.
ඒ කිඹන්ශන් රහශිත රකඳත්ක ව ක්රිඹහත්භ යන රකඳත්කඅපි ඒහ අතය කශඵන ඳයතයඹ අභ යන්නට ඕනෆ.
ඔඵතුභහ ථහ ශහ ටඹර් ෆඹල් කුදණු යුඹක් ළන.
අනිහර්ඹශඹන්භ අපි ඒහ ළන නහටු ශනහ. ඒහශේ
රකපරඹක් වළටිඹට තභයි තරුණ අවන ශොමින් හර්තහක්
නිර්භහණඹ ශශේ. ශම්හ නිර්භහණඹ ශශේ තමුන්නහන්ශේරහට යුද
ජඹග්රවණශේ නහභශඹන් අශවෝසි යන්න ශනොශයි. ඒයි භභ
තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්ශන්. අතීතශේදී සිදු ව අඩු ඳහඩුම් ළන
එිබපිට ථහ යන්න අපි භිඹ න්ශන් නළවළ. ශභොද අපි ශොන්ද
ශිබන් තඵහශන ශ්ධලඳහරනඹ යන පු්ධරශඹෝ. ළඩඳතක්
ඉදිරිපිටට ගිර ල්රහ අශේ අඩු ඳහඩුම් අඳ විසින්භ සඹං
විශව්ානඹට රක් යරහ තභයි ඹම් ඳරිණත ශ්ධලඳහරන භනක්
අනුභනඹ යමින් ඹන්න අපි උත්හව යන්ශන්. ඒශත් අඩු
ඳහඩුම් ඇක. අඩු ඳහඩුම් කශඵනහ නම් ශඳන්රහ ශදන්න.
අපි රළවළසකයි වළශදන්න. රු ඇභකතුභනි, අන්න ඒ
නිහ විශලේශඹන්භ අද ක්රිඹහත්භ න ශ්ධලඳහරන
ශවන්ායිඹහයණඹට නළතීශම් රකුණ තඵරහ, විශලේශඹන්භ
සුදුසහට සුදුසු තළන රළශඵන, දක් ඳක් වඳන්ම් කශඵන අඹට
දක්තහ අනු ශ්ධලඳහරන ඉණිභශේ ඳවශභ තරශේ ඉරහ
ඉවශභ තරඹට ඹන්නට, ජන භහජශේ ඳවශභ තරශේ ඉරහ
ඉවශටභ ඹන්නට, ආර්ථි ක්රිඹහ  ශේ ඳවශභ තරශේ ඉරහ
ඉවශටභ ඹන්නට, භසත ජීනහ  ඹ කිඹන ඒ ජීන ාක්රශේ
දක්ඹහට සුදුසු තළන රළශඵන ක්රිඹහ  ඹ නිර්භහණඹ යන්නට
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ඔඵතුභන්රහ ටයුතු යන්න කිඹහ භභ ශම් අසථහශව් ඉල්ලීභක්
යනහ. විශලේශඹන්භ ශම් රුණු හයණහ ඉදිරිඳත් යන
ශොට ඔඵතුභහ යදහ ර තන්නට එඳහ. ශම් හය විලසවිදයහරඹ
ඳනත ශන ඒභ උස ක්රිඹහක්. ඒ ශවො ළඩක්.
භශේ රකඳත්කඹක් කශඵනහ. ඒ තභයි ශවො ශ්ධට ශවොයි
කිඹනහ, ළයදි ශ්ධට ළයදියි කිඹනහ. ඔඵතුභන්රහ ය ශන
ඹන ශම් ක්රිඹහ දහභඹ පිිබඵ අඩු ඳහඩු ශඳන්හ ශදනහ.
ඔඵතුභහශේ ථහශව්දී ඉල්ලීභක් ශහ, ඳක් විඳක් ශේදශඹන්
ශතොය ශම්ට වශඹෝඹ ශදන්නඹ කිඹරහ. ශම්ට ඳක්ඹක්,
ඳහටක්, ජහකඹක්, ආභක්, කුරඹක්, ඳන්කඹක්, තයහකයභක්
නළවළයි කිව්හ. ඒට භභ එන ශනහ. ඳක්, විඳක්
ශේදශඹන් ශතොය අපි ශම් ළඩ පිිබශශට ඳක්යි කිඹරහ භභ
තමුන්නහන්ශේට පුන පුනහභ රහල යනහ. ශම් ළඩ පිිබශශට
ඳක් ශනහ හශේභ ඔඵතුභන්රහශේ රහලන ව ක්රිඹහ  ඹන්
අතය ඳයසඳය ඇක නශොට ඒහ ශඳන්හ ශදන්නත් අඳට
අයිකඹක් කශඵනහ. ඔඵතුභන්රහටත් අඩුඳහඩුම්, ළයදි වදහ
න්නට අපි අසථහ රඵහ ශදනහඹ කිඹන එ භහ ශම්
අසථහශව් රහල යනහ.
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මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රීක රලසනඹක්, රු යත් වීයශේය භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහශේ
රීක රලසනඹ ශභොක්ද?

ගු (ආචාර්ය) වර ක වීරගවාකර මශතා
(ரண்நெறகு (கனரறற)சத் வீவசக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද අශේ විඹ ශ්රී රංහ හය
විලසවිදයහරඹ ඳනත් ශටුම්ඳත. රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්ශන්
නිඹනඹ ව තහරුණයඹ ළනයි. ඒ ශම් විඹඹට අදහශ නළවළයි
කිඹන එ තභයි භභ කිඹන්ශන්.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි, රු භන්ත්රීතුභනි, විඹඹට අදහශ ථහ යන්න.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

රු ඩරස අරවේශඳරුභ භළකතුභනි, අපි තරුණ ඳයපුශර්
අයිකඹ ළන ථහ ශහ. තරුණ ඳයපුයට රඵහ ශදන අධයහඳනි
ලක්කඹ ළන, තරුණ ඳයපුයට රඵහ ශදන නශෝදඹ පිිබඵ
ඔඵතුභන්රහත් අදවස ඉදිරිඳත් ශහ; විඳක්ශේ ඳහර්ලස  නුත්
අදවස ඉදිරිඳත් වුණහ. අශේ යශට් ර්තභහනශේ ක්රිඹහත්භ න
ශම් නින්දිත, ඳවත් ක්රිඹහ  ඹ පිිබඵ භභ තත් නිදසුනක්
ඔඵතුභහට ශදන්නම්. එතළනිනුත් තළශශන්ශන්, ශඳශශන්ශන් අශේ
යශට් තරුණ ඳයපුයයි. රු ඩරස අරවේශඳරුභ භළකතුභනි
ඔඵතුභහ දන්නහ; අපි වළශභෝභ දන්නහ අශේ යශට් දිසත්රික්
ණනහ රක් තුනට ආන්න රභහණඹක් අශේභ යශට්
ශවෝදය ජනතහ නිඹං තත්ත්ඹක් නිහ විඳතට ඳත් ශරහ සිටින
ඵ. අපි දන්නහ, යජඹට, විඳක්ඹට, ශ්ධලඳහරන ඳක්ඹට,
ශ්ධලඳහරනඥයින්ට, යහජය නහඹයින්ට හරගුණි තත්ත්ඹන්,
ශ්ධලගුණි තත්ත්ඹන් ඳහරනඹ යන්න ඵළවළයි කිඹරහ. වළඵළයි,
ශභොන ඹම් ශවෝ යනඹක් ක්රිඹහත්භ වීභ තුිබන් යට පුයළසි
ඳයපුය වහනිඹට රක් ශනහ නම්, යට පුයළසි ඳයපුය විඳතට
රක් ශනහ නම් ඒ අඹ රැ ඵරහ ළනීභ ර්ජන ඡන්ද
ඵරශඹන් බර  වුණු වළභ යජඹභ ඳයභ ඳවිත්ර යුතුභක්. නිඹං
තත්ත්ඹ තුශ අශේ යශට් තහරුණයඹට සි්ධධ ශරහ කශඵන භවහ
ඇඵළ්ධදිඹ ශභොක්ද? රු ඩරස අරවේශඳරුභ භළකතුභනි, අශේ
යශට් ජනතහ රක් තුනට ආන්න රභහණඹක් නිඹනශඹන්
පීඩහ විඳිනහ. නිඹනශඹන් ඵළට නහ. තභන්ශේ ශොවිතළන්
විනහල ශරහ. හරි ජරඹ නළවළ. ඳහනීඹ ජරඹ නළවළ. "අශන් අපි
ර නන පු්ධරශඹෝ ශනොශයි, අපි අභිභහනත් ශොවි ඳයපුයක්.
නමුත් යදයඹට ඳත් වුණු ශම් අසථහශව් අඳට වනඹක් රඵහ
ශදන්න"ඹ කිඹරහ ජනතහ හූල්ර, හූල්ර ඉල්රනහ; ආඹහානහ
යනහ. ඒ ර නහෆභක් ශනොශයි. ජනතහශේ ඉල්ලීභ.
ජනතහශේ ඵරහශඳොශයොත්තු. ඒ නිහ ඒ ඉල්ලීම්රට න් දීරහ
යුතුම් ඉසට කිරීභ යටක් ඳහරනඹ යන යජශේ කීභයි. විඳතට
ඳත් වුණු ජනතහට යජඹ රඵහ ශදන වනඹ ශභොක්ද?
විශලේශඹන්භ අශේ යශට්-

ගු (ආචාර්ය) වර ක වීරගවාකර මශතා (කපකු ශා
කපකු වබතා නිගයෝජය අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் வீவசக - தரறல், தரறல்
உநவுகள் தறற அகச்சர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි භභ දන්නහ, නිඹනශඹන්
ළඩිශඹන්භ ඵළට හපු අම්ඳහය දිසත්රික්ශේ භවජන
නිශඹෝජිතශඹක් වළටිඹට තය න් යමින් දුර්දහන්ත
ශ්ධලඳහරන භනක් ඹන පු්ධරඹකුට තය එිබදළක්ශන ශොට
ශරොකු අභහරුක් දළශනන ඵ. හඩිශරහ ඉන්න පුටුශව්ත්
ඉන්න ඵළවළ. භභ ඉදිරිඳත් යනහ-

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභහ විඹඹට අදහශ ථහ යන්න.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔව්, විඹට අදහශ තභයි ථහ යන්ශන්.
හය
විලසවිදයහරඹක් ශනහහ, තරුණ ඳයපුශර් පුනර්ජීනඹ උශදහ.
භභ ශඳන්න්න වදන්ශන් යජශේ රකඳත්ක වයවහ අද තරුණ
ඳයපුය ඵළට න ආහයඹයි. ඔඵතුභහ ඒට ශඳොේඩක් න්
ශදන්න. ඉශන න්න. අශන ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,
ඔඵතුභහ එතුභහට "භන්ත්රීතුභහ" කිඹන්න එඳහ. එතුභහට නිශඹෝජය
අභහතය තනතුයක් රළඩි කශඵනහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහත් භක්
නිළයදි යමින්-

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

එතුභහත් ඳහර්  ශම්න්තුශව් ඉන්න භන්ත්රීයශඹක් වළටිඹට
තභයි රන්ශන්.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භභ ශම් අසථහශව් ඳළවළදි  භ කිඹන්න ළභළකයි, අද
නිඹනඹශඹන් විඳතට ඳත් වුණු තරුණ ඳයපුයත් ඵළට න ඵ.
ඇයි, නිඹනශඹනුත් ඵළට හරහ, හරි ජර රලසනශඹන්, ඳහනීඹ ජර
රලසනශඹන් ඵළට හරහ, අශන් අය රුපිඹල් තුන්දහශවේ, වඹදහශවේ
ඵඩු භල්ර න්න තරුණ ඳයපුයට ළඩ බභට ඹන්න සි්ධධ ශරහ
කශඵනහ, රු ඩරස අරවේශඳරුභ භළකතුභනි. ඒ අඹට නිඹං
වන රඵහ න්න ළඩ යන්න සි්ධධ ශරහ කශඵනහ. දශේ
කුලී ළඩ ඳළත්තට දභරහ, තභන්ශේ රැකී යක්හ ළඩ ඳළත්තට

ඳහර්  ශම්න්තු
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මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

දභරහ දින 6ක් ළඩ යන්නට ඕනෆ, රුපිඹල් තුන්දහශවේ ඵඩු භල්ර
න්න; දින 12ක් ළඩ යන්නට ඕනෆ, රුපිඹල් වඹදහශවේ ඵඩු
භල්ර න්න. ර්තභහන යජඹ දළන් ශභොක්ද යන්ශන්? භහ ශම්
උදහවයණ ඉදිරිඳත් යන්ශන් ශන ශොශවන්ත් ශනොශයි,
යට
ජනහධිඳකයඹකු
බර 
යපු
වම්ඵන්ශතොට
දිසත්රික්ශඹන්භයි. ඵරන්න, සරිඹළ මුට්ටල්ආය ළ වහයන්න
සි්ධධ ශරහ කශඵනහ, නිඹං ආධහය රඵහ න්න. ශභොක්ද ශම්
විර ළු? නිඹනශඹනුත් ඵළට හරහ, ඳහනීඹ ජරඹත් නළතු, හරි
ජරඹත් නළතු ජීවිතඹ ම්පර්ණශඹන්භ විනහල වුණු ශම් යශට්
ජනතහට නිඹං වනහධහය ටි රඵහ න්න ළඩ යන්න සි්ධධ
ශරහ කශඵනහ; ළව් වහයන්න සි්ධධ ශරහ කශඵනහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි. ටුන ශොට්සහශේත් ළව් ණනහක් වහයන්න
අනිහර්ඹ යරහ කශඵනහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ආධහයඹක් රඵහ න්න
අනිහර්ඹශඹන්භ ළඩ යන්නට ඕනෆ නම් ශොශවොභද ඒ
වනහධහයඹක් න්ශන්? ශම් යජශඹන් නිඹං වනහධහය ක්රිඹහත්භ
න්ශන් නළවළ. ළඩක් ශශොත් ඒ ළඩට රිරන ආධහයඹක් රඵහ
ශදන්නට ශම් යජඹ ටයුතු කිරීභ නින්දිත හයණහක්. එතශොට
අශේ යශට් නිඹනශඹන් විඳතට ඳත් වුණු ඳවුල්ර තරුණ ඳයපුයට
ශභොක්ද සි්ධධ ශරහ කශඵන්ශන්? අශන්! ශඹෝෘ්ධධ අම්භරහට,
තහත්තරහට ශම් වන ළඩටවනට වබහගි න්නට ඵළවළ. ඒ අඹ
තරුණශඹෝ ටි ඹනහ. ශභොනහටද ඹන්ශන්? ඒ අඹට සි්ධධ
නහ, යජශේ නිඹං ආධහය භල්ර රඵහ න්න ළඩ යන්න. භව
ශරොකුට ථහ යනහ, තරුණඹන් වි ඵර ළන්වීභ ළන.
නළතත් ළඩ ම් යුඹක් අද ඇවිල්රහ කශඵන්ශන්.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ
අන් ශරහ කශඵනහ. විනහඩිඹක් ඇතුශත ඔඵතුභහශේ ථහ
අන් යන්න.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Presiding Member)

දළන් විනහඩි බහඹක් ත වුණහ. ඉකරි විනහඩි බහඹ තුශ
ථහ අන් යන්න.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නිඹනශඹන් විඳතට ඳත් වුණු ජනතහ නිශඹෝජනඹ යන
දිසත්රික්ඹක් අම්ඳහය දිසත්රික්ඹ. යත් වියශේය නිශඹෝජය
අභහතයතුභහට ශොන්දක් කශඵනහ නම්, ඳහර්  ශම්න්තු
ණ්ඩහඹම් රැසවීශම්දී ථහ යරහ, ශම් ක්රිඹහත්භ න
ළඩටවන - ළඩක් ශශොත් ඳභණක් වනහධහය රඵහ ශදන
ළඩටවන - රුණහය නතය යන්නට ටයුතු යන්නඹ
කිඹරහ භහ එතුභහට ශඹෝජනහ යනහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භශේ ථහ අන්
යන්නට ඹන ශම් ශභොශවොශත් නළතත් භහ රහල යනහ,
අශේ ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකතුභහ ශවො, රකශී   භනක්
ඹන පු්ධරශඹක්ඹ, අලුත් ළඩක් යන්නට උත්හව දයන
පු්ධරශඹක්ඹ කිඹන එ. අලුත් ළඩ ළඩිශඹන් යන්න ගිශඹොත්
එතුභහශේත් ශඵල්ර ළශඳයි. එශවභත් කඹක් කශඵනහ, අද
ශ්ධලඳහරන ක්රභඹ තුශ. ඒ එතුභහ ශවොහහයභ දන්නහ.
එතුභහ ්ධබහශඹන් යන ශම් ලක්කභත් ළඩටවන ඉදිරිඹට
ශන ඹන්නටත්, අද අශේ යශට් තහරුණයඹ ඉභවත් අහධඹට
ඇද ළශටමින් ඳකන යුඹ භහ ඉදිරිඳත් ශ අදවස උදවස
පිිබඵ එතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යරහ, එතුභහශේ
නහඹත්ශඹන්ත්
රහලන
ශ්ධලඳහරනඹයි,
ක්රිඹහහරි
ශ්ධලඳහරනඹයි අතය කශඵන ඒ භවහ ඳයතයඹ - විශලේශඹන්භ ශම්
යජඹ තුශ කශඵන ඒ භවහ ඳයතයඹ - අභ යන්නටත් එතුභහට
ෛධර්ඹඹ, ලක්කඹ, හනහ රළශබ්හ, ඒ හශේභ නිඹනශඹන්
විඳතට ඳත් වුණු ජනතහට ළඵළවින්භ වනහධහය රඵහ ශදන්නට
ශම් යජඹටත් වළකිඹහ රළශබ්හ කිඹහ රහර්ථනහ යමින් භහ නිවඬ
නහ. ශඵොශවොභ සතුකයි.

භට විනහඩි ශදක් ශදන්න, ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(The Presiding Member)

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

ශවොයි. ශඵොශවොභ සතුකයි, රු භන්ත්රීතුභහ.

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

විනහඩිඹකින් ථහ අන් යන්න.
ම්ඵන්ධශඹන් ළටලුක් කශඵනහ.

හර

ශව්රහ

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

යත් වීයශේය නිශඹෝජය අභහතයතුභහත් භශේ ථහට ඵහධහ
යපු නිහ භට විනහඩි ශදක් ශදන්න.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

නළවළ, නළවළ. එතුභහ ඔඵතුභහට උදවු ශහ. ඔඵතුභහශේ ථහ
අන් යන්න.

ගු වජි ක ගප්රාමදාව මශතා

(ரண்நெறகு சஜறத் தறவரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

කිසිභ උදව්ක් නළවළ. භටත් උදව්ක් නළවළ. එතුභහ ශභභ
ඳහර්  ශම්න්තුට ඳත් ය එපු ජනතහටත් උදවු ශශේ නළවළ.
එභ නිහ භහ එතුභහශන් ඉල්ලීභක් යනහ, -

මීය ශනට රු ශේ.ආර්.පී. සරිඹේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට
විනඩි 12 හරඹක් කශඵනහ.
[අ.බහ. 4.36]

ගු ගේ.ආර්.පී. සූිපයප්ගඳුම මශතා
(ரண்நெறகு வஜ.ஆர்.ந. சூரறப்ததரு)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ජීවිතශේ භහ රහර්ථනහ යපු
රංහශව් ආර්ථිඹට වහ අධයහඳනඹට ළදත් භහතෘහක් තභයි,
ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ. 1942 සිට රංහශව් ශොඩ බභ
විලසවිදයහර කුදණහ. ශම් යශට් වළතළේභ දව මුුවදු හටිඹක්
කශඵනහ; ශපු 25ක්, 30ක් විතය කශඵනහ. රංහ අවුරුදු
2,000ක් කසශේ ජහතයන්තය නහවි භශන් නළතුම් ශඳොශක්
ශරහ කුදණහ. නමුත් හයඹ කිඹන එ අශේ ශ්ධලඳහරන ලබ්ද
ශෝඹට ඇවිල්රහ කුදශණ් නළවළ. හයඹ කිඹන්ශන් ශොඩබභ
ඉය න තළන ශනොශයි. රංහශව් ශොඩබභ ශසු ශරෝඹට
ම්ඵන්ධ යන ඳහරභ ඳටන් න්න තළනයි හයඹ. ශම්
ංල්ඳඹ ළයකිරහ, ළයකිරහ ගිර න් අඳට හය විලසවිදයහරඹ
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කිඹන එට එන්න සි්ධධ වුණහ. අභත යන්න එඳහ, 1505
ශර්
ඉන්
ඳෘතුගීසිහයශඹෝ
රංහට
ආ
ඵ;
ඕරන්දක්හයශඹෝ ආ ඵ. ශොශම ශොටු කිඹන එශක් ර්
රභහණඹ අක්ය 224යි. ශම් අක්ය 224, අඩි 12 ල්
ඵළම්භකින් ආයක්හ යරහ, හරතුක්කු 25ක්, 30ක් වි යරහ
අවුරුදු 500ක් ත ශරහත් අඳට ඵළරි වුණහ ඳෘතුගීසින්, ඵටර ය
ජහතීන් එතළනින් එශන්න. අශේ යජරු ර ටිඹහ; ශරේසස යජරු
ර ටිඹහ. ඇවිල්රහ ශඩි කබ්ඵහ. භහ 6ට ළඩි හරඹක් ටරහ
ශන ර ටිඹහ. නමුත් ශොශම ශොටු භතරහ යන්න ඵළරි වුණහ.
අද අපි විබහ ශ යුතුයි, ශොශම ශොටු 1505 ශර් ඉන් අද
දක්හ රංහශව් ශක්න්ද්රඹ වුශණ් ඇයි කිඹරහ. ඒට විල්ඳඹක්
ශදන්න ඵළරි වුශණ් ඇයි? අපි ඒ ළන නළත ල්ඳනහ ශ යුතුයි.
ශම් ඉතහ ළදත් රලසනඹක්, රු භන්ත්රීරුනි. ශඳොඩි ශොශම
ශොටුශව් ඉශන මුළු රංහශව් රක් ණනක් ව ශනනට
ඔශයොත්තු ශදමින්, මුුවණ දුන්ශන් නහවි ඵරඹ නිහයි. අඳට
නහවි ඵරඹ කුදශණ් නළවළ. අපිට නහවි ඵරඹ ශනොකුදණු නිහ
රන්ශ්ධසීන් 1766 දී නුයට ගිර න්, රංහ ශට් ව්
රශ්ධලශේ ශයශ දහහ   රන්ශ්ධසීන්ට ශදනහඹ කිඹරහ
සිංවර යේජුරුන්ශේ අත්න ගිවිසුභට ත්තහ. එදහ ඉරහ තභයි
ලුණු ශල්හඹ නළක ශරහ, ලුණු ශඳොල් ට්ශට් අර්ුදදඹ රංහශව්
ඇක වුශණ්.
1999 දී එට ර ටපු ධීය ඇභක වළටිඹට රු භර න්ද
යහජඳක් භළකතුභහ ශම් විලසවිදයහරඹ ආයම්බ ශහ. භට වරි
නහටුයි. ඒ විලසවිදයහරඹ එදහ ආයම්බ ශත් ඒශක් නභ, ඒශක්
ඳරිඹ හය විලසවිදයහරඹ කිඹන එට ආශව් නළවළ. අවුරුදු
15ක් ධීය වහ නහවි තහක්ණ ආඹතනඹ ශන ගිඹහ. භභ නම්
තුට්ටුට ණන් න්ශන් නළවළ, ඒ ශොල්රන්ශේ යහජහරී
හරඹ. ළඩක් නළවළ. නහකි ඔටුශෝ ටික්

[මූාවනගේ අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ඉරහ කශඵන්ශන් රු බහශව්. ශභොනහද යරහ කශඵන ළශේ?
හයඹ කිඹන එ ජහතයන්තය රංහට පිරිනභහපු දෆළ්ධදක්.
ඉංරීසිහයඹහ එන ශොට රංහට අයිකඹ කුදශණ් ශයශශේ ඉරහ
වළතළේභ 3යි. ඊට ඳසශේ ශයශශේ ඉරහ වළතළේභ 12ක් අයික
වුණහ. ඒ වළතළේභ 20 දක්හ ළඩි වුණහ. අද අයිකඹ, ශයශශේ
ඉරහ වළතළේභ 200යි. ඊට එවහයින් ආර්ථි රහඳඹක් කශඵනහ.
රංහශව් ර් රභහණඹ ර් ළතළපුම් 25,000යි. 175,000
විලහර හය ශක්න්ද්රඹක් අඳට කශඵනහ. අන්න ඒ
ආර්ථිඹට වළයවීභ තභයි හය විලසවිදයහරශේ රධහනභ
අයමුණ. කුරුල්ශරෝ අල්රන්න හය විලසවිදයහර ඕනෆ නළවළ.
මුළු හයශඹන් අඳට අයික රහඳශේ - ඉන්දිඹහනු හයශේ රංහ මුුවදක් නිර්භහණඹ යන්නයි අඳට දීරහ කශඵන්ශන්. ඒ
කිරීභ වහ තභයි ඳයණ ට්ටිඹ අවුරුදු 15ක් හල් හ ගිශේ.
තුට්ටුක් ටින්ශන් නළක බහක්.

[මූාවනගේ අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]

[Expunged on the order of the Chair.]

දළන් අලුත් ඳරිර්තනඹක් ශරහ කශඵනහ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු ඳශවේ
ඉන් ශරෝඹ ශනස ශරහ. රංහ ආඳුව අබයහල
විදයහට ගිර ල්රහ; රංහ හටත් ර තන්න ඵළරි භූශෝර
විදයහට ගිර ල්රහ; රංහ හය විදයහට ගිර ල්රහ. ශම් තුන
එට අරශරහ අලුත් ශිසටහාහයඹක් වළදීභයි, රු භර න්ද යහජඳක්
ජනහධිඳකතුභහශේ ංර්ධනඹ කිඹන ානශේ අර්ථඹ. ශල්
ශදොයල් වළදීභ විතයක් ශනොශයි. ශභොශඹ වළදීභත් එඹට අයිකයි.
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ඳහයල් හඳට් යන එ විතයක්භ ශනොශයි, ජනතහශේ
ශභයින්ශේ ශභොශ හඳට් යන්නත් ඕනෆ.

ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

වරිඹට වරි.

ගු ගේ.ආර්.පී. සූිපයප්ගඳුම මශතා
(ரண்நெறகு வஜ.ஆர்.ந. சூரறப்ததரு)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ජනතහශේ ශභොශ හඳට් යන්න ඕනෆ ණිතශඹන්,
විදයහශන්, භූශෝර විදයහශන්, ඉංජිශන්රු ශිල්ඳශඹන්,
අබයහල විදයහශන්, හය විදයහශන්. ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන්
අපි තභ අශේ ශභයින්ශේ යන් කිරි ට හරහ නළවළ. ඒ
ටයුත්ත බහය දුන්නු අඹ ශොශම හක්න් ශරහ ශොශමභ
රළරහ ඉන්නහ. උන් ශයශට ඹන්ශන් නළවළ; මුුවදට ඹන්ශන්
නළවළ. ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 1999 ඉරහ ශම් න විට
අවුරුදු 15ක් ශනහ. රංහට අයික හයඹ පිිබඵ සිකඹභක්
වදරහ ශම් යශට් ෆභ ශඹටභ ශඵදන්න යුතුභක් කුදණහ.
ඉංරීසිහයඹහ ආපු දහ ඉරහ ඳහරක් ඳහහ රංහ සිකඹභ ශඵදුහ;
ශඹක් ඳහහ, ශියඹකු ඳහහ ඇට්රස ශඳොතක් ශඵදුහ. ශම් අඹ
ශම් අවුරුදු 15 කසශේ හයඹ ළන ථහ යනහ; හය රහඳ
ළන ථහ යනහ; රංහට අයික ශයශ වහ මුුවද ළන ථහ
යනහ. නමුත් ඳහල්ර ශභයින්ට ශඵදහ ශදන්න ඒහ ඇට්රස
ශඳොතට න්න ශම් ම්භළිබඹන් ටිට -ශම් directorsරහටපුළුන් වුණහද? ඹල් ඳළනපු පිරිට ශජොබ් ශදන්න එඳහ. ශම් අඹ
අයින් යන්න. අලුත් පිරික්; 40න් ඳවශ පිරික් න්න.
ඹසත ශච්ා අඹට, ඳළන්න්හයඹන්ට ශම් ආඹතන
කේශඳොශල් යන්න එඳහ. රංහ භවහ පිම්භක් ඳනින්නයි
ඹන්ශන්. ඒ ුද්ධධිභඹ ඔ  ම්පික් පිම්භ ඳනින්න අඳට අලයයි.
අද ඩරස අරවේශඳරුභ භවත්භඹහට භවත් අභිශඹෝහත්භ
ටයුත්තකුයි යන්න කශඵන්ශන්. රු ඇභකතුභනි,
තමුන්නහන්ශේශේ ශම් පිඹයත් එක් හය රහඳඹක් ඳවශ
ශනහ. ඒත් එක්භ හය ආර්ථිඹක් ඳවශ ශශයනහ.
හය විලසවිදයහරඹකුත් දළන් ඳවශ වුණහ. හය තහක්ණි
විේරඹක් ඒ ඇසුරින් ඳවශ ශනහ. ශොඩ බභ අඹ ළඹට හය
අඹ ළඹක් ඳවශ ශනහ. ශොඩ බභ අඹ ළඹට ලක්කඹක්
ලශඹන් හය අඹ ළඹක් ඳවශ ශනහ. ශම් ටයුතු ඳව ඉසට
යන්න කුදණහ. භර න්ද යහජඳක් භවත්භඹහ ුවදරහ 1999 දී
ත්තු පිඹයක් ශම්. ශම් ශොශම හක්ශෝ ශභොකුත් ශශේ
නළවළ. ඒ අඹට ඕනෆ ශොශමට ශරහ රගින්න විතයයි. නමුත්
ඹන්න ඕනෆ මුුවදට. ඉංරීසිහයඹහ මුුවදට ගිඹහ; ජඳන්හයඹහ
මුුවදට ගිඹහ; සිංේපරුහයඹහ "Navy" කිඹරහ මුුවදට ගිඹහ.
එංරන්තශේ ශරොකුභ ගීකහ වුශණ් “God Save the King”
කිඹන එයි. Rule, Britannia! rule the waves: Britons never
will be slaves"; රිතහනයඹ ේත භවහ හයඹ ඳහරනඹ යහවි.
අඳටත් එශවභ භවහ හයඹක් කශඹ්ධදී, ඒ හනහ දීරහ කශඹ්ධදී
රගිනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට තත් විනහඩි ශද හරඹකුයි
කශඵන්ශන්.

ගු ගේ.ආර්.පී. සූිපයප්ගඳුම මශතා
(ரண்நெறகு வஜ.ஆர்.ந. சூரறப்ததரு)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

භභ රු ඇභකතුභහශන් ව ආණ්ඩුශන් ඉල්රනහ,
ශම්ට අලුත් පිරික් ශඹොදන්න කිඹරහ. විදයහ ශනස ශරහ.
හයඹ කිඹන්ශන් තුය ක් ශනොශයි. ජරශඹන් ඹට ව
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ගු නිගරෝන් ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு றவரன் ததவர )

නහන්තයඹක්; ජරශඹන් ඹට ව ත්ත්ශෝදයහනඹක්; ජරශඹන්
ඹට ව නිජ ම්ඳත් ආඪය භූමිඹක්. අන්න ඒට අර්ථඹක් ශදන්න.
ඒ ශනුශන් ශභයින්ට dictionary එක් ශදන්න; සිකඹභක්
ශදන්න. අශනක් සිඹලු ටයුතුරට ඩහ ඒ ටිනහ. අපි
"හයඹ, හයඹ" කිඹරහ කිඹනහ. නමුත් ඒ ළන ශභයින්
දන්නහද; ජනතහ දන්නහද? ඒ පින්තය ඇතුශත් calendar එක්
ශදය එල්රහ කශඵනහද? ශභොත් නළවළ. රු ඇභකතුභනි,
තමුන්නහන්ශේ භවහ විලහර භනකුයි ශම් ඹන්ශන්. හය
රහඳඹක් ඳවශ ශව්හ! ඒ හය රහඳශේ හය ආර්ථිඹක්
ඳවශ ශව්හ! ඒ හය ආර්ථිඹට ඳණ ශදන හය අඹ ළඹක්
ඳවශ ශරහ ශොඩ අඹ ළශේ ර නතහ හය අඹ ළශඹන්
පිඹශව්හ! රු ඇභකතුභනි, ඒ වහ භභ තමුන්නහන්ශේට
ලක්කඹ රහර්ථනහ යනහ. ශම් ටයුත්ශත්දී නිර්ී ත අලුත්
තහක්ණඹයි, අලුත් තහක්ණ නිරධහරින් කිර ඳ ශදනකුයි ශඹොදහ
න්න.
ඔඹ ඳයණ අඹත් අයින් යන්න එඳහ. ඒ අඹටත් ඔඹ ශොශවෝ
වරි රගින්න ශදන්න. එශවභ දීරහ තමුන්නහන්ශේ අලුත් ට්ටිඹ දව
ශදනකු න්න. රංහශව් අද කශඵන ඉදිරි භනට නහකි යහජය
ශේශඹෝ ළඩක් නළවළ. එවුන් නහකි ළඩියි. ඒ නිහ අලුත්
ට්ටිඹක් න්න. අලුත් ට්ටිඹක් අයශන අබයහලඹ, භූමි
විදයහ, හය විදයහ එට අරශහ හය අඹ ළශඹන් ශොඩ අඹ
ළඹ නිරුඳද්රිත ඳථ යන්න රළශබ්හ,යි රහර්ථනහ යමින් භහ
මිත්ර රු ඩරස අරවේශඳරුභ භළකතුභහට ඈත සිටින තුයන්ට
ඩහ ශන ඉන්න නහකි මිතුයන්ශන් ඳරිසම් ශන්නඹ කිඹරහ
අහද යමින් භශේ ථහ අන් යනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුකයි. මීය ශනට රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ
භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 15 හරඹක් කශඵනහ.
[අ.බහ. 4.49]

ගු නිගරෝන් ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு றவரன் ததவர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද දින ශ්රී රංහ හය
විලසවිදයහර ඳනත් ශටුම්ඳත ඹටශත් භටත් අදවස කිර ඳඹක්
රහල කිරීභට ඉඩ දීභ ළන සතුකන්ත ශනහ.
භහ විශලේශඹන්භ තුටු ශනහ, භට ශඳය ථහ ශ රු
භන්ත්රීතුභහ නහකි ටි එශන වළටි අඳට භතක් කිරීභ ළන. නමුත්
අපි අකරු ජනහධිඳකතුභහට විශලේශඹන්භ සතුකන්ත ශන්න
ඕනෆ, කිසිභ ජන ඳදනභක් නළක නහකි ඔටුශෝ

[මූාවනගේ අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ටික් එතුභහශේ ජහක රළයිසතුශන් අද අඳට නයමන්නට[ඵහධහ කිරීභක්]

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභනි, ඳහර්  ශම්න්තු නිශඹෝජනඹ යන රු
භන්ත්රීරු ම්ඵන්ධශඹන් එළනි රහලඹක් යන්න එඳහ. එභ
රහලඹ වළන්හේ හර්තහශන් ඉත් යනහ.

(The Hon. Niroshan Perera)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, එතුභහ ඒ පු්ධරඹන්ට අඳවහ
ශහභ ඔඵතුභහ ඒ ඉත් ශශේ නළවළ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

භහ ල්රහනශේ සිටින ෆභ අසථහභ එළනි රහල
වළන්හේ හර්තහශන් ඉත් ය කශඵනහ. සථහය නිශඹෝ
අනුයි ටයුතු යන්ශන්.
එභ ශොට සථහය නිශඹෝරට ඳටවළනියි. ඒ නිහ ඒ
ශොට වළන්හේ හර්තහශන් ඉත් යනහ. රු භන්ත්රීතුභහ
ථහ යන්න.

ගු නිගරෝන් ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு றவரன் ததவர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, එතුභහ නිරධහරි භණ්ඩරඹට
ඒ හශේ ාන ඳහවිච්චි ශහ. ඒ ශරහශව් ඒත් ඉත් යන්න
කුදණහ. ඒ ළන අධහනඹ ශඹොමු යන්න තභයි භහ එඹ භතක්
ශශේ.
භහ දළන් අදහශ විඹඹට ඹනහ. දඳතක් ශර කශඵන අශේ
යටට හයඹ ඉතහභ ළදත් ක්ශේත්රඹක්. විශලේශඹන්භ ධීය
ර්භහන්තඹ අකන් විතයක් ශනොශයි, හය විදයහ වහ
තහක්ණඹ මුල් යශන ශම් 21ළනි සිඹශේදී විලහර ආර්ථි
වහ භහජීමඹ පිම්භට ශනහ න්න පුළුන් කිඹන එ
ම්ඵන්ධශඹන් අපි සිඹලු ශදනහභ එන ශනහඹ කිඹහ භහ
ර තනහ. විශලේශඹන්භ අශේ යට තුශ මිනිසඵර අලයතහ පුයහ
න්නට හශේභ ෘත්කඹ වහ තහක්ණි පුුවණුක් ශදන්නට
අශේ විලසවිදයහර ඳ්ධධකඹත් ඒ හශේභ අද ඔඵතුභන්රහ
නිර්භහණඹ ය කශඵන ශම් හය විලසවිදයහරඹත් ඉතහභ
ළදත් ශනහ.
අඳ යට ශට් කශඵන හය ම්ඳත් ශභනහයණඹටත්,
ඒහ ආයක්හ කිරීභටත් ශභඹ ඉතහභ ළදත් නහ. ඔඵතුභන්රහ
දන්නහ ශරෝශේ කශඵන විවිධ හරගුණ ශනසවීම් අනු
ඉතහභ ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් අශේ ශම් හයඹට එල්ර ශරහ
කශඵන ඵ. එර දී ෘත්කඹ පුුවණු අංලඹ විතයක් ශනොශයි,
ඳර්ශේණ අංලඹ ව අශේ ම්ඳත් රැ ළනීශම් අංලඹත් අඳට
ඉතහභ ළදත් ශනහ, ශම් ආහයශඹන් ඉසයවට ඹන්න. ඒ
නිහ අපි සතුකන්ත ශනහ රු ඩරස අරවේශඳරුභ
ඇභකතුභහට. එතුභහ ඳක් විඳක් සිඹලු ශදනහශන්භ අදවස
විභහ ඒ අලය ංශලෝධන ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත තුිබන්
ශනළවිත් කශඵනහ. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ, ඒ වහ
අලය ලක්කඹ හශේභ ඒ වහ අලය මුදල් ඉදිරිශේදී ඒ
ආඹතනරට රඵහ දීභට සිඹලු ශදනහභ එතු ශරහ ටයුතු
යහවි කිඹරහ.
අශේ යට ශොඩබභ ආර්ථිඹ තුිබන් හශේභ හය ආර්ථිඹ
තුිබනුත් ඉසයවට ඹන්න ඕනෆ. ධීය ර්භහන්තඹ, නහවි
ක්ශේත්රඹ හශේභ හයඹ වහ අනුඵ්ධධ ම්ඳත් ශභනහයණඹ
තුිබන් ඉතහභත් දියුණු තහක්ණඹක් තභ අඳට නළවළ. තභ අපි
ඒ අකන් ඹම්කිසි භට්ටභ සිටිඹත් ශන යටල් එක්
ංන්දනඹ යනශොට ෘත්කඹක් වළටිඹට භහජඹ පිිබත්
රැකිඹහ ශම් යශට් බර  යන්න අද අඳට අලය ශරහ කශඵනහ.
ශභොද, ඉකවහශේදී අශේ යටට විලහර ඵරඳෆම් එල්ර ශරහ
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කශඵන්ශන් මුුවදු තීයඹ වයවහයි. එදහ ඳෘතුගීසින්, රන්ශ්ධසීන්,
රිතහනය ජහකඹන් අඳ ඹටඳත් යන්නට ශඹොදහ කශඵන්ශන්
නහවි ඵරඹයි. ඒ අඹ ඉසශල්රහභ ශශහභටඹ කිඹහ අශේ යටට
ඇවිල්රහ ඊට ඳසු යුදභඹ තත්ත්ඹට ගිර න් කශඵනහ. අවුරුදු
500ටත් අඳට ඒ තුිබන් ළරශන්නට ඵළරි වුණහ.
ඳෘතුගීසින්, රන්ශ්ධසීන් හශේභ රිතහනයඹන් ඉසය ර ටපු
තත්ත්ඹට ඩහ ඳසු හරඹදී මුළු ශරෝඹභ අල්රහ න්නහ
තත්ත්ඹට ඳත් වුශණ් හයඹ උඳශඹෝගී යශන ධීය
ර්භහන්තඹට ඔබ්ශඵන් ඹහභ තුිබනුයි. නහවි ක්ශේත්රශේ නහවි
දළනුභ, නහවි තහක්ණඹ උඳශඹෝගී යශන ඒ තුිබන් ශශහභ
හශේභ ඔවුන්ශේ යුදභඹ ලක්කඹ ශරෝඹ පුයහභ විර දුන්නට
ඔවුන් භත් වුණහ. ඳසු එර  ඵරඳෆභ රංහටත් ආහ.
21න සිඹ කිඹන්ශන් ආසිඹහශව් සිඹයි. ආසිඹහශව්
අනිකුත් යටල් ශශශ ක්ශේත්රශේ ඉතහභත් ශව්ශඹන් ඉදිරිඹට
ඹනශොට අපිත් ඒ තුිබන් ඉදිරිඹට ඹන්නට අසථහක් උදහ ය
න්න ඕනෆ. ඒ වහ අශේ රංහශව්ත්, තහක්ණශඹන් උස,
ජහතයන්තයඹ පිිබන්නහ පුුවණු රභ ඵර හඹක් වදන්න ඕනෆ. ඒ
වහ අශේ අධයහඳන ආඹතන  න් එිබඹට ඹන තරුණ
තරුණිඹන්ට රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ හශේභ, තහක්ණඹ දීශම්
ක්රභර මීය ට ඩහ පුළුල් ශනක් යන්න ඕනෆඹ කිඹහ තභයි ශම්
අසථහශව්දී භභ වන් යන්ශන්.
රු ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකතුභහත් දන්නහ, ශම් යශට්
National Youth Survey එක් ක්රිඹහත්භ වුණු ඵ. ඒශදි
ශඳන්හ දී කුදණහ අශේ යශට් Advanced Level භත් නළක
තරුණ ඳයපුය සිඹඹට 48ක් විතය ඉන්නහඹ කිඹහ. ඒ හශේභ රහ
අංලඹට නළ වරු ශරහ සිටින සිඹඹට 22ක් විතය ඉන්නහඹ කිඹහ
කුදණහ. අශේ යශට් ශම් තරුණ පිරිට රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ කිරීභ
අද විලහර රලසනඹක් ශරහ කශඵනහ. අද නශොට ශම් යශට්
තරුණ විරැකිඹහ ඉතහභත් ඉවශ භට්ටභ කශඵනහ. ශනදී අපි
UNDP එශක් ළඩටවනට වබහගී වුණහ. ඒශදි එක්ත්
ජහතීන්ශේ ංභශඹන් "National Human Development Report
2014 on Youth and Development" නමින් හර්තහක්
එිබදළක්වුහ. ඒශන් ශඳන්හ දී කශඵනහ, රංහශව් අවුරුදු 15 24 අතය තරුණ ඳයපුශර් විරැකිඹහ සිඹඹට 18.5ක්ඹ කිඹහ. ඒ
ඉතහභ ඵයඳතශ රලසනඹක්. ශභොද, ඒ භහන ශන්ශන්
ඇෂසකනිසථහනඹටයි.
ශම්
රහඳශේ
යටල්
අතරින්
ඇෂසකනිසථහනශේ විතයයි ඹ අවුරුදු 15 -24 තරුණ පිරි
අතය සිඹඹට 19.5 විරැකිඹහක් කශඵන්ශන්. රංහශව් ඒ
රභහණඹ සිඹඹට 18.5යි. ශන්ඳහරඹ, ඵංේරහශ්ධලඹ, ඉන්දිඹහ,
ඳහකිසතහනඹ ආදී සිඹලුභ යටල්ර තරුණ භට්ටශම් විරැකිඹහ
සිඹඹට 10ට ඩහ අඩු ය ළනීභට ඒ අඹට වළකි ශරහ කශඵනහ.
අපි ශම් ළන ශොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. ශභොද, අපි පුුවණු යන
ශදඹ ශනොශයි රැකිඹහ ශශශ ශඳොශ ඉල්රන්ශන්. අශේ තරුණ
පිරි ශභොන අධයහඳන සුදුසුභක් රළුදත් ඔවුන් ගිර න්
රැකිඹහක් ශොඹනශොට තභන්ට අලය රැකිඹහක් රඵහ න්න
ඵළරි වීභ නිහ එ එ හරරදී ශම් යශට් තරුණ අවනඹ
එන්ට එන්ටභ ළඩි වීභ නිහ ශම් යශට් ශභොන විධිශේ විනහලඹන්
වුණහද කිඹන එ අපි දළ කශඵනහ. නමුත් රින් ය ඳත්
වුණු යජඹන් ඹම් ඹම් පිඹය න්න ඵළරි අද න ශොටත් ඒ
රලසනඹ වරිවළටි විරහ නළවළයි කිඹන එ තභයි භශේ භතඹ
ශරහ කශඵන්ශන්. ශභොද, අද ඒ රලසනඹ ඹම්තහක් දුයට ශවෝ
විඳිරහ කශඵන්ශන් අශේ තරුණ තරුණිශඹෝ විලහර ලශඹන්
අශේ යට අතවළයරහ ගිර න් කශඵන නිහයි. භභ නිශඹෝජනඹ යන
රශ්ධලශේ ඳහ තරුණශඹෝ දවස ණනක් ආර්ථි ලශඹන් ශම්
යශට් ඉසයවට ඹන්න ඵළරි අද ශම් යට අතවළයරහ ශන යටරට
ගිර ල්රහ, ඒ යශට් කශඵන ආර්ථිඹ වයවහ රැකිඹහ යරහ රඵන
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මුදල් තභයි රංහට එන්ශන්. ඒ හශේභ අද ඔඵතුභන්රහ, යහජය
අංලඹ, ශරෝශේ කශඵන විලහරතභ අංලඹක් ඵට ඳත් යරහ, ඒ
තුිබනුත් රැකිඹහ භට්ටභ ඹම්කිසි දුයට විඳිරහ කශඵනහ. නමුත්
ඒ ශදභ ශම් ආර්ථිඹ තුිබන් විඳුණු රලසන ශනොශයි. ඒ නිහ
අපි ශම් ළන ඉතහ ළ වරු අධයඹනඹක් යන්නට ඕනෆ, ශම් යශට්
ආර්ථිඹ තුිබන් අශේ තරුණ තරුණිඹන්ට වරිවළටි රැකිඹහක්
රඵහ ශදන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ. එශේ යන්නට නම් අද
රංහශව් කශඵන අධයහඳන භට්ටභ අනු ඒ ආඹතන, රැකිඹහ
ශශශ ශඳොශ ශභොනහද ඉල්රන්ශන්, ඉදිරි 21න සිඹශේදී
ශොශවොභද ඒ තුිබන් ඵ්ධධ යන්ශන් කිඹන එ ළන මීය ට ඩහ
පුළුල් අධයඹනඹක් යරහ, ඳක් විඳක් අඳ සිඹලු ශදනහභ එතු
ශරහ එඹ විඳීභට පිඹයක් න්න ඕනෆ. ඒ හශේ පිඹයක්
ළනීභ අද අතයලය ශරහ කශඵනහ. ශභොද, එන්න එන්නභ
තරුණ විරැකිඹහ රලසනඹ වින්නට ඵළරි ශරහ කශඵන නිහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ධීය ර්භහන්තඹට හය
විලසවිදයහරඹ ඉතහ ළදත් න ඵ අපි දන්නහ. අශේ රංහශව්
ධීය ර්භහන්තඹ, එක් හරඹ භහජශඹන් ශොන් වුණු
ර්භහන්තඹක් වළටිඹට වළඳින්විරහ කුදණහ. ඒ නිහ ශම් හශේ
ආඹතන වයවහ ධීය ර්භහන්තඹට න ජීඹක්, න
තහක්ණඹක්, න රභඹක් රඵහ දිඹ වළකියි. ඒ හශේභ අශේ
තරුණ තරුණිඹන්ට ඒ තුිබන් භහජශේ පිිබළනීභක් වදහ
ශදන්නට අඳට පුළුන් නම්, අශේ තරුණ තරුණිශඹෝ ධීය
ර්භහන්තඹ වයවහ ත තත් ඉදිරිඹට ඹන්නට එයි කිඹන එයි
භශේ අදව න්ශන්.
අපි දන්නහ, අපි නහවි ශක්න්ද්රසථහනඹ ඉන්නහ ඵ. අශේ
මුුවදු භහර්ඹ ත්තහභ අශේ තරුණ තරුණිඹන්ට නහවි අංලශේ
ශවො පුුවණුක් ශදන්න පුළුන්. ඒට නළ වරුතහ අඩුයි.
ශභොද, ඳහල් භට්ටශම් සිට අශේ තරුණ තරුණිඹන්ට ඉදිරිඹට
ඹන්නට පුළුන් ශභොන අංලශඹන්ද කිඹන එ පිිබඵ
දළනුත්භක් නළවළ. අශේ තරුණ තරුණිශඹෝ ශඵොශවෝ ශදශනක්
පුරුදු ශරහ ඉන්ශන්, යජශේ ඹම් කිසි රැකිඹහක් යන්න, එශවභ
නළත්නම් ම්රදහයි ක්ශේත්රඹ රැකිඹහක් යන්නයි. නමුත්
ඉන් ඔබ්ඵට ගිර ල්රහ, රංහශව් කශඵන ම්ඳත් උඳශඹෝගි ය
ශන ඒ ම්ඳත් තුිබන් ශරෝශේ දියුණුභ ර්භහන්ත, දියුණුභ
රැකිඹහ ක්ශේත්ර නිර්භහණඹ යන්නට අඳට පුළුන්.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ තභයි, හය
ම්ඳත් ආයක්හ ය ළනීභ. ඔඵතුභන්රහ දන්නහ, හය ම්ඳත්
ළන, අඳට විශ්ධල යට  න් ඳහ විලහර ඵරඳෆභක් එල්ර ශරහ
කශඵන ඵ. ඉන්දිඹහනු ධීයශඹෝ හශේභ, එක් එක් යට  න්
ඇවිත්, අශේ ශොඩිඹ වශන අශේ මුුවශ්ධ භසුන් ඇල්ලීශම්දී
භවය ශරහට අශේ හය ම්ඳත් ටි විනහල කිරීශම් අසථහ
අපි දළරහ කශඵනහ. ඒ නිහ අපි ඒ හය ම්ඳත් ආයක්හ ය
න්ශන් ශොශවොභද, අපි අනුභනඹ යන්න ඕනෆ ශභොන හශේ
රකඳත්කද කිඹන එ ශම් විලසවිදයහරඹ වයවහ, ඒ ඳර්ශේණ
වයවහ වඳුන්හ ශදන්නත් අඳට පුළුන් ශනහ.
අහන ලශඹන් භහ ශම් රුණ අධහනඹට ශඹොමු යනහ.
ශම් හය විලසවිදයහරඹ වයවහ අශේ තරුණ තරුණිඹන්ශේ
විරැකිඹහ අඩු කිරීභට නම්, ඒ අදහශ පුුවණුවීම්, ඒ ඳහසභහරහ
ජහතයන්තයඹට ළශශඳන අන්දමින් අපි ස ශ යුතුයි. ඒ
තරුණ තරුණිඹන් ශම් විලසවිදයහරශඹන් එිබඹට ගිඹහභ ුවශදරහ
ශනොය, ඒ අඹට අලය රැකිඹහ අපි ශම් යශට් නිර්භහණඹ ශ
යුතුයි. එක්ශෝ ඒ අඹට යජශේ රැකිඹහ ශදන්න ශනහ. එශවභ
නළක වුශණොත් ශම් යශට් තරුණ අවනඹ ර්ධනඹ ශනහ.
නළත්නම් ඒ අඹ ශම් යට අතවළය ඹනහ. ඒ රුණු අධහයණඹ
ය ශන ඉදිරිඹට ඹමු කිඹමින් භශේ ථහ අන් යනහ.

ඳහර්  ශම්න්තු
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(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මීය ශනට රු ගීතහංජන
අභහතයතුභහ. එතුභහ නළවළ.

ගුණර්ධන

භවතහ

නිශඹෝජය

රු ෆී  ක්ස ශඳශර්යහ අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 10
හරඹක් කශඵනහ.
[අ.බහ. 5.04]

ගු ෆීලික්ව් ගඳගර්රා මශතා (වමාජ ගවාලා අමාතයතුමා)
(ரண்நெறகு நலிக்ஸ் ததவர - சமூக வசககள் அகச்சர்)

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

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ
පිර ටුවීභ පිිබඵ ඳශමුශන්භ අශේ ජනහධිඳකතුභහට සතුකන්ත
ශන්න ඕනෆ. එතුභහ 1999 ජනි 23 න දහ ශම් ඳනත
ඳහර්  ශම්න්තුට ශනහපු ශරහශව් ශේවීපී එශක් රු
භන්ත්රීතුශභක් කිව්හ, "ශම් ශභොටද, ශම් ඉංජිශන්රු
ආඹතනඹක් " කිඹරහ. එතශොට ජනහධිඳකතුභහ කිව්හ, "ශම්
මුල් පිඹය. අශනක් ටයුතුත් අපි යනහ" කිඹරහ. නමුත් 2001
දී ඒ ආණ්ඩු ඳළයදුණහ. නමුත් අද එතුභහශේ රහර්ථනහ ඉසට
කිරීභට අශේ ඳක්ශේ බහණ්ඩහහරි, අශේ ර තත් ඩරස
අරවේශඳරුභ අභහතයතුභහ ශම් ටයුත්ත යනහ. එතුභහ
ඳක්ඹට විතයක් ශනොශයි, හයඹටත් බහණ්ඩහහරි ශව්හයි
කිඹන එයි භශේ රහර්ථනහ. ඒ ශභොද කිඹනහ නම්, අපි හය
ම්ඳත වරිඹට ශභනහයණඹ ශශොත් අඳට පුළුන් විලහර
විශ්ධල විනිභඹක් රඵහ ළනීභට.
අපි ශම් ළන ථහ යන්න ඕනෆ රධහන ශදඹක් කශඵනහ.
අශේ ධීය හර්මිඹන් ඉන්ශන් 218,000යි. ජනවනඹ
රකලතඹක් ලශඹන් ඵර්ධදී ඒ රභහණඹ සිඹඹට 1ටත් අඩුයි. ධීය
ර්භහන්තශේ ශඹශදන ඳවුල් වළටිඹට ඵර්ධදී ඳවුල් රක් 15ක්
ඉන්නහ. නමුත් ර්භහන්තශේ ශඹශදන ධීය හර්මිඹන්
ඉන්ශන් 218,000යි.
මුුවදට බඹ නළක අඹ අපි දළක්හ. මුුවදට බඹ නළක නිහ තභයි
ශඵෝට්ටුර නළඟිරහ ඕසශේ  ඹහට ඳළනරහ ඹන්ශන්. ඒට
ශවේතුක් කශඵනහ. ඒ ශවේතුට පිිබඹම් කිරීභට අශේ ඇභකතුභහට
පුළුන් ශව්වි.
ධීය ටයුතුරට තහක්ණඹ රඵහ ශදන්න ඕනෆඹ කිඹන
නිභනශේ අපි සිඹලු ශදනහභ ඉන්නහ. ශම් භවහ හයඹක්.
හයඹ කිඹන එ ම්ඳතක්. පුංචි භහළුහශේ සිට මුතු ඇටඹ
දක්හ හයශඹන් ශනශහ න්න පුළුන්. හයඹ ළන ථහ
ය්ධදී ශරෝඹට එන ඔක්සිජන් රභහණඹ ළන ර තන්න පුළුන්.
ශොඩබභ ඳුරට ඩහ විලහර ඳු හයශේ කශඵනහ. හයඹ
ළන ථහ ය්ධදී, ඊට සුදුසු ඇභක ශශනක් අඳට රළබරහ
කශඵනහ.
හභහනයශඹන් ථහක් කශඵනහ, තල්භශකු ශන්න එඳහ,
ශඩොල්පින් භහළුශක් ශන්න කිඹරහ. ධීයඹහ ආදශර් ශඩොල්පින්
භහළුහට. නහවිශඹෝ ආදශර්ත් ශඩොල්පින් භහළුහට මික්
තල්භහට ශනොශයි.
ධීයඹහට රමුත්ඹ ශදන්න ටයුතු යන්න කිඹරහ තභයි
භභ ඉල්රන්ශන්. අද ශදන ඳයම්ඳයහ ධීය ර්භහන්තශේ
ශඹශදන්ශන් නළවළ. ඒ අඹ ශඵොශවෝ ශදශනක් තහක්ණඹත් එක්
handphones අයහ ශම්හ බහවිත යමින් laptops අශත් කඹහ
ශන සිටිනහ මික් මුුවදට ඹන්න ළභළක නළවළ. නමුත් ශවො
ශව්තනඹක් රළශඵනහ නම්, ශවො income එක් රළශඵනහ
නම්, තහක්ණඹ ශවොට පුරුදු යනහ නම්, ආර්ථිඹ ලක්කභත්
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ශනහ නම් වළශභෝභ ළභළත්ශතන් මුුවදට ඹයි. ඒ ආයක්හත්,
තහක්ණඹත් හශේභ තත් ශනොශඹක් ශ්ධල් අඳ රඵහ ශදන්න
ඕනෆ.
ශම් යට මුුවශදන් ට ව යටක්. එභ නිහ හයඹ ම්ඵන්ධ
බර  යන්න ඕනෆ භවහ ඇදුයන් ශනොශයි; භවහ ආාහර්ඹරු
ශනොශයි. රහශඹෝගි ජනහධිඳකතුභහත් ඒ කිඹරහ කුදණහ.
ශම් ඳහසභහරහ වළදෆරීභ වහ සිසුන් ඵහ ළනීශම්දී ධීය
රජහශේ දරුන්ට තළනක් ශදන්න කිඹරහ භහ රු
ඇභකතුභහශන් විශලේශඹන්භ ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ තභයි අශේ
රහර්ථනහ. එශවභ ශශොත් තභයි ශම් ර්භහන්තඹ දියුණු
යන්න පුළුන්. ධීය ඳවුල්ර උඳදින දරුන්ට හයඹ ළන
භවහාහර්ඹරු දක්හ ඉශන ළනීභට අලයතහ කශඵන්න
පුළුන්; රඵහ න්න පුළුන්, ෘත්කඹට අදහශ.
දළන් ඵරන්න, ශොරිඹහශව් රැකිඹහ වහ අශඳන් ට්ටිඹ
ඉල්රනහ. ට්ටිඹක් ඕසශේ  ඹහට ඹනහ. ත ට්ටිඹක්
ශොරිඹහට ඹනහ. ඊට ඳසශේ ශොරිඹන් නළව් ඇවිල්රහ අශේ
මුුවශ්ධ භහළු අල්රහශන ඹනහ; අශේ භත්ය ම්ඳත නළක
නහ. ඊට ඳසශේ අඳට භසුන් ආනඹනඹ යන්න තභයි
ශන්ශන්. ඉකන් ශභළනි රුණු හයණහ ළන අශේ
ඇභකතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ. එතුභහ ශවො
ශභනහයණඹක් කශඵන ශශනක්. එතුභහ අභහතයහංලඹ බහය
ත්තහට ඳසශේ ර ටපු ඇභකරුන් විශව්ානඹ ශනොයමින්
තභන්ශේ ළඩ ටයුතු යශන ඹන ශශනක්. ඒත් සුවිශලේ
රක්ණඹක්. රහවන අභහතයයඹහ ලශඹන් එතුභහත් ටයුතු
ශහ, භහත් ටයුතු ශහ. එතුභහ බහය ත් තළන ඉරහ ඉසයවට
ඹන අභහතයයශඹක්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔව්, පිටුඳ ඵරරහ අඩු ඳහඩු
කිඹන ශශනක් ශනොශයි. බහයත් තළන ඉරහ ඉසයවට ඹන
ඇභකයශඹක්. ඒ නිහ අපි එතුභහට සුඵ රහර්ථනහ යනහ. එතුභහ
positive thinking කශඵන ශශනක්. ඒ නිහ අපි ර තනහ, අඳට
ශම් හර්ඹ යන්න පුළුන් ශයි කිඹරහ.
ථහක් කශඵනහ ශන්, "ඳ නින දිඹ බක් ශනොවී ඇයි
භවහ හයඹක් වශේ" කිඹරහ. භවහ හයඹක් වුණහට එයින් තුය
ටික් ශඵොන්න ඵළවළ. භවහ හයශේ ලුණු වළදිරහ කශඵන්ශන්
ජරඹ රන්ශන් නළක නිහ කිඹරහ එක්තයහ ශශනක් කිඹරහ
කශඵනහ. ඒ තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. ජරඹ රන්ශන් නළක
නිහ භවහ හයශේ ලුණු කශඵනහඹ කිඹනහ. දළන් ශබ්ශර් ළ
ඵරන්න. ජරඹ ඳල් ශරහ නිහ ශොශ ඳහට ශරහ කශඵනහ.
එක්ත් ජහක ඳක්ශේ ඳහට තභයි ශබ්ශර් ළට ඇවිල්රහ
කශඵන්ශන්, ඳල් ශරහ නිහ.
විශලේශඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, ශම් තහක්ණඹ ඳහවිච්චි යරහ
මුුවද වයවහ අඳට ශරොකු ශදඹක් යන්න පුළුන් ඵ.
ශම් හය විලසවිදයහරශේ ඉළන්වීම් ටයුතු යර විධිඹට
ෛත්ර බහහශන්භ ශශොත් ශවොයි. අශේ හසුශ්ධ
නහනහඹක්හය ඇභකතුභහ ෛත්ර බහහ පිිබඵ සුවිශලේශඹන්
ටයුතු යනහ. ධීය දරුන්ශේ ආශව්ණි බහහශන් ඉශන
ශන ඒ උඳහධිඹ රඵහ න්නත්, ඒ තනතුරු වහ අලය ලක්කඹ
රඵහ න්නත් වළකි න ඳරිදි බහහ තුශනන්භ ඉළන්වීශම් ටයුතු
යන්න කිඹරහ ඉතහභ හරුණි ඉල්රහ සිටිනහ. එඹට
ශවේතුක් තභයි, ධීය ර්භහන්තශේ
ඉන්න අඹශන් ළඩි
පිරික් උතුරු නළශනනර ය රශ්ධලර ජීත් න අඹ න නිහ.
මුුවද අයශන ඵළලුශොත්, මුුවශදන් තුශනන් ශදක් අඹත්
න්ශන් උතුරු නළශනනර යටයි. උතුරු නළශනනර ය ද්රවිඩ
ජනතහත් ඉන්නහ; මුස  ම් ජනතහත් ඉන්නහ. ශම් ද්රවිඩ
ජනතහත්, මුස  ම් ජනතහත් ළඩි ලශඹන් බහවිත යන ශඳොදු
බහහ තභයි ද්රවිඩ බහහ. එභ නිහ ඒ ළනත් ර තන්න කිඹරහ
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රු ඇභකතුභහශන් අපි ඉල්ලීභක් යනහ. එශේ ශශොත් තභයි
ශභයින් රශඹෝජනඹක් රළශඵන්ශන්. තහක්ණඹ බහවිතශඹන් තභයි
භහළු ඇල්ලීභ යන්න පුළුන් ශන්ශන්.
ඊශනට, ශම් bottom trawling කිඹන එ අපි ශඳොේඩක් නතය
ය දභන්න ඕනෆ. රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභන්රහ ශම්ට
පිිබඹභක් ශඹොදන්න. ඔඵතුභහට ශම් ශොශවොභ වරි නතය
යන්න පුළුන් කිඹරහ අපි විලසහ යනහ. ඔඵතුභහ කිඹන ඒහ
ආණ්ඩු භසතඹක් ලශඹන් පිිබන්නහ. නමුත් ඔඵතුභහට
ඳක්ශේ ශරොකු තනතුයක් නම් රළබරහ නළවළ. ඇභකතුභනි, අශේ
භත්ය ම්ඳත ම්පර්ණශඹන්භ වහයශන අයශන ඹන
තත්ත්ඹක් කශඵනහ. Indian Ocean Tuna Commission IOTC - එශක් හභහජිත්ඹ අපි රඵහශන කුදණහ. අශේ
නිරධහරින් ඒ ම්ශම්රනඹට ඹළව්හ. ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ තභයි
භහරදියින එර  හභහජිත්ඹ රඵහශන කශඵන්ශන්. ඉතහභ
ළදත් හයණඹක් විධිඹට ශභඹ වඳුන්න්නට ඵළවළ. අපි
භව්ධවීඳඹක් නම්, quota system දභරහ ශම් භහළු ඇල්ලීභ ශහට
භක් නළවළ. නමුත් අශේ යට දඳතක්. රංහ ශට්ටභ
කශඵන්ශන් මුුවද. ඒ නිහ ශම් රුණු හයණහ ළන රු
ඇභකතුභහ ශවොට ල්ඳනහ යරහ ටයුතු යන්න.

ගු එප. ගජෝප් මයිකල් ගඳගර්රා මශතා
(ரண்நெறகு ம். வஜரசப் கக்கல் ததவர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

Trawling යන්ශන් වුද?

ගු ෆීලික්ව් ගඳගර්රා මශතා

760

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු අභහතයතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරශඹන් ත විනහඩි
ශද හරඹකුයි ඉකරි කශඵන්ශන්.

ගු ෆීලික්ව් ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு நலிக்ஸ் ததவர)

(The Hon. Felix Perera)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භශේ ථහ ඉතහභත් ශටි
ය ඉක්භනින් අහන යන්නම්.
ශම් යශට් ධීය ර්භහන්තඹ ශනුශන් ඹම් ශදඹක් ශහ නම්
ඒ ශශේ අශේ අකරු ජනහධිඳකතුභහයි කිඹන එ භහ ශම්
අසථහශව්දී කිඹන්න ඕනෆ. එතුභහ ඒහ ශොශවොභ ශහ ද කිඹහ
කිඹනහ නම්, එක්ත් ජහක ඳක් යජශේ හරශේදී ජරජීවී
හත් නතය ය දළම්භහ, ඵහයඹක් ශරහ. අශේ ජනහධිඳකතුභහ
ඇවිල්රහ අද නළත යක් භත්ය අභිජනන භධයසථහන වදරහ
කශඵනහ. අබයන්තය ජරහලර භසුන් ඇක කිරීශම් රකපරඹක්
ලශඹන් අද යට භළද ඉන්න මිනිසුන්ටත් භහළු ෆල්රක් න්න
පුළුන් ශරහ කශඵනහ. එභ නිහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අශේ
ආණ්ඩුට අභිශඹෝ යන්නට කිසිභ ශශනකුට ඵළවළ. ශභොද
අශේ ආණ්ඩු ත් රකඳත්ක තීන්දු උඩ තභයි අද ශම්
ර්භහන්තඹ ය ශන ඹන්ශන්. ශම්ත් ශවො රකඳත්ක
තීන්දුක්. ශම් ත් රකඳත්ක තීන්දුශව් රකපර අඳට අනහතශේදී
ශඳශන්වි. ඒ වරිඹට ය ත්ශතොත් අඳටභ නළව් ටි වදහ
න්නටත් පුළුන්.

(ரண்நெறகு நலிக்ஸ் ததவர)

(The Hon. Felix Perera)

භභ දන්ශන් නළවළ, වුද යන්ශන් කිඹරහ. Trawling
යන්ශන් ධීය ර්භහන්තශේ ශඹශදන අඹ මික්
ශ්ධලඳහරනඥශඹෝ ශනොශයි ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ දන්ශන්
නළවළ, ඕහ භට කිඹන්න එඳහ. ශොශවොභ වුණත්, රජහතන්ත්රහදඹ
විලසහ යන අශේ යශට් ධීය ර්භහන්තඹ රැ ළනීභ ළන අපි
ල්ඳනහ යන්නට ඕනෆ.
ධීයඹහ ඵඹ නළවළ. එඹට උදහවයණ ඕනෆ තයම් කශඵනහ. භහ
ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ඇභකයඹහ ලශඹන් ටයුතු යපු
හරශේ සුනහමි යනශඹන් ඳසු ධීය යහඹන් 18ක් වළදුහ.
ඳහනදුශර්ත් ධීය යහඹක් වදන්න චීනඹ බහය ත්තහ. එර  ධීය
යහඹක් වළදුහ. නමුත් අහර්ථ වුණහ. නළත යක් රුපිඹල්
රක් 3,000ක් දුන්නහ. ඒත් අහර්ථ වුණහ. ඳසශේ අහර්ථ
වුශණ් ඇයි කිඹරහ ධීයඹන්ශන් ගිර න් අවපුහභ ශභොද
කිව්ශව්? අශේ අදවස ත්ශත් නළවළ යි කිඹරහයි ඒශොල්රන්
කිව්ශව්. ඒ ධීයඹන්ශන් අදවස ත්තහ නම් වරි. ඒශොල්ශරෝ
දන්නහ ළරළසභ වළශදන්න ඕනෆ ශොශවොභද කිඹරහ. මුුවද ළන
අපි ල්ඳනහ ය්ධදී, මුුවද පිිබඵ ශවොභ අදවස කශඵන්ශන්
රහශඹෝගි මුුවද ආශ්රිත ඉන්න අඹට. ඒ හරශේ Vessel
Monitoring System කුදශණ් නළවළ. ඉය ඵරරහ, ව ඵරරහ, තරු
ඵරරහ තභයි ශොඩට ආශව්. මුුවද භළදට ගිඹහභ ශොශවේත්
ශඳශනන්ශන් නළවළ. ශොතළන ඉන්නහද කිඹරහ දන්ශන්ත් නළවළ.
නමුත් ඉය, ව, තරු ඵරරහ ශොඩට එන්න පුළුන් වළකිඹහක්
ධීයඹහට කුදණහ නම්, ධීයඹහට තහක්ණඹත් දුන්ශනොත්
ශොශවොභ ටයුතු යයිද? භහළු ඉන්න තළන් ශඳන්න්න පුළුන්.
දළන් Vessel Monitoring System එක් වදන්න පුළුන්. ඒහට
ඹන පිරිළඹ ශොච්ාය ද කිඹහ ඔඵතුභහට ඵරන්නට පුළුන්.
ඔඵතුභහටත් ශම් හය විලසවිදයහරඹ තුශ අත් වදහ ඵළලීම්
යන්නට පුළුන්. භවහාහර්ඹතුභහ ශභර  ඉන්නහ. එතුභහට පුළුන්
ශව්වි.

භහ ධීය අභහතයයඹහ වළටිඹට ටයුතු ශ හරශේ
ශඵෝට්ටුක් වළදුහ භට භතයි. Engine එශනුයි, රුශරනුයි
ශදශන්භ ශඵෝට්ටු ශනි ඹන්න පුළුන්. Mr. Pierre Pringiers
කිඹන ශඵල්ජිඹශම් තහනහඳකතුභහ තභයි ඒට ආධහය ශශේ.
NARA ආඹතනශඹන් ඳර්ශේණඹක් ශහ. මුුවශ්ධ ශඵෝට්ටු
ඹනශොට සුශන එ්ධදී සුශන ඳහවිච්චි යරහ ශඵෝට්ටු ඳදහශන
ඹනහ. ශඵෝට්ටු ඳදන්න රුර අකන් අදින්න ඕනෆ නළවළ.
Switch එ දළම්භහභ රුර ළඩ යනහ. තත්ඳය ශදයි ඹන්ශන්
switch එ දහන්න. එයින් ඉන්ධන පිරිළඹත් ශොඩක් අඩු ය
න්නට පුළුන් ශනහ. ඒ හශේ ඳර්ශේණ ඔඵතුභහ ශශොත්
ඉන්ධන වනහධහයඹ ශදන්න අලය න්ශන් නළවළ. ධීයඹහ
ඹහාශඹක් ශනොශයි. ධීයඹහට භහළුශක් ශදන්න ඕනෆ නළවළ,
බලී පිත්තක් ශදමු. බලීපිත්තක් දීශම් වළකිඹහ කශඵන්ශන් අශේ
දක් ඇභකතුභහටයි කිඹන එ භහ ශම් අසථහශව්දී වන්
යන්න ඕනෆ. ත ශඵොශවෝ භන්ත්රීරුන් ථහ යන්නට සිටින
නිහ භහ ළඩිපුය හරඹ න්ශන් නළවළ.
ශම් යශට් භහළු ආනඹනඹ, අඳනඹනඹ ඹන ශදභ යනහ
ශන්. අඳ ශභොනහ ථහ ශත්, අශේභ භහළු ටි අල්රහශන
ගිර ල්රහ, අශේභ භහළු ටි ශභවහට එන ට්ටිඹකුත් ඉන්නහ.
මුුවද භළදදී භහරු ය න්නහ අඹත් ඉන්නහ.[ඵහධහ කිරීම්] එශවභ
ශනොශයි. ඉන්න ඉන්න. භහ කිඹන්නම්. භහ හටත් ශාෝදනහ
යන්ශන් නළවළ. භහ ශම් හටත් ශාෝදනහ යනහ ශනොශයි.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ඇභකතුභහ ථහ අහන යන්න. හරශව්රහ
අහනයි.
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ගු ෆීලික්ව් ගඳගර්රා මශතා

(ரண்நெறகு நலிக்ஸ் ததவர)

(The Hon. Felix Perera)

ශම් ධීය ර්භහන්තශේ වළටියි ඒ. භහශන්න. භහ එශවභ
කිඹන්ශන් ශාෝදනහක් වළටිඹට ශනොශයි. එදහ ඉරහ කුදණු
සිරිතක් ඒ. ශභොද, අශේ තහක්ණඹ නළක මින් තහක්ණඹ
දන්නහ අඹ තහක්ණඹ වයවහ අඳත් පීඩනඹට ඳත් යනහ. අශේ
භත්ය ම්ඳත ශනශහ න්නහ. තහක්ණඹ දන්නහ නම්,
ශභශවේ ඉරහ ඒ ළන ඵරන්න අඳට පුළුන් ශනහ.
CCTV ළභයහ වි ය ත්තහභ, ඔඵතුභහශේ handphone
එශන් ඔඵතුභහට ශදය ළන ඵරන්න පුළුන් ශන්.
ශරශවසිශඹන්භ පුළුන්. ඒ හශේ තහක්ණඹක් කශඵන ශම්
හරශේ ශම්හ ශඳොඩි රලසන. එභ නිහ ධීය විලසවිදයහරඹ
ආයම්බ ය රහශඹෝගි විධිඹට ටයුතු ශොට අශේ ධීය
ර්භහන්තඹ රැ න්නඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ. භහ ඹටශත්ත්
ධීය ඉංජිශන්රු ආඹතනඹ කුදණහ. ඒ අඹ අඳත් එක් ඉතහභත්
ශවොට ළඩ ශහ. එර දී ජනහධිඳකතුභහශේ රධහනත්ශඹන්
ඳශමුන උඳහධි රදහශනෝත්ඹ කබ්ඵහ. ශියඹන්ශේ රලසනඹක්ඹ
කිඹරහ අවුරුදු වතයක් ඇදි ඇදී කුදණහ. නමුත් අඳ ඒ ශියඹන්ට
ථහ යරහ කිව්හ," ල්   ඕනෆ නළවළ. නිම් ඉශන න්නඹ
"කිඹහ. රලසනඹ විහ ත්තහ. රහශඹෝගි ඒ රලසනඹ විහ
ත්ත එශක් රකපරඹක් වළටිඹට තභයි ජනහධිඳකතුභහශේ
රධහනත්ශඹන් ඳශමුන convocation එ කබ්ශබ්. භහ ඔඵතුභහට
ශම් හයණඹ කිඹන්නට ළභළකයි. ඇභකතුභහ භටත් ඩහ
රහශඹෝගියි. එතුභහ ශම් ටයුත්ත යහවි.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි. ශඵොශවොභ සතුකයි.
ඊශනට රු අකිර වියහේ හරිඹම් භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට
විනහඩි 15 හරඹක් කශඵනහ.
[අ.බහ. 5.16]

ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන් භට ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් ථහ කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ ළන භහ තුටු
ශනහ. භහ භශේ ථහ ආයම්බ යන්නට ශඳය අශේ ශජයසස
ඇභකයශඹක් න රු ෆී  ක්ස ශඳශර්යහ ඇභකතුභහශන් ශම්
හයණඹ අවන්නට ළභකයි. එතුභහ කිව්හ, මුුවද භළදදී භහළු
ටි ුවභහරු ය න්නහ අඹ ශම් ආණ්ඩුශව් ඉන්නහඹ කිඹහ. ශම්
යශට් භහළු විකුණනහඹ කිව්හ. ශම්හ හභහනය මිනිසුන්ට
යන්නට ඵළවළ. ශම් යශට් ආණ්ඩුක් කශඵනහ. ආණ්ඩු
ඵරතුන් ඉන්නහ. ඵරත් ඇභකරු ඉන්නහ. ආයක්ශඹෝ
ඉන්නහ. ශම් ඔක්ශොභ කශඹ්ධදී හභහනය මිනිසුන්ට නම් ශම්හ
යන්නට ඵළවළ. රහම්පු ඳත්තු ය ශන ශඵෝට්ටුශව් ගිර ල්රහ
මුුවශ්ධ භහළු අල්රන දුේඳත් ධීයඹහට නම් ශම්හ ුවභහරු ය
න්නට ඵළවළ. ල්රහහනරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, වුද ඒ ඵරතුන්
කිඹහ භහ එතුභහශන් අවනහ. [ඵහධහ කිරීම්] වරි. වරි. රු
ෆී  ක්ස ශඳශර්යහ ඇභකතුභනි, භහ ඔඵතුභහට ඵහධහ ශශේ නළවළ.
අශේ ශේ.ආර්.පී. සරිඹේශඳරුභ භළකතුභහ ශම් අසථහශව්
බහශව් ර ටිඹහ නම් ශවොයි. ශේ.ආර්.පී. සරිඹේශඳරුභ භළකතුභහ
ථහ ය්ධදී දිගින් දිටභ රු ඇභකතුභහට කිව්හ, "ශම් නහකි ටි
එශන්න ඕනෆ"ඹ කිඹරහ. භභ දන්නහ විධිඹට නම් එතුභහටත් දළන්
ඹ අවුරුදු 80ට කිට්ටුයි. රලසනඹ කශඵන්ශන් එතළනයි. භභ
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දන්ශන් නළවළ, "නහකි ටි එශන්න ඕනෆ" කිඹන එශන් එතුභහ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් ශභොක්ද කිඹරහ. එතුභහ එශවභ වතය
ළයඹක් කිව්හ. තරුණ භන්ත්රීයශඹකු ලශඹන් භභ කිඹනහ,
"නහකි එශවභ එශන එත් අහධහයණයි" කිඹරහ. ශභොද,
ඒශොල්රන්ශේ කශඵන අත් දළකීම්, ඳශපුරු්ධද ශඹොදහ න්න
පුළුන් නම් ඒ ශොල්රන් කඹහ න්න ඕනෆ. ඊට ඳසශේ අයින්
යන්න ඕනෆ ශශනකු ඉන්නහ නම් අයින් යන්න. ශභොද,
අත් දළකීම් කිඹන ඒහ ශරශවසිශඹන් න්න ඵළවළ ශන්. ශශනකු
ඳරිණත ශන්න ශන්න, ඹසින් මුුවකුයහ ඹන්න ඹන්න තභයි
ශඵොශවෝ ශ්ධල් පිිබඵ අත් දළකීම් රඵන්ශන්; වශ දළනුභක්
ඇක ශන්ශන්. ඒ අත් දළකීම්  න් අශේ යටට ඳරශඹෝජනඹක්
න්න ඕනෆඹ කිඹන එයි තරුණශඹකු විධිඹට භභ නම්
කිඹන්ශන්. නමුත් ඹ අවුරුදු අස ණනට කිට්ටු
භන්ත්රීයශඹකු විධිඹට එතුභහ "නහකි එශන්න ඕනෆ" කිඹරහ
දිගින් දිටභ කිව්හ. භභ දන්ශන් නළවළ, එතුභහ එශවභ කිව්ශව්
ශභොද කිඹරහ. ශශේ ශතත් ආණ්ඩුශව් භන්ත්රීයශඹකු
ලශඹන් එතුභහ ඒ හයණඹ කිව්හ.
අපි සතුකන්ත නහ, ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකතුභහට.
පු්ධරශඹකු විධිඹටත් එතුභහට අශේ ශඳොඩි රුත්ඹක්
කශඵනහ. ශභොද, එතුභහ අලුත් ළඩක් යන්න වදන ශශනක්.
ඒ හශේභ අනික් අභහතයහංලරට ළඩිඹ එතුභහශේ විඹඹ බහය
අභහතයහංලඹ ශවො line එ ඹනහ. ශොඩක් ශරහට එතුභහ
ශම් තත්ත්ඹ ශත්රුම් අයශන කශඵනහ. ශ්රී රංහ හය
විලසවිදයහරඹ ඳනත් ශටුම්ඳතට අපි වශඹෝඹ ශදනහ. ඒ
හශේභ, ශම් විලසවිදයහරඹ තත් දියුණු ශරහ අනහතශේ දී ත
රකශීලී ශ්ධල් එඹට එතු ශව්වි කිඹහ අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ. ශභඹ ආයම්බඹ විතයයි. ශඳොඩි ශඳොඩි අඩු ඳහඩු කශඵනහ.
නමුත් ඒ අඩු ඳහඩු වදහශන ඉදිරිඹට ඹන්න ඕනෆ. භභ ඇත්තටභ
ඒ අඩු ඳහඩු ළන ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්ත් නළවළ.
ශභොද, ඊට ළඩිඹ ශම් ශවො ශදඹක්. ඕනෆභ ශදඹක් ඳටන්
නි්ධදී අඩු ඳහඩු කශඵන්න පුළුන් ශන්. ඒ නිහ අපි අඩු ඳහඩුභ
කිඹ කිඹහ ඉන්න ශවො නළවළ. නමුත් ශම් ටයුත්ත ඳටන්
අයශන කශඵනහ. ශම්ශක් අයමුණ ශවොයි; ඳදනභ ශවොයි. ඒ
නිහ ශම් ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ ආයම්බ කිරීභ පිිබඵ,
විඳක්ඹ වළටිඹට අඳ එතුභහට සතුකන්ත න්න ඕනෆ. ඒ හශේභ
-

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ශඳොඩි ඳළවළදි   කිරීභක් යන්න අසථහ රඵහ ශදන්න.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

අශේ ඩරස අරවේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහට ථහ යන්න අය
රඵහ ශදනහ.

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ශභඹ ශෞයශඹන් යන ඉල්ලීභක්. ඔඵතුභහ education එ
ඵහය shadow minister විධිඹට, භට පුංචි භතඹක් කිඹන්න. විජිත
ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ දළන් ශම් රු බහශව් නළවළ. අශේ ජිත්
ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහත් ගිඹහ. එතුභන්රහට උත්තය ශදන්න විධිඹක්
නළක නියි භභ ශම් රලසනඹ අවන්ශන්. එක්ත් ජහක ඳක්ශේ
භතඹ ළනයි භභ අවන්ශන්. විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ කිව්හ,
"1978 අං 16 දයන විලසවිදයහර ඳනතට ශම් ඇතුළු යන්න"
කිඹරහ. ශම් දරුන්ටත් තයහරි විබහඹකින් - Z-score එශන්
- නම් ිධශ්විධදයාලා ඇළතළත් වන්න ළුවනවන් වන ිධියා හදන්න
කිඹරහශන් කිඹන්ශන්. ඒ එක්ත් ජහක ඳක්ඹ ඉන්න භතඹද?
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ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

එශවභ භතඹ අපි තභ නළවළ.

ගු එප. ගජෝප් මයිකල් ගඳගර්රා මශතා
(ரண்நெறகு ம். வஜரசப் கக்கல் ததவர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශභඹ විශලේ හර්ඹඹක්.

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඒ තභයි.

ගු එප. ගජෝප් මයිකල් ගඳගර්රා මශතා
(ரண்நெறகு ம். வஜரசப் கக்கல் ததவர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඔඵතුභහට භභ කිඹන්නම්. අපි පිිබන්ශන් ශම් විශලේ
විලසවිදයහරඹක් වළටිඹටයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ හශේ. විබහ ඳහස
න්ශන් නළක පිට යටට ගිර ල්රහ බහහ ඉශන ශන එන අඹ
ශොඩක් ඉන්නහ.

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ශඵොශවොභ සතුකයි.

ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

විශලේඥයින්ශේ දළනුභ අයශන ශම් ළන තදුයටත් අඳ
හච්ඡහ යන්න ඕනෆ. එඹ එ ඳහයටභ කිඹන්න අභහරුයි. රු
ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහට භභ නළත තහක් සතුකන්ත නහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රු අභහතයතුභහශේ
අධහනඹ ශම් හයණඹ ශශයර ත් ශඹොමු යන්න ඕනෆ.
ජනශල්න වහ ංයහ ශල්න ශදඳහර්තශම්න්තුශව් දත්තරට
අනු ශම් යශට් ඹ අවුරුදු 5ට ළඩි ජනවනඹ එක්ශෝටි
අසඳන්රක් විසිවත්දහස වඹසිඹ අසතුනක් නහ. අපි
විශලේශඹන් ශම් හයණඹ ශශයර  අධහනඹ ශඹොමු යන්න
ඕනෆ. භභ ර තනහ, ඔඵතුභහ ඒ හයණඹ ශශයර  අධහනඹ
ශඹොමු ය කශඵනහඹ කිඹරහ. ඳහල් ශනොඹන අඹ සිඹඹට 3.8ක්
ඉන්නහ. 1 ශර් සිට 5 ය දක්හ ඳභණක් ඳහල් ඹන ශමුන්
සිඹඹට 23.6ක් ඉන්නහ. 6 ශර් සිට 10 ය දක්හ ඳහල් ඹන
අඹ -O/Levelත් නළක අඹ- සිඹඹට 40ක් ඉන්නහ. ශම් යශට්
ජනතහශන් O/Levelත් නළක අඹ සිඹඹට 40ක් ඉන්නහ. O/
Level වහ භහන අඹ සිඹඹට 17ක් ඉන්නහ. A/Level වහ භහන
අඹ සිඹඹට 12ක් ඉන්නහ.
රු ඇභකතුභනි, උඳහධිධහරින් ඉන්ශන් සිඹඹට 2.7යි. ඒ
කිඹන්ශන්, ඹභක් ර තන්න පුළුන්, ඉවශ භට්ටශම් අඹ ඉන්ශන්
සිඹඹට 2.7යි. සිඹඹට 70ක් විතය ඉන්ශන් අඩුභ ණශන් O/Level
සුදුසුභත් නළක අඹයි. ශ්ධලඳහරන අශඵෝධඹක් නළක නිහ
ශොඩක් අඹ ශභතළනට එන්ශන් ශන ශන තළන්ර "hit" න
අඹයි. ථහක් කශඵනහශන්, "Any publicity is better than nopublicity" කිඹරහ. ජයහ ළඩක් යරහ කුභන ශවෝ ක්රභඹකින්
ජනප්රිඹ ශරහ භහධයර භතු වුණහභ ඒශොල්රන්ට රක්
ණන්  න් ඡන්දඹ ශදනහ. භළයභක් යරහ වරි භක් නළවළ
එනහ. භභ ර තන වළටිඹට ඒ නිහ තභයි, ඒ අඹ ඒ තත්ත්ඹට ඳත්
ශරහ කශඵන්ශන්.
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රු අභකතුභනි, O/Levelත් නළක ඉන්න සිඹඹට 70ක්
හශේ පිරි ශශයර  විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු යන්නඹ කිඹරහ
භභ ඔඵතුභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ. ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලඹට
තභයි ඒ පිිබඵ විලහර කීභක් ඳළරී කශඵන්ශන්. ඒ නිහ
ඔඵතුභහ ශම් ණ්ඩහඹම් ශශයර  අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ.
භභ   න් කිව්හ හශේ ශම් අඹ පිිබඵ අලුශතන් ර තරහ
අනහතශේදී ශම් අඹට රැකිඹහ අසථහ ඇක යන්ශන්
ශොශවොභද, ශභොන අංල  න්ද කිඹන එ පිිබඵ අපි
අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ. අපිට ශොවිතළන භත ඳභණක්
ඹළශඳන්න ඵළවළ. ඒශන් අදවස යන්ශන් නළවළ, ශොවිතළශනන්
ඈත් නහ කිඹරහ. නමුත්, ශොවිතළන් ටයුතුර ශඹශදන
රභහණඹ අද අඩු ශරහ කශඵනහ. අද ශොවිතළන් ටයුතුර
ශඹශදන අඹත් පරදහීමතහ ළඩි ය න්නහ ක්රභශව්ද අනුභනඹ
යනහ.
අශේ යශට් සිටින රමියින් විවිධ අංලරට ශඹොද න්ශන්
ශොශවොභද? දළන් ඵරන්න, පි  පීනඹ දිවහ. පි  පීනඹ ශරෝඹටභ
නහවිශඹෝ ඳඹනහ. පි  පීනඹ ශරෝඹටභ ශවදිශඹෝ ඳඹනහ.
ඒ හශේභ භහන ම්ඳත දියුණු යන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ අපි
ඵරන්න ඕනෆ. භහන ම්ඳත දියුණු යන්න නම්, එ එ
ක්ශේත්ර ඔසශේ රමියින් ශඹොද න්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ
ළන අපි අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ.
දළන් ඵරන්න, ඉන්දිඹහශව් ඵළංශරෝර් හශේ රශ්ධලර
ශතොයතුරු භධයසථහන - IT centres - කශඵනහ. ඳරිණ
භධයසථහන ඇක යරහ කශඵනහ. ඉන්දිඹහශව් ඵළංශරෝර් හශේ
රශ්ධල  න් ශරෝඹටභ IT engineersරහ ශදනහ. ඵරන්න,
ඒශන් එන විශ්ධල විනිභඹ. එක් ඳළත්තකින් යටට විශ්ධල විනිභඹ
එන විධිඹටයි අපි අධයහඳනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ. එනම්, යටට
ආර්ථි ලශඹන් හසිදහඹ න විධිඹට. කියුඵහ විලහර
ලශඹන් ෛදයරු බර  යනහ. භභ එ ළයඹක් ඒ යටට
ගිඹහභ දළක්හ, -අශේ භව ශල්ම්තුභහත් ගිඹහ.- ඒ යශට්ත්
ශනොමිරශේ ශියත් ඳහ රඵහ ශදනහ. කියුඵහ විලහර ලශඹන්
ෛදයරු ව ශවදිශඹෝ බර  යනහ. ඒ යශට් වළභ තළනභ
හශේ ඒශොල්රන් ෘත්කඹන් ලශඹන් පුුවණු යන ශවො
training centres කශඵනහ. කියුඵහයි, ශනිසියුරහයි අතය
agreement එක් කශඵනහ. ශම් ුවභහරු ශභොක්ද?
කියුඵහශන් ෛදයරු ලශඹන් එිබඹට ඹන වළභ ශශනක්භ
අවුරුදු තුනක් ගිඹහට ඳසශේ ශනිසියුරහට ශේඹ රඵහ ශදන්න
ඕනෆ. ඒශක් අශනක් ඳළත්ත තභයි, ශනිසියුරහශන් ශඳට්රල්,
ඩල් ටි ඔක්ශෝභ කියුඵහට ශනොමිරශේ වම්ඵ නහ. ඒ
අනු කියුඵහශව් ෛදයරු 15,000ක් ශනිසියුරහශව් ඉන්නහ.
ශනිසියුරහශන් ශඳට්රල්, ඩල් ව ශඵොය ශතල් ටි
ශනොමිරශේ කියුඵහට වම්ඵ නහ. ඵරන්න, ඒ යටල් භහන
ම්ඳත තුිබන් ශොඳභණ ආර්ථිභඹ හසිඹක් රඵහ ශන
කශඵනහද කිඹරහ. අන්න ඒයි අපි කිඹන්ශන්, භහන ම්ඳත
ශශයර  අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ඳහයල් carpet
යරහ, අයහ ශම්හ වදරහ ඳභණක් යටට රශඹෝජනඹක් අත්
න්ශන් නළවළ. ඊට ළඩිඹ ම්ඳතක් අඳට කශඵනහ. ඒ භහන
ම්ඳතයි. ඊට ඩහ ටින ශන ම්ඳත් අඳට නළවළ.
ඒ හශේභ ශරෝශේ සිටින ශඵොශවෝ අඹ අතය කශඵන
අදවක් තභයි, ශන යටර සිටින රමියින් එක් ඵළලුහභ
නිර්භහණශීලී වළකිඹහ ළඩි, ඉදිරිඹට ගිඹ, ර තරහ ළඩක් යන්න
පුළුන් රමිශඹෝ රංහශව් ඉන්නහ කිඹන එ. අපි ශම්
තත්ත්ඹ දියුණු යන්න අලය ඳදනභ දභන්න ඕනෆ. රු
ඇභකතුභනි, ශම් වහ තමුන්නහන්ශේශේ ශඹෞන ටයුතු වහ
නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලශේ අධහනඹ ශඹොමු න්න ඕනෆ.
අශේ යශට් සිටින ශම් රභහණඹ සිඹඹට 70ක් හශේ නහ. ශම්
රභහණඹට අනහතශේදී රැකිඹහ රඵහ ශදන්ශන් ශොශවොභද
කිඹරහ අපි ර තන්න ඕනෆ. ඒ රැකිඹහ හභහනය රැකිඹහ ශනොශයි.
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ර්තභහනඹ න විට ආණ්ඩුශව් රැකිඹහ යන රක් 17ක්
ඳභණ ඉන්නහ. නමුත්, යජශේ ශේශඹන් විරහභ ගිඹ අඹට විරහභ
ළටුඳ ශහ න්න අඳට ඵළවළ. ආණ්ඩුට යජශේ ශේයින්ශේ
ල්   ළටුඳ ළඩි යන්නත් ඵළවළ. ඒ හශේභ විරහභ
ඳහරිශතෝෂිඹ ශහ න්නත් ඵළවළ. විරහභ ඳහරිශතෝෂිඹ රඵහ
න්න ඵළරි 17,000ක් ඳභණ ඉන්නහ. ශම්යි ඹථහර්ථඹ.
එතශොට අපි ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ අපි අලුත් භහර්රට
ඹනහද කිඹන එ. ශභොනහද අලුත් භහර්? අලුත් භහර් තභයි,
ශරෝශේ ශනස න ටපිටහත් එක් අශේ ඳහසභහරහත් රැකිඹහ
අභිමු ඳහසභහරහ න්න ඕනෆඹ කිඹන එ. අශනක් අංල දුර්ර
යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඒශන් අදවස න්ශන් නළවළ. අශේ
අලයතහ භත ඒහ නිර්භහණඹ න අතය, රැකිඹහ අභිමු
ඳහසභහරහ ඇක න්න ඕනෆ.
දළන් ඵරන්න, 2001-2004 හරශේ යහජගිරිශේ පිර ටු ව HSBC
එශක් BPO - Business Process Outsourcing - ආඹතනඹ.
ශම්ශක් තභ පුයේඳහඩු - vacancies - කශඵනහ. ඇශභරිහශව්, ඒ
හශේභ යුශයෝපීඹ යටර රභඹට යන ශවීභ ළඩියි. ඒ යටර
dollars  න්, euros  න්, එශවභ නළත්නම් ශඹන්  න් තභයි
ශවීම් යන්ශන්. ශම් යටල් ඔක්ශෝභ ඉල්ලුභ වහ ළඳයුභ භත
ශන් ක්රිඹහ යන්ශන්. අන්කභට රහබඹ ඳදනම් ය ශන ශන්
දියුණු යටල් තීයණ න්ශන්. ඒශොල්රන් ශභොද යන්ශන්?
අපි හශේ යටරට අන්තර්ජහරශඹන්භ ශතොයතුරු ශදනහ.
එතශොට ඒ දත්ත න එ ඇතුළු ඒ ඔක්ශෝභ ටයුතු
BPOs  න් ශශයන්ශන්. ඒ හශේ ශ්ධල් යරහ ආඳුව
අන්තර්ජහරඹ වයවහභ ඒ යටරට ශතොයතුරු ඹනහ. එතශොට
ඵරන්න, අශේ යටට ශොඳභණ විශ්ධල විනිභඹක් එනහද කිඹරහ.
අශේ යශට් ශතොයතුරු තහක්ණඹ - IT - වහ ම්ඵන්ධ අංල දියුණු
ශශොත් ශවොයි. භභ ර තන වළටිඹට ඒට උඳහධිහයශඹෝ ඕනෆ
නළවළ, A/Level pass අඹ ඕනෆ නළවළ. භවය විට ශතොයතුරු
තහක්ණඹ ම්ඵන්ධශඹන් ල්   දළනුභක් කශඵනහ නම්, O/
Level ඳභණක්ත් කශඵනහ නම්, ඒ වහ රභහණත්.
ශොම්ඳුටයඹ අත ඳත හරහ ඒ ඉළන්වීභ වරිඹට යරහ ඒ
අධයහඳනඹ රඵහ දුන්ශනොත් අවුරුදු වතයක් විතය ඹනශොට ඒ
අංලශඹන් ශවො දියුණුක් රඵහ න්න පුළුන්. දළන් NIBM
එශන් ඒ යනහ. ඒ හශේ ආඹතන තත් කශඵනහ. නමුත්,
ඒ රභහණත් භදි. ඒ හශේභ ඒ ආඹතනර quality එ ළඩි
යන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ තත් ළඩි පිරික් ඒ වහ ශඹොමු
යන්න ඕනෆ. ඒ යජශඹන් ශ යුතුයි කිඹරහ භභ විලසහ
යනහ. ශභොද, භවය අඹට මුදල් ශහ ඉශන න්න විධිඹක්
නළවළ. භභ නහටුශන් වුත් කිඹනහ, නිදවස අධයහඳනඹ
කිඹරහ කිව්හට අද නිදවස අධයහඳනඹක් නළවළ. වළභ තළනභ වළභ
ශ්ධභ ශශයන්ශන් ල්  රට.
අනුරහ විදයහරශේ විදුවල්ඳකතුමිඹ ශදභව්පිඹන්ට ඹහ කශඵන
  පිඹක් භභ දළක්හ. එභ   පිශේ රුපිඹල් අටදවස ණන වහ
නදවස ණන මුදරක් වන් යරහ කශඵනහ. "එභ මුදල්
ශව්ශව් නළත්නම් ඔශබ් දරුහ ඳහරට බහය ළනීභට
ශනොවළකියි" කිඹරහ ඒ   පිශඹන් කිඹනහ. දළන් යජශේ ඳහල්
ඳහ ශඳෞ්ධ   ඳහල් භට්ටභට ඇවිත් කශඵනහ. ශම් ඉතහභ
බඹහන තත්ත්ඹක්. ශම් යශට් අර ං ශොවීන්ශේ,
ම්රුන්ශේ දරුන්ට එශවභ මුදල් ශවීභට ලක්කඹක් නළවළ.
ඒ අඹට තුන් ශව්රත් න්න විධිඹක් නළවළ. අද විදු   බර අව
උට නළනරහ. විදු   බර ළඩි යරහ විදු  ඵර භණ්ඩරශේ ඳහඩු
අභ ය ත්තහ. දළන් රහබ න්න වදනහ. මිනිසුන්ට ඒ ඵය දභරහ
ආණ්ඩු ඒශන් ඈත් ශනහ. ශම් ශ්ධල් ළන මීය ට ඩහ
ළ වරින්, පුළුල් ර තන්න ඕනෆ හරඹ ඇවිත් කශඵනහ කිඹරහයි
අඳ කිඹන්ශන්. රු ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහට ඒ ශදඹ යන්න
පුළුන්.
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උස අධයහඳන අංලඹ ත්තත්, අධයහඳනඹ ත්තත් ශම්
ශත්රුම් න්න ඵක් නම් ශඳශනන්ශන් නළවළ, ල්රහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි. ඵරන්න, ඳසු ගිඹ හරශේ ය කශඵන ශ්ධල්. ශම්
සි්ධධිරට ම්ඵන්ධ   යුම් සිඹල්ර භහ ශන කශඵනහ. භභ එ
සි්ධධිඹක් විතයක් කිඹන්නම්. රු නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහශේ
ම්ඵන්ධීයණ ශල්ම්යශඹක් ඳහර්  ශම්න්තු Letterhead එ
ඳහවිච්චි යරහ උස අධයහඳන අභහතයහංලඹට   යුභක් ඹහ
කශඵනහ. ම්ඵන්ධීයණ ශල්ම්යශඹකුට ඳහර්  ශම්න්තු
Letterhead එ ඳහවිච්චි යන්න ඵළවළ. උස අධයහඳන
ඇභකයඹහශේ minute එකුත් වරහ එභ   පිශඹන් කිඹහ
කශඵනහ, හනුම්පි ශවේතු භත විලසවිදයහරඹට ඵහ න්න
කිඹරහ. හනුම්පි ශවේතු භත විලසවිදයහරඹට ඵහ න්න
පුළුන්ද? ශභොන යශට්ද එශවභ න්ශන්? අශේ ආණ්ඩු හරශේ
''ජනවිඹ'' ර මි කබූ අඹට ගුරු ඳත්වීම් දුන්න එටත් භභ
විරු්ධධයි. ඒ තභයි භශේ ශඳෞ්ධ   අදව. එශවභ ඳත්වීම්
ශදන්න ශවො නළවළ. ගුරුරු, විලසවිදයහර ථිහාහර්ඹරු
කිඹන්ශන් ශම් යට ඉදිරිඹට ශන ඹන්න සිටින නිඹමුන්. ඒ අඹ
ශන ශන ශවේතු භත ඵහ න්න ඵළවළ. යශට් නීකඹක්
කශඵනහ. ඒ සිඹලු නීක ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ. ඵරන්න,
ශොයි තයම් ළරැදි පර්හදර්ලඹක්ද කිඹරහ. වරි නම් ඒ අදහශ
නිරධහරිඹහ ඉල්රහ අස ශන්න ඕනෆ. ශභශවභ යන්න ගිඹහභ
ශභොක්ද න්ශන්?
දළන් ඳහල්රට ශ්ධලඳහරනඥඹන් ඹනහ. එතුභන්රහ
හඹඹන් එක් ඳහල්රට ගිර න් සුදුසු නළක සින්දු කිඹනහ.
භභ ඒ අසථහර ඒ තළන්ර ශනොසිටිඹත්, අඳට රළශඵන
ශතොයතුරු අනු ඒහ නිළයදියි. ඒ නිහ භභ කිඹන්ශන් ශම්හ
ශභශේ විඹ යුතු නළවළයි කිඹරහයි. ඵරඹ කශඵන එක් ශශනක්
ශදන්ශනක් ශභශවභ ශහභ අනික් අඹ ශවමිර ට ශම්හ ය
න්නහ. ශම් ඉතහභ නය තත්ත්ඹක්.
තමුන්නහන්ශේරහ දකින්න ඇක, ඳසු ගිඹ දිනර උස ශඳශ
විබහශේ ආර්ථි විදයහ රලසන ඳත්රඹ ම්ඵන්ධශඹන් භතු වුණු
ළටලු. ශම් යශට් A/Level විබහශේ රලසන ඳත්ර වදන
භවහාහර්ඹරු 42ක් ඳභණ සිටිනහ. ඔඹ ආර්ථි විදයහ රලසන
ඳත්රඹ ම්ඵන්ධ කිඹරහ ඒ අඹශන් 39ශදශනක් අත්න් ය
  පිඹක් දුන්නහ, ආර්ථි විදයහ රලසන ඳත්රඹ ස යන
Professor D. Atapattu භවතහ ඉන් ඉත් යරහ ශන
ශශනකුට ඒ දුන්නහඹ කිඹරහ. ආර්ථි විදයහ අධයඹන අංලශේ
ශශනකුට ශනොශයි එභ රලසන ඳත්රඹ ස යන්න දුන්ශන්.
ශනත් අංලඹ ශශනකුටයි. ඔුව තභයි ඳසු ගිඹ හරශේ රලසන
ඳත්රඹ වළදුශව්. එශවභ රලසන ඳත්ර වදරහ ඇක වුණු ළටලු ළන
ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ශන්.   න් භභ ශම් ම්ඵන්ධ ශම්
ඳහර්  ශම්න්තුශව්දී රහලඹට ඳත් යරහ රුණු ඉදිරිඳත් ශහ.
අන්කභට ඵරන්න ඒ ගිඹ වළටි. දළන් ඒ අඹ ඳසශන් එශනහ.
ඒ වරි ළරැදියි. ඕනෆභ භවහාහර්ඹයශඹකු ශන්න පුළුන්,
ආාහර්ඹයශඹකු ශන්න පුළුන්, ළරැ්ධදක් කශඵනහ නම් ඒ
ශඳන්හ ශදන්න පුළුන්. ශම්හ රජහතන්ත්රහදී යටල්. ඒහධිඳක
යටල් ශනොශයි ශන්. ළරැ්ධදක් ශනහ නම් ඒ කිඹන්න
නිදව කශඵන්න ඕනෆ. ඒ රලසනඹ ඔසශේ උහවිරට ගිර න්
ටයුතු යන එ ළරැදියි. දළන් ඒ අඹ තුශ බඹ ඇක යනහ. අඳ
වළශභෝභ දන්නහ ශන්, දළන් ඒ ආාහර්ඹරුන් තුශ බඹ ඇක
යනහ. ශන ශන විධිශඹන් ඒ අඹට විවිධ ඵරඳෆම් එල්ර
යනහ. ශම්හ ළරැදියි, ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. එශවභ
යන්න ශදන්න ශවො නළවළ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹක්
කශඵන්ශන්.
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ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

එක්ත් ජහක ඳක්ඹ ලශඹන් අඳ ඒ ළන නහටු ඳශ
යනහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහත් දන්නහ ඇක,
ශභොනහ වුණත් එක්ත් ජහක ඳක් ආණ්ඩු හරශේ
විබහ  න් ඵහ ත් ඵ. ඉසය ර තත්ම්රට ගුරු ඳත්වීම්
දුන්නහ. අශේ ආයම්බ හරශේත් එශවභ ගුරු ඳත්වීම් දුන්නහ.
නමුත් ළබනට් භණ්ඩරඹ විරු්ධධ ශ්ධදි, විබහ  න් ගුරුරුන්
ඵහ න්නහ ක්රභඹ ඇක යන්න අඳට පුළුන් වුණහ. අශේ
ආණ්ඩු හරශේ අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේඹ ඇක ශහ; විදයහ පීස
ඇක ශහ. අඳ එළනි රකශීලී ශ්ධල් ශහ. ඒ නිහ අධයහඳනඹ
ළන ථහ යන්න, නිදවස අධයහඳනශේ ශම් යන ේඳහදුට
එශයර  න්න අඳට අයිකඹක් කශඵනහ.
භට ථහ යන්න ළඩි හරඹක් නළවළ. ඒ සුළු හරශේදී
අහන ලශඹන් භභ ශම් හයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. දළන් දිට
වයවට ආාහර්ඹ උඳහධි ශදන්නත් ඳටන් අයශන කශඵනහ.
ඉන්දිඹහශව් ඵළංශරෝර්ර ශ්රී යවි ලංර් භළකතුභහටත් - "Art of
Living" කිඹන ආඹතනශේ නිර්භහතෘ- ශඩොරර් 3,500ට ආාහර්ඹ
උඳහධිඹක් දීරහ, එතුභහ එඹ ආඳසු බහය දී කශඵනහ. භභත් එභ
ආඹතනඹට ගිර න් කශඵනහ. ශභභ ආඹතන ළන වුරුත්
ඵරන්ශන් නළ්ධද? භභ නම් කිඹන්ශන්, ශම්හ ළන ශොඹහ ඵරන්න
අඩුභ ණශන් උඳහඹ භහර් ංර්ධන භණ්ඩරඹක් වරි ශනත්
කුභක් ශවෝ ආඹතනඹක් කශඵන්න ඕනෆ කිඹරහයි . දළන් ශභභ
ආඹතනරට අයිකහයශඹක් නළවළ ශන්. ඵරන්න, දළන් ශඩොරර්
3,500ට ආාහර්ඹ උඳහධි ශදනහ. ඒ රෘත්කඹ ඉන්දිඹහශව් පුත්
ඳත්රත් ඳශ ශරහ කශඵනහ. ඵරන්න, ශභළනි ශ්ධල්  න්
රංහට ශොයි තයම් අඳකීර්කඹක් ශනහද කිඹරහ. "The
Indian Express" පුත් ඳශත් ශම් ළන ඳශ ශරහ කශඵනහ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එප. අව්ලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

රු භන්ත්රීතුභනි, අපි හච්ඡහ යන්ශන් හය විලසවිදයහරඹ
ම්ඵන්ධයි, ආාහර්ඹ උඳහධි ළන ශනොශයි.
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(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

එතුභහ ඒ දසර භර න්ද යහජඳක් භවත්තඹහට ඵළන්න එ
තභයි ශශේ. [ඵහධහ කිරීභක්]

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු අකිර වියහේ හරිඹම් භන්ත්රීතුභහ, දළන් ඔඵතුභහශේ
ථහ අන් යන්න.

ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

භහ අන් යන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්] රු භන්ත්රීතුභනි, භභ
විලසවිදයහර ශදකින් උඳහධි ශදකුත් අයශන නීකඥයශඹක්
වළටිඹට ඉශනයි ශම් ථහ යන්ශන්. භභ අශඵෝධශඹනුයි
ථහ යන්ශන්. ඔඵතුභහ රුණහය හඩි ශන්න. [ඵහධහ
කිරීභක්]
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ කිඹනහ, ශම් ශ්ධල්
ශශයර  අධහනඹ ශඹොමු යන්නඹ කිඹරහ. ඒ හශේභ අපි
අභහතයතුභහට සුඵ ඳතනහ. ශම් විලසවිදයහරශේ ටයුතු හර්ථ
ශන්න කිඹරහ රහර්ථනහ යනහ. ශ්ධලඳහරන ඵරඳෆම්
අධයහඳනඹට විතයක් ශනොශයි දළන් විලසවිදයහරරටත් ඇවිල්රහ
කශඵනහ. ඒ ළන ම්පර්ණ අධහනඹ ශඹොමු යන්නඹ කිඹරහ
භහ ඉල්රහ සිටිනහ. ශඵොශවොභ සතුකයි.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මීය  ශනට රු යත් වියශේය නිශඹෝජය අභහතයතුභහ.
ඔඵතුභහට විනහඩි දවඹ හරඹක් කශඵනහ.
[අ.බහ. 5.35]

ගු (ආචාර්ය) වර ක වීරගවාකර මශතා (කපකු ශා
කපකු වබතා නිගයෝජය අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் வீவசக - தரறல், தரறல்
உநவுகள் தறற அகச்சர்)

ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

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

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මුරසුන ශවොඵන රු භන්ත්රීතුභනි, අද අපි හච්ඡහ
යන්ශන් දළනට ක්රිඹහත්භ න ජහක ධීය වහ නහවි
ඉංජිශන්රු ආඹතනඹ විලසවිදයහරඹක් ඵට උස යරහ ඒ
ඳත්හ ශන ඹහභ ව ඒශක් ඳරිඳහරනඹ ම්ඵන්ධශඹනුයි.
ධීය, මුද්ර තහක්ණඹ ඒ හශේභ මුද්ර විදයහ, නහවු
ක්ශේත්රර නිඹළශශන පු්ධරඹන්ශේ ෘත්තීභඹ තහක්ණඹ ව
විදයහත්භ දළනුභ දියුණු යරහ ඒ තුිබන් රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ
කිරීභ වහ අශේ කශඵන අසීමිත ම්ඳත් ශව්ණඹ යරහ ඒ
තුිබන් යශට් දළනට සිදු ශන දළළන්ත ංර්ධනඹට දහඹවීභක්
තභයි අපි ශම් ආඹතනඹ වයවහ යන්ශන්.

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

භභ දන්නහ, රු භන්ත්රීතුභනි. ඔඵතුභහට ඒ ළන
අශඵෝධඹක් නළවළ. ඒයි ශරහ කශඵන්ශන්. රු භන්ත්රීතුභනි,
හය විලසවිදයහරඹ කිව්හභ මුුවදභ ශනොශයි.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභනි, දළන් අන් යන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] රු
අකිර වියහේ හරිඹම් භන්ත්රීතුභහ, හරඹ අන්, ඔඵතුභහශේ
ථහ අන් යන්න.

ගු අකි ශ්රාේ කාිපයලවප මශතා

(ரண்நெறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

භට ථහ අන් යන්න ශදන්ශන් නළවළ.

ඉන්දිඹහනු හය රහඳඹට අඹත් යටල් 20ක් මීය ට ය
ණනහට ශඳය ංභඹක් වළදුහ, IORA - Indian Ocean
Rim Association - කිඹරහ. අඳත් ඒශක් හභහජිශඹක්.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අඳට එභ ංභඹ තුිබන්
විදයහත්භ, ශව්ණ ව අධයහඳන ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵට ශම්
විලසවිදයහරඹ ඳත් යන්න පුළුන්. ඒ තභයි අඳට ශම්
අසථහශව්දී න්න පුළුන් විශලේ හසිඹ.
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ඳහර්  ශම්න්තු

[රු (ආාහර්ඹ) යත් වීයශේය භවතහ]

ඇත්ත ලශඹන්භ භභ හයඹ වහ ම්ඵන්ධ නහවි වමුදහශව්
ය 35 ඳභණ හරඹක් ශේඹ යපු නිහ භටත් යුතුභක්
කශඵනහ, ශම් හය විලසවිදයහරඹ ළන නළත්නම් හයඹ ළන,
අශේ උරුභඹන් ළන ඹම් කිසි ශදඹක් කිඹන්න. අඳට හය
විලසවිදයහරඹ කශඵන අලයතහ ළන ශඵොශවෝ භන්ත්රීරු
ඳළසුහ. රභහද ශරහ ශවෝ හය විලසවිදයහරඹක් අඳට
රළශඵනහ නම් ඒ ඉතහභ හධහයණීයණඹ යන්න පුළුන්.
ශභොද සුවිශලේ ව නහවි ම්රදහඹක් අඳට කශඵනහ; සුවිශලේ
ව නහවි උරුභඹක් අඳට කශඵනහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඇත්ත ලශඹන්භ කිඹනහ
නම් ශම් හයඹ අඳට බහයඹක්. අඳට අබහය ම්ඳන්න
රකපරත් ශම් හයඹ විසින් රඵහ දීරහ කශඵනහ. අශේ
ශිසටහාහයඹ, අශේ ආර්ථිඹ, අශේ භහජඹ, අශේ ංසෘකඹ ශම්
සිඹලු ශදඹක්භ ශඳෝණඹ ශන්න, වළඩ සන්න ඇත්ත
ලශඹන්භ හයඹ උඳශඹෝගී වුණහ. විජඹ යේජුරුශෝ
ඉසශල්රහභ තළම්භළන්නහට ආශව් හයශඹන්. අඳට ශ්රී භවහ
ශඵෝධිඹ රඵහ දුන්නහ, ංකමිත්තහ ශතයණිඹ. එතුමිඹත් ආශව්
හයශඹන්. ශයෝභහනු අධියහජය, චීනඹ, අයහබ ශ්ධලඹ භන අපි
තහනහඳක ශේඹ ශශේ හයඹ වයවහයි. ඉන්දිඹහනු අර්ධ්ධවීඳඹ
ඉතහභත් ලක්කභත් අර්ධ්ධවීඳඹක්. එඹ අභිඹ යටක් විධිඹට අවුරුදු
2,500ක් කසශේ අශේ සහධිඳතය කඹහ ශන, සහධීන අඳට
උරුභ ංසෘකඹත් රැශන අඳට ඉන්න පුළුන් වුශණ් ඇත්ත
ලශඹන්භ ශම් හයඹ නිහයි. එභ නිහ හයඹ අශේ රංහට අශේ යටට- අකවිශලේයි. ඒ හශේභ හයඹ නිහ අබහය
ම්ඳන්න ශ්ධලුත් සි්ධධ වුණහ. අඳට විශ්ධල ආක්රභණ ඇක වුණහ.
රන්ශ්ධසින්, ඳෘතුරීසින්, ඉංරීසි ජහකඹන් ආශව් හයශඹන්.
ඇත්ත ලශඹන්භ කිඹනහ නම්, අශේ යශට් ත්රසතහදඹ
ආයම්බ ශශේ ඉන්දිඹහශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ත්රසතහදඹ ආයම්බ
ශහ, ඉන්දිඹහශන්. නඩත්තු ශහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ත්රසතහදඹ
දියුණු කයුණු වුශණ් හයඹ නිහයි. ඒ හශේභ තභයි, සුනහමිඹ. ඒ
නිහ විලහර මිනිසුන් ංයහක් භයණඹට ඳත් වුණහ; අශේ ශ්ධඳශ
සිඹලු ශදඹක්භ විනහල වුණහ. ඒ හයඹ නිහයි. හයඹයි,
නහවිඹනුයි අතය අශේ ංසෘකඹට ඵ්ධධ වුණු දළඩි ම්ඵන්ධඹක්
කශඵනහ.
ඳන්සිඹ ඳනස ජහත ශඳොශත් කශඵන රහවස කිඹන ජහත
ථහශන් කිඹළශනහ, අශේ හන්තහශෝ නහවිඹන් නඹට
න්න පුළුන් උඳක්රභ රගුණ යරහ කශඵන ඵ. අඳට ඒශන්
ශත්ශයනහ, අශේ හයඹ අශේ නහවි ංසෘකඹට ශභොන තයම්
ඵ්ධධ ශරහ කශඵනහද කිඹන එ.

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නැඟී සිටිගේය.
ழுந்ரர்.
rose.

ගු (ආචාර්ය) වර ක වීරගවාකර මශතා
(ரண்நெறகு (கனரறற)சத் வீவசக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

භට විනහඩි 10 හරඹක් ඳභණයි කශඵන්ශන්. ඒ නිහ
ඔඵතුභහට ථහ යන්න අසථහ ශදන්න ඵළවළ.
ඇත්ත ලශඹන්භ අශේ යට පිර ටහ කශඵන්ශන් හය
ක්රශභෝඳහඹ සථහනඹ. ඒ කිඹන්ශන් strategic location එ. ඒ
නිහ ඇත්ත ලශඹන්භ අඳටභ උරුභ වුණු නහවි ම්රදහඹඹක්
අපි ශොඩනනහ ත්තහ.
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ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඳශමුළනි ඳයහක්රභඵහුව
යජතුභහශේ හරශේදී - we have had trade transactions with
Burma. When King Parakramabahu I sent a fleet of ships to
Burma, the Burmese King apprehended the sailors and
confiscated all the loot. ඳයහක්රභඵහුව යජතුභහශේ හරශේ
ුදරුභඹත් භන අශේ ශශශ නුශදනු කුදණහ. එතශොට
ුදරුභශේ යජතුභහ අශේ ශනෞහ යහජන්ත ශහට ඳසශේ
ඳශමුළනි ඳයහක්රභඵහුව යජතුභහ ශභොක්ද ශශේ? භඩරපුශව්
සිට ත්රිකුණහභරඹ දක්හ නළව් තටහංන 5ක් වළදුහ. භවළ   නදිඹ
අභිඹ නළව් තටහංන 5ක් වළදුහ; රුල් ශනෞහ 300ක්
නිසඳහදනඹ ශහ; නළවිශඹෝ 30,000ක් ඵහ ත්තහ.
කිත්කනයගිරි ව ආදිතය දම්රහදිහරි කිඹරහ අ්ධමියහල්රු
ශදශදශනක් ඳත් ශහ. ඊට ඳසශේ Koddiyar Bay, එශවභ
නළත්නම් ත්රිකුණහභරශඹන් ගිර ල්රහ ුදරුභඹට වරහ ුදරුභඹ
ඹටත් යශන අශේ න්දිත් අයශන, අශේ නළවිශඹොත් අයශන
නළත යක් Koddiyar Bayරට, නළත්නම් ත්රිකුණහභරඹට ආහ
කිඹරහ ශල්  පිඹ කශඵනහ. එශවභ නම් අපි ශනෞහ වළදුශව්
අවුරුදු දවස ණනට ඉසශල්රහයි. Naval architecture කිඹන
එ, එශවභ නළත්නම් නහවි හසතු ශිල්ඳඹ අශේ උරුභඹක්.
ඒශන් ඳන්නයඹ අයශන නවීන තහක්ණඹත් ඵ්ධධ යරහ
තභයි, අද ශම් හය විලසවිදයහරඹ පිර ටුන්ශන්.
ඒ විතයක් ශනොශයි. වඹළනි ඳයහක්රභඵහුව යජතුභහශේ
හරශේදී භදුයහසිඹ භන ඇක වුණු ටශන්දීත් භදුයහසිඹට
ශනෞහ ඹරහ යහන් රයහඹහ ඳය්ධදරහ අපි නළත යක් ආහ.
ඒ පිිබඵ රසන වි ශදක් කශඵනහ.
පිට යටදී
වුශණොත් අඳ වට
ශශොත්
අශේ යජරු ත්ශත

වු
ඳහඩු
අරිඹහදු
හඩු

ශනෞහ
භදුයහසිඹට
ුදරුශභට
අශේ කිතු ශො දත

ළශදව්හ
ඹළව්හ
ළවළව්හ
ඹළව්හ

We have inherited naval architecture. ඒ කිඹන්ශන් ඒ
අපිත් භන ඵළඳුණු ශදඹක්. ඒ තදුයටත් ශොඩනනහ න්න
එයි හය විලසවිදයහරශඹන් යන්ශන්.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ තභයි ශොඩඹහඹ
කිඹන්ශන් ජහතයන්තය යහඹක්. ශේද භහත - The Silk Route
එ - ළටිරහ කුදශණ් ඒ වයවහයි. ශොඩඳත්ත ඳන්ශල් ශදළනි
ලතර්ශේ ශල්  පිඹ කශඵනහ, ශර්ගු මුදල් රඵහ ත්ශත්
ශොශවොභද කිඹරහ. ඒශන් අඳට ශත්ශයනහ, ශභොන තයම්
ශවො තහක්ණඹක්, ශභොන තයම් ශවො ංවිධහනහත්භ
ඳරිඳහරනඹක් අශේ යශට් කුදණහද කිඹන එ. අවුරුදු සිඹ
ණනට ඉසශල්රහ ඊජිේතුශව් සුල්තහන්යඹහට ශනෞහ 20ක්
වළදුහඹ කිඹරහ අශේ ඉකවහශේ වන් ශනහ. ඒ හශේභ
ක්රිසතු ර් 4න සිඹශේදී භවහනහභ යේජුරුශෝ ජිං ඳයම්ඳයහට
අයික චීන අධියහජයඹහට ශනෞහකින් භළණික් එබ්ඵව ුදදු
පිිබභඹක් ඹරහ කශඵනහ. අවුරුදු දවස ණනට ඉසශල්රහ
ශොශවොභද චීනඹට ගිශේ, ශොශවොභද ුදරුභඹට ගිශේ? ඒ
දසර GPS - Global Positioning System - කුදශණ් නළවළ; ඒ
දසර Satellite Navigation System කුදශණ් නළවළ. ඒ විධිඹට
ගිශේ තහයහ ලහසත්රඹට අනුයි. ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, තහයහ ලහසත්රඹ ළන කිඹනහ නම් - ඳවශශොසන ලතර්ශේ
ශතොටමුශව් ශ්රී යහුවර වහමුදුරුශෝ අධිඳකභ දළර විජඹඵහ
පිරිශශන් විඹඹන් කිර ඳඹක් ඉළන්වහ. ණිතඹ ඉළන්වහ,
ත්රිපිටඹ ඉළන්වහ, ඒ හශේභ යංන රහ ඉළන්වහ,

771

2014 අශෝසතු 20

තහයහ විදයහ ඉළන්වහ. ඒ නිහ අඳට ශත්ශයනහ ශභොන තයම්
ශවොට ංවිධහනඹ වුණු විලසවිදයහර ඳ්ධධකඹක් අශේ යශට්
කුදණහද කිඹන එ ළන. ඒ තභයි අපි දළන් ඳණසන්න
වදන්ශන්. ඒ හශේභ ශටොරමි, ෂහර ඹන්, ර යුංහං ශම් සිඹලු
ශදනහභ අශේ යශට් නහවි ලක්කඹ ළන කිඹරහ කශඵනහ. ඒ
නිහ හය විලසවිදයහරඹ අඳට අමුතු ශදඹක් ශනොශයි.
අපි හයඹ ළන ඉශන ත යුත්ශත් ඇයි? ශරෝ
ජනවනශඹන් තුශනන් එක් ඉන්ශන් ඉන්දිඹහනු හය
රහඳශේයි. ඒ හශේභ තභයි නිජ ශතල් ව ෆස ම්ඳත්  න්
සිඹඹට 40ක් කශඵන්ශන් ශම් රහඳශේයි. අශේ ආර්ථි රහඳඹ
EEZ - Exclusive Economic Zone එ - කිශරෝමීය ටර් 200ක් දිගු
ශනහ. අශේ land area එ හශේ - ශොඩබභ හශේ - 23
ගුණඹ හයඹක් අඳට අයිකයි. ඇත්ත ලශඹන්භ අඳට ර්
කිශරෝමීය ටර් දවවතයරක්ඹක් අයිකයි. අඳට එර  අසීමිත ම්ඳත්
කශඵනහ. හය විලසවිදයහරඹ තුිබන් අපි ශම් රහඳඹ
ශව්ණඹ ශශොත් ඒ ම්ඳත් අඳට උවහ න්න පුළුන්.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)
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අහන ලශඹන් King's College, Londonර භවහාහර්ඹ
වස ඳශටල් කිඹහ කශඵනහ "ඉන්දිඹන් හය ංර්ධන
යහඹහභශේ රංහ රවිසටඹක්" කිඹරහ. Sri Lanka is key to the
Indian Ocean Development Plan. ඇශභරිහනු ක්රශභෝඳහඹ
විශලේඥ ශයොඵට් ශේරන් කිඹහ කශඵනහ "ක්රශභෝඳහයි
ශරෝශේ ශ්රී රංහ ගුරුත් ශක්න්ද්රඹක්" කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන්,
"The centre of gravity in the strategic world is Sri Lanka". ඒ
හශේභ තභයි අකරු භර න්ද යහජඳක් ජනහධිඳකතුභහ කිඹහ
කශඵනහ, රංහ ආසිඹහශව් ශක්න්ද්රසථහනඹ ඵට ඳත්
යනහඹ කිඹරහ. එශේ ඳත් යන්න නම් ඇත්ත ලශඹන්භ ශම්
විලසවිදයහරඹ තුිබන් රඵහ ශදන දළනුභ වහ ශව්ණ තුිබන් අඳට
රංහ ආසිඹහශව් ආලසාර්ඹ යහ ශන ඹන්න පුළුන්ඹ කිඹන
එ භහ ඉතහ ඳළවළදි   කිඹමින් භශේ ාන සල්ඳඹ භහේත
යනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුකයි. මීය ශනට රු සුජී ශේනසිංව භන්ත්රීතුභහ.
ඔඵතුභහට විනහඩි 15 හරඹක් කශඵනහ.

(The Presiding Member)

රු නිශඹෝජය අභහතයතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද
හරඹක් කශඵනහ.

ගු (ආචාර්ය) වර ක වීරගවාකර මශතා
(ரண்நெறகு (கனரறற)சத் வீவசக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

භශේ ථහ ඉතහභ ශටිශඹන් අන් යන්නම්.
වළභ ශ්ධටභ විරු්ධධ න JVP එ - ජනතහ විමුක්ක
ශඳයමුණ - අද ශම්ටත් විරු්ධධ වුණහ. භභ ර තුශව් නළවළ JVP
එ දහත් ශම්ට විරු්ධධ ශයි කිඹරහ. නමුත් ශොයශවත්
කි වල්ලු දකින JVP එ අද ශභොනහද කිඹන්ශන්? ශම්
විලසවිදයහරඹටත් හභහනය ම්රදහඹ අනු ඵහ න්නඹ කිඹරහ
කිඹනහ.
ඔඵතුභහ දන්නහ, හභහනය ම්රදහඹ අනු ඵහ ත්ශතොත්
130,000ක් විලසවිදයහරඹට සුදුසුම් රඵනහ. නමුත් Z-score එ
අනු විලසවිදයහරඹට ඹන්න පුළුන් 25,000ට ඳභණයි.
රක්ඹක් ඳභණ අනහථ ශනහ. එශවභ නම් ඒ දරුන්ශේ
ශඵල්ර ළපීභක් තභයි ජනතහ විමුක්ක ශඳයමුණ යන්ශන්. අද
ජනතහ විමුක්ක ශඳයමුණ TNA එත් - ශදභශ ජහක
න්ධහනඹත්- ශනොශ ශඹෝජනහක් යන්ශන් ශම් අර ං
දරුන්ට රඵහ න්න පුළුන් උඳහධිඹත් නළක යන්නයි. ශඵල්ර
ඳනහඹ කිඹන එ ජනතහ විමුක්ක ශඳයමුණට විශලේ ශදඹක්
ශනොශයි. අම්ඳහය දිසත්රික්ශේ ඉන්නහ, වීයසිංව කිඹරහ ඳශහත්
බහ භන්ත්රීයශඹක්. එතුභහට ඹ අවුරුදු 12 හරශේ ජනතහ
විමුක්ක ශඳයමුශණ් අඹ එතුභහශේ තහත්තහ මිදුරට අයශන
ගිර ල්රහ දණසරහ ශඵල්ර ඳරහ භළරුහ. ඒ හශේ ශ්ධල්
ලහරීරි ලශඹන් යනහ හශේභ අධයහත්මි ලශඹනුත්
යනහ. ඉකන් ශම් අසථහශව් ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහත්,
විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහත් ශම් බහ ළශබ් නළකවීභ ළන අපි
නහටු ශනහ. ඒශන්භ ශත්ශයනහ එතුභන්රහ ඉදිරිඳත්
ශශේ පුුව තර්ඹන් කිඹරහ.
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඇත්ත ලශඹන්භ අද
දරුන්ශේ tuitionරට; අකශර් ඳන්කරට ශදභව්පිඹන්
ශොච්ාය මුදල් විඹදම් යනහද? භහඹට රුපිඹල් 10,000ක්
ඳභණ විඹදම් යනහ. එතශොට අවුරු්ධදට රුපිඹල් 120,000ක්
විඹදම් යනහ. එශවභ නම් මුදල් විඹදම් යරහ උඳහධිඹ
න්නහඹ කිඹන එශක් කිසිභ ළටලුක් භට ශඳශනන්ශන් නළවළ.

[අ.බහ. 5.45]

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් අසථහශව් රු ඩරස
අරවේශඳරුභ ඇභකතුභහ ර ටිඹහ නම් ශවොයි. එතුභහ ඉන්න
ශොට ශම් භහතෘහ ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යන්න අපි ළභළකයි.
ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහර ඳනත් ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන්
අදවස කිර ඳඹක් ඳශ වුණහ. එර දී භතු වුණු ල්   හයණඹක්
ම්ඵන්ධශඹන් ානඹක් කිඹමින් භශේ ථහ ඳටන් න්නම්,
ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. ශම් විලසවිදයහරඹට හභහනය
ක්රභඹට ඵහ න්න කිඹන අදව ජනතහ විමුක්ක ශඳයමුශණ්
ථිඹන් ව තත් අඹ කිව්හ කිඹරහ අශේ රු යත්
වීයශේය නිශඹෝජය ඇභකතුභහ කිව්හ. රු නිශඹෝජය
ඇභකතුභනි, ශම්ට රධහන ශවේතු තභයි යශට් ඳකන
ශ්ධලඳහරන තත්ත්ඹ. දළන් ඔඵතුභහ කිව්හ 130,000ක් විතය
විලසවිදයහරඹට සුදුසුම් රළුදත් ඇතුශත් ය න්ශන් 25,000ක්
විතය කිඹරහ. භභ ර තන විධිඹට 28,000ක් 30,000ක් විතය තභයි
ඇතුශත් ය න්ශන්. අශනක් සිඹලු ශදනහභ ඳයින් වරහ එිබඹට
දභනහ. රු නිශඹෝජය ඇභකතුභනි, භභ ශම් තර්ඹක් විතයයි
ඉදිරිඳත් යන්ශන්. ශම් විධිඹට හභහනය ක්රභඹට ඇතුශත් ය
ත්ශතොත් ත 3000ක් නළත්නම් 500ක් ශවෝ සුදුසුම් රඵන
පු්ධරඹන් තභයි ඇතුශත් න්ශන්. එශවභ නළත්නම් පිටයටින්
වරි ශනත් ශ්ධලඳහරන ශවේතුක් භත ඇතුශත් න පිරි
ශනොශයි. ඔඵතුභහටත් භත ඇක ඊශේ ශඳශර්දහ පුත් ඳත්ර
දළක්හ, තරුණ භන්ත්රීයශඹක් - ඵරත් භන්ත්රීයශඹක්තභන්ශේ වළඳුනුම්භ භත, හනුම්පිත ශවේතු භත කිඹරහ
ඳහර්  ශම්න්තු Letterhead එ ඳහවිච්චි යමින් ඇභකතුභහට
  යුභක්   ඹරහ, ඇභකතුභහ ඒට අත්නක් ශඹොදරහ ක්රභඹ
ශනස යරහ; නීකඹ ශනස යරහ අවුරුදු තුනට ඳසශේ ඒ
සිසුහ විලසවිදයහරඹට ඵහ න්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් ය කශඵන
ඵ. ශම් යශට් නීකඹ තනියභ විෘක කිරීභක්. ඔඵතුභහ
දන්නහ සු්ධදන්ට පින් සි්ධධ ශන්න වරි හට වරි පින් සි්ධධ
ශන්න අඳට ශම් යශට් ශවො අධයහඳන ක්රභඹක් රළඩි කශඵන
ඵ. ශම් යශට් සිඹඹට 92 හක්යතහ වළකිඹහක් කශඵනහ.
ආසිඹහ ත්ශතොත් ළඩිභ හක්යතහ වළකිඹහ කශඵන්ශන් අශේ
යශට්. ඔඵතුභන්රහ සිඹඹට 98ක්ද, 99ක්ද කිඹරහ කිව්හ. ඒ
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(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

ඇභකරුන්ට භන්ත්රීරුන්ට ළයදිරහ කිඹරහ භභ ර තනහ. එශවභ
හක්යතහ වළකිඹහක් රංහශව් නළවළ. සිඹඹට 92ක් නළත්නම්
91යි දලභ ණනක් කශඵන්ශන්. වළඵළයි, ඒත් ශවො අඹක්.
ඒ ඔඵතුභන්රහ ශ ශදඹක්ත් අපි ශ ශදඹක්ත්, එක්ත්
ජහක ඳක්ඹ ශ ශදඹක්ත් ශනොශයි. අවුරුදු ණනහක්
කසශේ අශේ යශට් කුදණු අධයහඳන ක්රභඹ හශේභ ඵටර ය
අධයහඳන ක්රභඹ අඳට වඳුන්හ දීරහ ඒ අනුහයශඹන් අපි රඵහ ත්
ශදඹක් තභයි ශම් හක්යතහ වළකිඹහ; අධයහඳන භට්ටභ. වළඵළයි
ඒ ඉතහ ශවොයි.
අපි ඹම්කිසි ආහයඹට රංහශව් දණඹ ළන ථහ ශශොත්
ශ්ධලඳහරනඹ ළන ථහ ශශොත් ශබ්රිරහ කශඵන්ශන් ශම්
universities ටි විතයයි. විලසවිදයහර අධයහඳනඹ රළබූ ඇභකරු
කිර ඳ ශදශනක් වරි ශභතළන ඉන්න පුළුන්. අශේ ල්රහනහරඪ
රු භන්ත්රීතුභහත් විලසවිදයහර අධයහඳනඹ රළබූ ශශනක්ද, නීක
විදයහරශේ අධයහඳනඹ රළබූ ශශනක්ද දන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහත්
දන්නහ, ශම්හට ශ්ධලඳහරනඥඹන්ට ඇඟි   වන්න ඵළවළයි
කිඹරහ. වළඵළයි ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ආණ්ඩුශව්
ඵරශේ භවත ඵරන්න, ශම්ටත් ඇඟි   වන්න භන්ත්රීයශඹක්
ඉදිරිඳත් වුණහ ශන්. "ඵරඹ" කිඹන එ ඵරන්න. ඵරශඹන්
තභන්ශේ ඔළු පිසසු වළදිරහද දන්ශන් නළවළ, ශන ශදඹක් ශරහද
දන්ශන් නළවළ. තභන්ට යන්න ඵළරි ශදඹක්, දහත් ශම් යශට්
වුරුත් ශනොශ ශදඹක් යන්න ඉදිරිඳත් ශන්න තයම් ශම්
යට ඵංශොශරොත් ශරහ කශඵනහ.
භහ ර තන වළටිඹට ශභඹ විලහර රලසනඹක්. ශභඹ අශේ
ශඳෞ්ධ   රලසනඹක් ශනොශයි. ශම් ශ්ධල් සිදු ශනොවිඹ යුතුයි.
භවය විට ඒ භන්ත්රීයඹහ අධයහඳන ක්රභශව්දඹ පිිබඵ
ශනොදළනුත් ශන්න පුළුන්, එඹ යන්න ඇත්ශත්. ඒ තභයි
භන්ත්රීරු කිඹන්ශන් හභහනය ක්රභඹට ඇතුශත් ය න්න
කිඹරහ. රහශඹෝගි හභහනය ක්රභඹට ඇතුශත් ය න්න ඵළවළ.
ඒ අපි දන්නහ. ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹට රලසන
කශඵනහ. හභහනය ක්රභඹට ත්ශතොත් භවය විට අශේ දුේඳත්
ධීයඹකුශේ ශභඹකු, එශවභ නළත්නම් ශනත් දරුකු, අධයහඳන
සුදුසුම් ශනොරළබූ දරුකු ඇතුළු ශනොශන්න පුළුන්. ශම් ක්රභඹ
ශවොයි. වළඵළයි අඳට කශඵන රලසනඹ ශම්යි. ඔඵතුභන්රහශේ
ශ්ධලඳහරන ඵරඹ තවවුරු ය න්න ශම් යශට් ශ්ධලඳහරනඹ
ක්රිඹහත්භ යරහ තභ තභන්ශේ ශවංායිඹරහශේ දරුන් ඇතුශත්
යන්න ඳටන් ත්ශතොත් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න ඉරක්ඹ
යහ ඹන්න ඵළරි නහ.
භහ ශම් හයණඹ කිඹන්න ශවේතුක් කශඵනහ. අකිර වියහේ
හරිඹම් භන්ත්රීතුභහ ර ටපු ජනහධිඳක ශරේභදහ භවත්භඹහ ළන
වන් ශහ. එතුභහ තභන්ශේ ඳක්ශේ අනහතඹට ඩහ යටට
ආදයඹ ශහ. විශලේශඹන්භ ඔඵතුභන්රහට භත ඇක, 19881989 හරශේදී වුණු සිදු වීම් ශවේතුශොටශන ජනහධිඳක
ශොමිභක් ඳත් ශ ඵ. ඒ ශොමිශභන් කිව්හ, තරුණ
අවනඹ - [ඵහධහ කිරීභක්] රු නිශඹෝජය ඇභකතුභහ, භට ථහ
යන්න ඉඩ ශදන්න. ඒ ළන ථහ යන්න ගිශඹොත් ඔඵතුභහටයි,
භටයි වළන්දෆ න ල් ථහ යන්න නහ. ඳයණ සි්ධධීන් ථහ
යන්න ගිශඹොත් -

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

භහ ර තන වළටිඹට ශවො ථහක් ය ශන ඹ්ධදී ළදත්
නිශඹෝජය ඇභකයශඹක් ශම් හශේ ඵහධහ ශනොශ යුතුයි.
විශලේශඹන්භ එතුභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ, භශේ ථහට ඵහධහ
යන්න එඳහඹ කිඹරහ. භහ හටත් රි්ධදන්න ථහ යනහ
ශනොශයි. හභහනය ශදඹක් ථහ යන්ශන්. ර ටපු ජනහධිඳක
ශරේභදහ භළකතුභහ ඳත් ශ ජනහධිඳක ශොමිශභන් උත්තයඹක්
දුන්නහ, තරුණ අවනඹ ඇක ශන්න රධහන ශවේතු ශ්ධලඳහරන
ඳත්වීම් දීභයි කිඹරහ. එක්ත් ජහක ඳක් යජඹක් ඵරඹට
ඳළමිණිඹත් ශ්ධලඳහරන ඳත්කිරීම් යන්න අපිත් නළ වරු ශනහ.
වළඵළයි ශභඹ නළළත්විඹ යුතුයි, ඇභකතුභනි. ශභඹ දිටභ
ශශොත් ශ්ධලඳහරන ඳක් අනු ශතෝයහ ශභඹ යන්න ගිශඹොත්
තරුණඹන් විලහර අවනඹට රක් ශරහ නළත රලසනඹක් ඇක
ශන්න පුළුන්.
ශභභ අසථහශව්දී ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකතුභහ ශම් රු
බහට ඳළමිශණන එ ශවොයි. ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහ භහ අඹ
යන ඇභකයශඹක්. ඔඵතුභහ පිරිසිදු ශ්ධලඳහරනඥශඹක් කිඹහ
බඹ නළතු කිඹන්න පුළුන්. භහ දළක්හ, ශඵොශවෝ භන්ත්රීරු
ඔඵතුභහට ුවනක් ශවො කිඹනහ. ඔඵතුභහ න්ශතෝ ශන්න,
ඔඵතුභහශේ ශ්ධලඳහරන ජීවිතඹ ළන. වළඵළයි ඔඵතුභහට භහ එ
හයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ. භහ දන්ශන් නළවළ, එඹ විශව්ානඹක්ද
කිඹරහ. විශලේශඹන්භ විශ්ධල ටයුතු අභහතයහංලශේ අනිසි
ක්රිඹහහරිත්ඹ ළන ථහ ය්ධදී ඔඵතුභහශේ ශවෝදයඹකු
විශ්ධලඹ ඹම්කිසි තනතුයක් දයනහඹ කිඹහ කිඹනහ භට
ඇුවණහ. ඒශක් ඇත්ත නළත්ත ශභොක්ද කිඹරහ භහ දන්ශන් නළවළ.
ෘත්තීභඹ සුදුසුභක් භත එතුභහ ඒ තනතුයට ඳත් යරහ
නළත්නම්, භහ ර තන වළටිඹට එඹ ඔඵතුභහට ශඳොඩි ළශරක්.
ඔඵතුභහ ම්ඵන්ධශඹන් වන් ය කශඵන නය ශදඹක්
වළටිඹට භහ දළක්ශක් ඒ විතයයි. ඔඵතුභහ ම්ඵන්ධශඹන් ඒ
රුණ වන් ය්ධදී භශේ ර ත ශඳොේඩක් රිදුණහ. ඒ වළශයන්න
ඇභකතුභනි, අපි ඔඵතුභහට ඒ ශෞයඹ ශදන්න ඕනෆ. භහ ර තන
වළටිඹට ඔඵතුභහ පිරිසිදු තභන්ශේ ශ්ධලඳහරනඹ ය ශන
ඹනහ. ශභඹ ශවො ක්රිඹහදහභඹක්. අපි ඔඵතුභහට කිඹන්ශන්
ඔඵතුභහශේ ඒ ශ්ධලඳහරන පිරිසිදුබහඹ දිටභ ඳත්හ ශන
ඹන්න, ශභඹට කිසිභ ආහයඹට ශ්ධලඳහරනඹ ඵරඳහන්න ඉඩ
ශදන්න එඳහඹ කිඹරහයි.
අද භට ශඳොඩි ඉඟිඹක් රළුදණහ. නහභල් යහජඳක් භළකතුභහ අද
ශම් බහට ඇවිල්රහ ථහ ශහ. භහ දන්නහ, විශලේශඹන්භ
අන්තර්ජහක තරුණ ම්ශම්රනඹ ශම් යශට් ඳත්්ධදී ඔඵතුභහ
ව නහභල් යහජඳක් භළකතුභහ අතය ශඳොඩි ශඳොඩි රලසන ඇක
වුණහඹ කිඹරහ. වළඵළයි ඔඵතුභහ එතයම් දක්යි. අද ඔඵතුභහට
වළකිඹහ රළුදණහ -

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එප. අව්ලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ර  ත් දිහනහඹ නිශඹෝජය ඇභකතුභනි, එතුභහට ඵහධහ
යන්න එඳහ.

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔඹ ඉකන් "යහජඳක්" කිඹන නභ කිඹන ශොට අසර්
භන්ත්රීතුභහ නළඟිටිනහ.
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මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ඒ.එච්.එම්. අසර් භන්ත්රීතුභහ රීක රලසනඹක් ඉදිරිඳත්
යනහ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එප. අව්ලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

සුජී ශේනසිංව භන්ත්රීතුභහ, ශඳොේඩක් ඉන්න. ඔඵතුභහ
තරුණ භන්ත්රීයශඹක්. ඔඵතුභහ ශවොට වළශදන්න. -

[Interruption.] Sir, that particular person to whom he is
referring as the brother of the Hon. Dullas Alahapperuma,
has appeared before the Committee on High Posts which
comprises Members of the Opposition also. They have
given him clearance and sent him as the most suitable
person to occupy that place. This Hon. Member is talking
nonsense. - [Interruption.]
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි. රු සුජී ශේනසිංව භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. [ඵහධහ
කිරීභක්]

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශභොනහ ශවෝ ළවිරහ කශඵනහ නම් ඒහ එිබඹට දභන්න
ඳහර්  ශම්න්තු ශඹොදහ න්න ශවො නළවළ. භහ දන්නහ,
විශලේශඹන්භ එක්තයහ නභක් කිව් භන්භ

[මූාවනගේ අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]

[Expunged on the order of the Chair.]

වයක් ශශදකුත් ඇවිල්රහ එිබශේ ඉන්නහ. ශම් ඳහර්  ශම්න්තුශව්
එක්තයහ නභක් කිව් භන්භ ශඳොේඩක් ෆ වනහට එ
භන්ත්රීයඹකුට

රුපිඹල් 100ක් ශනහ.

[මූාවනගේ අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]

[Expunged on the order of the Chair.]

අපි කිඹන්ශන්, ඒ හශේ තුච්ඡ තත්ත්ඹට ළශටන්ශන් නළතු ශම්
ඳහර්  ශම්න්තුශව් ශෞයඹ ආයක්හ යමින්, විශලේශඹන්භ
අවුරුදු ණනක් -

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එප. අව්ලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

on the Members of the House which he must withdraw or it
must be expunged. - [Interruption.] ශම් වයකුන්ට

[මූාවනගේ අණ ඳිපදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]

[Expunged on the order of the Chair.]

තභයි පුන්නක්කු ශදන්න ඕනෆ. ල්   ශනොශයි ශදන්න ඕනෆ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි.
ඒ ශොට ඇත්තටභ ළශශඳන්ශන් නළවළ, රු භන්ත්රීතුභහ.

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශභොක්ද?

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

එඹ භන්ත්රීරුන්ට අයුතු ශර ශාෝදනහ කිරීභක්. භහ එභ
ශොට වළන්හේ හර්තහශන් ඉත් යනහ.

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට භහ කිව් සිංවර
ශත්ශයන්ශන් නළතුද භහ දන්ශන් නළවළ. ඳහර්  ශම්න්තුශව්දී
භන්ත්රීයඹකුශේ නභක් වන් යන්න අයිකඹ කශඵනහ.
[ඵහධහ කිරීභක්] ශවො නළක ශ්ධ - [ඵහධහ කිරීභක්] ල්රහනහරඪ
රු භන්ත්රීතුභනි, -

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

භන්ත්රීයශඹකුශේ නභක් වන් යන්න පුළුන්. වළඵළයි
භන්ත්රීයශඹකුට අයුතු ශාෝදනහ යන්න ඵළවළ.

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශවො නළක ශ්ධ භහ ශබ්යහ
න්නම්. රීක රලසනඹක් කශඵනහ නම් ඔඵතුභහ භට කිඹන්න.
භන්ත්රීයශඹකුශේ නභ වන් යරහ භහ ඹම් ශදඹක් කිව්ශොත්
භභ ඒ ඉල්රහ අස ය න්නම්. භභ භන්ත්රීයශඹකුශේ නභක්
වන් ශනොශ ශරහ භට ශවො නය වුරුත් කිඹහ
ශදන්න එඳහ. භභ යන්ශන් භශේ ථහ.

Sir, I rise to a point of Order.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(The Presiding Member)

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ඒ.එච්.එම්. අසර් භන්ත්රීතුභහ රීක රලසනඹක් ඉදිරිඳත්
යනහ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එප. අව්ලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

තමුන්නහන්ශේ ඳහර්  ශම්න්තුශව් භන්ත්රීයඹකු නම් සථහය
නිශඹෝ නිළරැදි ඉශන න්න ඕනෆ. He is casting aspersions
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(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

ශවොයි. රු සජී ශේනසිංව
නිශඹෝරට අනු ථහ යන්න.

භන්ත්රීතුභහ

සථහය

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඵොශවොභ සතුකයි. [ඵහධහ කිරීම්] ඳහර්  ශම්න්තු භන්ත්රී කිඹහ
භභ කිව්ශව් නළවළ. භහ කිව්ශව්, භන්ත්රීයශඹක් කිඹරහ. රහශ්ධශීඹ
බහ භන්ත්රීයශඹක් ශන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ භට කිඹනහ නම් [ඵහධහ කිරීම්]
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ඳහර්  ශම්න්තු

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)
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හක්යතහක් කශඵනහ නම් ඕනෆ රශ්ධලඹ ශම් යහේත
යන්න පුළුන්.

(The Presiding Member)

ශවොයි. සුජී ශේනසිංව භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහශේ හරඹ
ඹනහ. ථහ යන්න.

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඵහධහ ශනොය ඔඵතුභහත් භට උදවු යන්න. අනලය ඵහධහ
කිරීම් ශනොය ඔඵතුභන්රහ භට උදවු යන්න. [ඵහධහ කිරීභක්]

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රුණහය රු අසර් භන්ත්රීතුභහ හඩි ශන්න.

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

භශේ ථහ යන්න ඉඩ ශදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්]

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් භභ නිශඹෝඹක් ශහ. රු සුජී ශේනසිංව
භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න.

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඵොශවොභ සතුකයි. ඵහධහ කිරීම් ළඩියි. භභ ඉල්රහ සිටිනහ,
ඵහධහ කිරීම් ශනොය භට ථහ යන්න අසථහ රඵහ ශදන්න
කිඹරහ. ළදත් ථහක් යන ශොට, අපි ඇභකයඹකුට ඹභක්
කිඹන ශොට ඵහධහ ශනොය අඳට ඒ අසථහ රඵහ ශදන්න.
රු ඇභකතුභනි, භන්ත්රීරු විශලේශඹන්භ "හභහනය ක්රභඹ"
තුශ කිඹරහ වන් ශශේ, ශභර  කශඵන ශ්ධලඳහරන ඵරඳෆම්.
ඔඵතුභහ අදවස යන ශ්ධ ශවොයි. හභහනය ක්රභඹ ඕනෆ නළවළ.
හභහනය විලසවිදයහර ක්රභඹට ගිඹහභ එ පිරිට විතයයි
ඇතුශත් ශන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ අදවස ශ ශ්ධ ම්ඵන්ධශඹන්
අපි එන ශනහ. වළඵළයි ශභතළන කශඵන රලසනඹ රු
ඇභකතුභනි, හභහනය විලසවිදයහරඹට ශියශඹක් ඇතුශත්
යන්න කිඹරහ ඹම් භන්ත්රීයශඹකුශන් -අපි කිඹන්ශන්, එක්
ශශනකු ශනොශයි. ශම් කීඳ ශදශනකුශන් ශන්න පුළුන්ශ්ධලඳහරන ඵරඳෆභක් සිදු නහ නම් අනිහර්ඹශඹන්භ
ඔඵතුභහශේ හය විලසවිදයහරඹටත් ඒ ශන්න පුළුන්. අපි
ඔඵතුභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ, ශ්ධලඳහරන ඵරඳෆම්රට රක්
ශනොවී තභන්ශේ ඵරඹ ඳහවිච්චි යන්න කිඹරහ. ඔඵතුභහශේ ශවො
නභ දිටභ ඳත්හ ශන ඹමින් ඔඵතුභහ ලක්කඹ ශඹොදරහ ළඩ
යයි කිඹහ අපි ඵරශඳොශයොත්තු නහ. ඔඵතුභහ ශම් ත්ත පිඹය
ඉතහභ ශවොයි.
රු ඇභකතුභනි, ශම් ආඹතනඹ භඟින් පිට යට රැකිඹහ ව ශම්
යශට් රැකිඹහ වහ අඳට විලහර ම්ඳතක් කශඵනහ. එනම්
රංහශව් හක්යතහ ඉවශ භට්ටභ කශඵනහ. අශේ යශට්
අධයහඳන ක්රභඹට තභ ශ්ධලඳහරනඥඹන් ළඩිඹ අත වරහ
නළවළ. අත වන්න දළනලුත් අත ව න්න ඵළවළ. ශභොද, ඒ
ක්රභඹ ශවොට යශට් සථහපිත ශරහ කශඵනහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහට
ශරශවසියි ශම් ආඹතනඹ තුිබන් ඵරහශඳොශයොත්තුන ඉරක්ඹට
ඹන්න. රහථමි අධයහඳනඹ රඵන දරුන්ට සිඹඹට 92 හශේ

රු ඇභකතුභනි, ශභභ ඉළන්වීභ ශදභශ බහහශන් ශභොන
විධිඹට ශශයනහද කිඹන එ ළන භට දළනීභක් නළවළ. භශේ
ථහ අහනශේ භභ ඔඵතුභහට ශඳොඩි ශරහක් රඵහ ශදන්නම්
ඒ පිිබඵ ඳළවළදි   කිරීභට. ශම් ශදභශ බහහ ථහ යන
රශ්ධල තුශ ඔඵතුභහට යහේත යන්න පුළුන් නම් ඩහ ශවොයි.
රු ඇභකතුභනි, ශභභ හය විලසවිදයහර  න් ඉශන න්නහ
දරුශෝ
අවුරුදු
වඹක්
විතය
ඹන
ශොට
එර භ
ථිහාහර්ඹයශඹකු ඵට ඳත් යන්න පුළුන්. ඒ විලසවිදයහර
වහ ශනභ ඳහසභහරහක් ආයම්බ යරහ ශොටක් ශතෝයහ
ශන අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්න. ඒ වහ ඔඵතුභහට ශඳෞ්ධ  
ආඹතන  න් ශියත් ආධහය රඵහ න්න පුළුන්.
විශලේශඹන්භ ජඳහනඹ හශේ යටර trawlers  න් භහළු අල්රහ
විලහර ලශඹන් ළභන් නිසඳහදනඹ යන ආඹතන කශඵනහ.
භර න්ද විශේශේය භළකතුභහටත් ඒ ආඹතනඹ ශොට
අයිකඹක් කුදණහ. භභ එභ ආඹතනරට අදහශ නඩු ශද, තුනට
ශඳනී සිටිඹහ. ඒහ රංහත් එක් ම්ඵන්ධ ශරහ ශෝටි
ණන් වම්ඵ යන ආඹතන. අඳට ශියත් 100ක් ශදන්න,
150ක් ශදන්න කිඹරහ ඒ ආඹතන  න් ඉල්රන්න. ඒ භඟින් අශේ
දුේඳත් ජනතහට වනඹක් රඵහ ශදන්න.
රු ඇභකතුභනි, විශලේශඹන්භ ඔඵතුභහට ශම් හයණඹ
කිඹන්න ඕනෆ. භභ ශනදී භවජන ශඳත්ම් පිිබඵ හය බහට
වබහගි වුණහ. යහජිත ශේනහයත්න ඇභකතුභහත් ඒ අසථහශව්
ර ටිඹහ. අශේ අර ං ධීයශඹක් තභන්ශේ ශඳොඩි ශඵෝට්ටුට
යක්ණ ංසථහශන් ම්පර්ණ යක්ණහයණඹක් රඵහ ශන
කශඵනහ. ශඵෝට්ටු මුුවශ්ධ ගි  රහ දස ශදක් කබරහ, සුනු
විසුනු ශරහ ශයශට ශොඩ ළුවහට ඳසශේ යක්ණ ංසථහ
කිඹනහ, න්දි මුදල් ශදන්න ඵළවළ කිඹරහ. ඉතහ අභහරුශන්
ජීත් න පිරික් තභයි ශයශඵඩ රශ්ධලශේ ඉන්ශන්. ඒ අඹ
ශනුශන් ඔඵතුභහට ශ වළකි විශලේ හර්ඹ බහයඹක්
කශඵනහ. ඒ ධීයඹන්ශේ දරුන් ශනුශන් ශ යුතු හර්ඹ
බහයඹක් කශඵනහ. ඔඵතුභන්රහ ඵරහශඳොශයොත්තු න ආසිඹශව්
ආලසාර්ඹඹ තභ ශම් යශට් ඇක ශරහ නළවළ. ඒ පු්ධරශඹෝ
රහම්පුක් ඳත්තු ය ශන දස 17ක්, 18ක් අභහරුශන් මුුවශ්ධ
ත යනහ. ශදය එන්ශන් ශොශවොභද කිඹහ ර තහ න්න ඵළවළ.
ඔඵතුභහ දන්නහද යක්ණ ංසථහශන් කිව්හ, ළඩිශඹන්භ
අනතුරු  න් මිඹ ඹන්ශන් ධීයඹන් කිඹරහ. ඒ හශේභ
ළඩිශඹන්භ අනතුයට රක්න්ශන් ධීය ශඵෝට්ටු. වළඵළයි යක්ණ
ංසථහශන් ඒ න්දි මුදල් රඵහ ශදන්ශන් නළවළ. දස ශද,
තුනක් ගිර න් ශඵෝට්ටු ශයශට ශොඩ ළුවහට ඳසශේ,
ඇභකතුභහ කිඹ්ධදීත් න්දි මුදල් ශදන්ශන් නළවළ. භභ කිඹන්ශන්,
ඔඵතුභන්රහ විශලේශඹන්භ ධීයශඹෝ ම්ඵන්ධශඹන් අධහනඹ
ශඹොමු යන්න ඕනෆ. ඉතහභ දුක්ිතත ජීවිතඹක් ත යන පිරික්
තභයි ශම් ධීයශඹෝ.
රු ඇභකතුභනි, අපි තභ තහක්ණඹ අකන් භළශල්සිඹහ,
තහයිරන්තඹ තයභට දියුණු ශරහ නළවළ. අපි ඒ පිිබන්නහ.
වළඵළයි ඵරන්න coastal belt එ. භළශල්සිඹහශව් කිශරෝ මීය ටර්
4,675යි. තහයිරන්තශේ කිශරෝ මීය ටර් 3,219යි. රංහශව් කිශරෝ
මීය ටර් 1585යි. අඳට ළඩිඹ ශදගුණඹක්, තුන් ගුණඹක් හශේ ඒ
ශොල්රන්ශේ coastline එ ළඩියි. වළඵළයි ඵරන්න ඇභකතුභනි,
ඒ ශොල්රන්ශේ භත්ය ආදහඹභ. භත්ය ආදහඹභ ඳභණයි භභ
ඔඵතුභහට වන් යන්ශන්. භළශල්සිඹහශව් භත්ය ආදහඹභ
ශටොන් එක්මි  ඹන තුන්රක් අනදහවයි. තහයිරන්තශේ ශටොන්
තුන්මි  ඹන වත්රක් වතිබසතුන්දහවයි. රංහශව් ශටොන්
එක්රක් වළටතුන්දහවයි. ඇත්තටභ රු ඇභකතුභනි, අශේ
තහක්ණඹ ඒ ඳළත්ශතන් දියුණු ශරහ නළවළ.
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ඔඵතුභහ ශයශඵඩට ගිශඹොත් ශඳශන්වි. ඳවුල් කිර ඳඹක් මුල්
යශන -ඒ රශ්ධලශේ ජනතහට න්න මුදල් නළවළ- ඳවුල්
10ට, ඳවුල් 15ට society ක්රභඹට ශට්රෝරර් ඹහත්රහක් ශදන්න
පුළුන්. එශවභ නළත්නම් ශරොකු නළක් ශදන්න පුළුන්. ශම්
ආඹතනඹ භඟින්, හය විලසවිදයහරඹ භඟින් ආධහය රඵහ ශන
ශම් හශේ යහඳෘකඹක් යට පුයහ යහේත යන්න ඔඵතුභන්රහට
පුළුන් නම් ඉදිරි අනහතශේදී ධීය ක්ශේත්රශේ ඹම් කිසි
ංර්ධනඹක් දකින්නට පුළුන් ශයි කිඹරහ භභ ර තනහ.
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ශම්ශන් න්න පුළුන් උඳරිභ රශඹෝජනඹ න්න කිඹරහ. අශේ
යටට රැකිඹහ රඵහ දීරහ, විශ්ධලරට රැකිඹහ වහ ඹරහ ආදහඹභ
රඵහ න්න පුළුන් විධිඹට උඳරිභ වශඹෝඹ රඵහ දීරහ, යටට
ඹභක් කිරීභට රු ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකතුභහට ලක්කඹ
රළශබ්හ කිඹහ රහර්ථනහ යමින් භශේ ථහ අන් යනහ.
ශඵොශවොභ සතුකයි.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුකයි.

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩි 2 හරඹක්
කශඵනහ. ඒ හරඹ රු ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකතුභහට
ඳළවළදි   කිරීභට රඵහ ශදනහද?

මීය ශනට, රු අජිත් කුභහය භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 5
හරඹක් කශඵනහ.

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

[අ.බහ. 6.00]

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගු අජි ක කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

නළවළ, ශදන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ ඵහධහ ශ නිහ ශදන්ශන්
නළවළ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි. එශවභ නම් රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න.

ගු සුජීල ගවානසිාශ මශතා

(ரண்நெறகு சுஜல வசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

රු ඇභකතුභනි, විශලේශඹන්භ fish production ළන
ඵරන්න. 2000 ර්ශේ සිට ඵළලුශොත් 2000 දී, as a percentage
of GDP, 2.7යි. 2013 න විට එඹ 1.3ට ඵළවළරහ. ඵහඹට
ළඩිඹ ඵළවළරහ. 2.7 කුදණු එ 1.3ට ඵළවළරහ. භභ ර තන විධිඹට
ඔඵතුභන්රහට විශලේ හර්ඹ බහයඹක් කශඵනහ. අශේ යට දුේඳත්
යටක් ඵ අපි පිිබන්නහ. අපි කිඹන්ශන් නළවළ ඔඵතුභන්රහශේ
ආණ්ඩු නිහභ ශභඹ ශනහ කිඹරහ. නමුත් අපි කිඹන්ශන්
ඔඵතුභන්රහ දළමිඹ යුතු තළනට ශනොශයි ල්   දභන්ශන්
කිඹරහයි. වම්ඵන්ශතොට යහඹට ශනොශයි ල්   අලය වුශණ්.
භත්තර ගුන් ශතොටුශඳොශට ශනොශයි ල්   අලය වුශණ්.
වම්ඵන්ශතොට ක්රීඩහංණඹට ශනොශයි ල්   අලය වුශණ්. අපි
කිඹන්ශන් ශම්යි. අපි ථහ යන්ශන් යශට් අනහතඹ ළන
ර තරහයි. එශවභ නළක ඊර්යහට, ශක්රෝධඹට ශනොශයි. අපි
කිඹන්ශන්, ශම්හ වදන්න ඕනෆ තළන්ර වදන්න කිඹරහයි.
ඔඵතුභන්රහ දළන් ශම් විලසවිදයහරඹ වදන්ශන් වම්ඵන්ශතොට
ශන්ද? ඒට අශේ විරු්ධධත්ඹක් නළවළ. හය විලසවිදයහරඹ
ශවෝ ශනත් ඹම් ධීය ර්භහන්තඹක් ශවෝ වම්ඵන්ශතොට ආයම්බ
ශහට අශේ විරු්ධධත්ඹක් නළවළ. ජනහධිඳකතුභහශේ භට ඒහ
ශදන්න ඕනෆ. අපි කිඹන්ශන් නළවළ එඳහ කිඹරහ. නමුත් අපි
කිඹන්ශන් අනලය ශ්ධල් යන්න එඳහ කිඹරහයි. ශම් යශට්
දුේඳත් ජනතහ ඉන්නහ. එදහ ශව්ර ශවොඹහ න්න ඵළරි
අභහරුශන් ජීත් න ජනතහක් යශට් ඉන්න විට අනලය විඹදම්
නළළත්විඹ යුතුයි. ඉදිරි අනහතශේදී ශම් අංලඹ දියුණු කිරීභට
ඔඵතුභහට ලක්කඹ රළශඵන්න කිඹරහ අපි රහර්ථනහ යනහ.
අවුරුදු ශදක් තුශ අපි ඔඵතුභහ භන ථහ යන්නම්, ශම්
විලසවිදයරඹ වයවහ නිර්භහණඹ ශ රැකිඹහ රභහණඹ පිිබඵ.
විශ්ධල යට  න් අඳට විලහර රැකිඹහ රභහණඹක් රඵහ න්න
පුළුන්. භළශල්සිඹහ, තහයිරන්තඹ හශේ ආසිඹහ අට කශඵන
දියුණු යටරට රැකිඹහ වහ පු්ධයින් ඹළවීභට අඳට පුළුන්. භභ
ඔඵතුභහට සුඵ රහර්ථනහ යනහ. භභ ජනහධිඳකතුභහශන් ඉල්රහ
සිටිනහ, ශම් විලසවිදයහරඹ වහ විලහර මුදරක් ශඹොදන්න,

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹ
ඳනත් ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් රුණු කිර ඳඹක් වන්
යන්නට භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. භභ ඊශේ උඳශ්ධල
හය බහශව්දී රුණු කිර ඳඹක් අභහතයතුභහශේ අධහනඹට
රක් ශහ. ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත ඳහර්  ශම්න්තුට ඉදිරිඳත්
ශශේ අශෝසතු භහශේ 06න දහයි. ඒ අනු අද න විට ක
ශදයි. ඒ හශේභ භභ ඳසු ගිඹ ඳහර්  ශම්න්තු කශේදී ශම්
බහශව්දී රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභහශන් රීක රලසනඹක්
ඇුවහ. ඒ තභයි, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ඒ න විටත් උඳශ්ධල
හය බහට ශඹොමු යරහ කුදශණ් නළවළ කිඹන එ. ඒ අනු
වහය භව ශල්ම්තුමිඹ ශම් සථහනඹට භට   ිතත දළනුම් දීභක්
ශහ 19න දින -ඊශේ දින- උඳශ්ධල හය බහ රැසවීභට
ශඹොදහශන කශඵන ඵ. ල්රහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,
එතශොට එ හයණඹක් තභයි, 06න දහ ඳහර්  ශම්න්තුට
ඳනත් ශටුම්ඳතක් ඉදිරිඳත් යරහ අද විහදඹට න්නහ. "ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳත ළට් යරහ කශඵනහ. ශභශවභයි.
ශභශවභයි" කිඹහ කිඹන්න පුළුන්. නමුත් ඕනෆභ ඳනත්
ශටුම්ඳතක් ඳහර්  ශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ශහභ තභයි යශට්
අනිකුත් අඹශේ අධහනඹට රක් න්ශන්. විලසවිදයහරඹක්
පිර ටුවීභ ම්ඵන්ධ ඳනත් ශටුම්ඳතක්, එතයම් ළදත් ඹළයි
රන ඳනත් ශටුම්ඳතක් ඳහර්  ශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ය ක
ශදක් ළනි ශටි හරඹක් තුශදී ංහදඹට බහජනඹ කිරීභට ඉඩ
දීභ සුදුසු නළවළ කිඹන හයණඹ භභ ඊශේත් භතු ශහ. ඒ හශේභ
උඳශ්ධල හය බහ ඳළළත්වුශණ් ඊශේයි. ඊශේ ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත උඳශ්ධල හය බහට ශඹොමු යරහ, අද
ඳහර්  ශම්න්තුශව් ම්භත යනහ. එශවභ නම්, ඇයි එශවභ ශශේ
කිඹන රලසනඹ කශඵනහ. ඒ හශේභ, ඒ න විටත් උඳශ්ධල
හය බහශව් අධහනඹට ශඹොමු යරහ කුදශණ් නළවළ. ඊශේ
ඇභකතුභහ ඒට උත්තයඹක් දුන්නහ. ශම් විහදශේදී අහන
ලශඹන් උත්තය ශදන ශශනකු ඒ ම්ඵන්ධ තත් ඳළවළදි  
කිරීභක් ශශොත් ශවොයි. ශභොද, උඳශ්ධල හය බහශව්දී ඒ
පිිබඵ භභ විතයයි දළන ත්ශත්. දළන් යටභ ඒ හයණඹ පිිබඵ
දළන ත යුතුයි.
ශදශනි හයණඹ ශභඹයි. තය ශරභ ශභයින් යන්ශන්
"ජහක ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු ආඹතනඹ" කිඹන නභ
ශනස කිරීභයි. ශන ශභොකුත් නළවළ. නභ ශනස යනහ,
"විලසවිදයහරඹ" කිඹරහ. ශශනකුට ර ශතන්න පුළුන්
විලසවිදයහරඹ කිඹරහ-
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ඳහර්  ශම්න්තු

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ශම් අසථහශව්දී රු නිශඹෝජය හය
බහඳකතුභහ ල්රහනඹ න්නහ ඇක.

අනතුුල ගු ජානක බණ්ඩාර මශතා මූාවනගයන් ඉල ක
වුගයන් නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා මුාවනාරූඪ ශ්ය.

அன் தறநகு, ரண்நெறகு ஜரணக தண்டர அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனவ, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர்
அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

ගු අජි ක කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, ශභඹ විලසවිදයහරඹක්
ඵට ඳත් ශනහ, උඳහධි රදහනඹ යන ආඹතනඹක් ඵට ඳත්
ශනහ, ශරොකු ශනක් ශනහ කිඹරහ ශශනකුට කිඹන්න
පුළුන්. 2002 දී අක විශලේ ළට් නිශව්දනඹකින් ජහක ධීය වහ
නහවි ඉංජිශන්රු ආඹතනඹට උඳහධි රදහනඹ කිරීශම් අයඹ
දීරහ කශඵනහ. එභ නිහ ඇත්තටභ සිදු න්ශන් නභ ශනස කිරීභ
ඳභණයි. ශොශවොභත් ශභභ ආණ්ඩුශව් ශොඩක් යහඳෘකර
කශඵන්ශන් නභ ශනස කිරීභ විතයයි. ශන අමුතු ශදඹක් නළවළ.
ඒ නිහ ඒ ළන පුදුභ ශන්න ශදඹක් නළවළ.
භට කශඵන ශරහ විනහඩි 5ට සීභහ න නිහ භභ නිලසචිත
රලසන කිර ඳඹක් අවන්නට ළභළකයි. ඇභකතුභනි, ඔඵතුභහ ශවෝ, ඔඵතුභහ ථහ ශ නිහ ඒ අසථහ නළක ඇක- ශනත් වුරුන්
ශවෝ ඒ වහ උත්තය ශදයි කිඹහ භහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ඔඵතුභහ ඊශේ කිව්හ උඳකුරඳකරුන්ශේ ශේඹ අවුරුදු 65
දක්හ රඵහ ළනීභට අසථහ විලසවිදයහරර කශඵනහ කිඹරහ.
අද විහදඹට නු රඵන ඳනත් ශටුම්ඳත 1978 විලසවිදයහර
ඳනතට අදහශ එක් ශනොශයි. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් ඒ ඵ
වන් ශරහ කශඵනහ. විලසවිදයහර ඳනතට අදහශ ඒ හයණඹ
වරි. එභ නිහ භභ ශම් බහශව්දී යජඹ ශනුශන් ආණ්ඩු
ඳක්ශඹන් දළන න්නට ළභළකයි, විලසවිදයහර ඳනතට ම්ඵන්ධ
ශනොන ආඹතනඹත් විරහභ ඹන ඹ අවුරුදු 65ක් ශශේ ඇයි
කිඹරහ. විලසවිදයහර ඳනතට අදහශ ආඹතනරට අවුරුදු 65 වරි.
නමුත් විලසවිදයහර ඳනතට අදහශ ශනොන තළන්රදී යහජය
ශේශේ විරහභ ඹන ඹ අවුරුදු 60යි. එභ නිහ ඊශේ දුන්නු
උත්තයශේ ඳටරළවිල්රක් කශඵනහ.
භශේ ශදශනි රලසනඹ ශභඹයි. ශභභ උඳහධි ඳහසභහරහ
ක්රිඹහත්භ න්ශන් NVQ - 5 භට්ටභට   න් විතයයි. ඊට ඳසු
අසථහක් නළවළ. ඒ නිහ ධීයඹන් ව ධීය ර්භහන්තඹ
ආශ්රිත ජීත් න ආර්ථි වළකිඹහ අඩු අඹට NVQ 5 න් ඳසු
ආඳසු හසතු ශරහ තභයි ඉශන න්න ශන්ශන්. ඒ නිහ
ශභභඟින්, අශේක්ෂිත අයමුණ ඉසට න්ශන් නළවළ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, ශම් වහ ධීය
අභහතයහංලශේ උඳයණ, ම්ඳත් තභයි ශඹොදහ න්ශන්. ඒ නිහ
එර  රකරහබ, ශනොමිශල්, නිදවශේ අධයහඳනඹ රඵහ ළනීභට
අයිකඹ කශඵන අඹට රළබඹ යුතුයි. නමුත් එශවභ රළශඵන්ශන්
නළවළ. භභ ශම් ඳදනභට විරු්ධධයි. ඒ නිහ ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳතට භශේ විශයෝධතහ රහල යනහ.
දළන් ශම් තභයි ආණ්ඩුශව් රකඳත්කඹ ශරහ කශඵන්ශන්.
ශභොක්ද? ශඳෞ්ධ   විලසවිදයහර ශන ඒශම් රකඳත්කඹ. ඒ
ශනුශන් භයහශන භළශයන ටනක් යනහ උස අධයහඳන
ඇභකතුභහත්, භවය අඹත්. නමුත් ශඳෞ්ධ   විලසවිදයහර ශන
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එන්න ඵළරි ශරහ කශඵනහ. ඇයි ඵළරි ශරහ කශඵන්ශන්? ශම්
යශට් ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශරොකු විශයෝධඹක් කශඵන නිහ. ඒ
ශනුශන් විලහර මිරක් ශම් යශට් තරුණඹන්, ශියඹන්,
ුද්ධධිභතුන් ශහ කශඵනහ. ඒ නිහ ශඳෞ්ධ   විලසවිදයහර
ශන එන්න ඵළරි ශරහ කශඵනහ. දළනටත් ඒ ඳනත් ශටුම්ඳත
ඳසට ගිර ල්රහයි කශඵන්ශන්. නමුත් දළන් ශන ඳහයකින් ඒහ
එනහ. ශඳෞ්ධ   විලසවිදයහර වදන්න ඳනතකින් ශඳෞ්ධ  
ආඹතනරට ඉඩ ශදන්ශන් නළක, උඳහධිඹ මුදරට විකිණීභ
ආණ්ඩු වයවහ යනහ. ශොශවොභද ඒ යන්ශන්? මීය ට   න්
ඳහර්  ශම්න්තුට ශනහහ ශජෝන් ශොතරහර ආයක්
පීසශඹන් ෛදය උඳහධිඹ මුදරට දීභ වහ ඳනත් ශටුම්ඳතක්.
ශනළල්රහ ඒ ම්භත ශහ. භභ විරු්ධධ වුණහ එර දීත්. ශම්
ඳහර්  ශම්න්තුශව් ණපයණඹත් නළක ඒ ඳනත් ශටුම්ඳත
ම්භත ශහ. ශඳෞ්ධ   ආඹතනරට උඳහධිඹ විකිණීශම්
අයිකඹ ශදන්න ඵළරි නිහ, ආණ්ඩු දළන් ඒ විධිඹට යනහ.
ශොශවොභ වරි යනහ. ඒ ළශේ වරිද? මීය ට   න් ආයක්
අභහතයහංලඹත් ම්ඵන්ධන විධිඹට එක් ශනහහ. දළන් ළශේ
ශල්සියි. යහජඳක් ශනකු ශශනන විධිඹට ළශේ ශශනනහ.
අපි වුරුත් දන්නහ, ශඹෞන ටයුතු වහ නිපුණතහ
ංර්ධන අභහතයහංලශේ ළඩි ශොටට භළදිවත් න්ශන්
නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ ඵ. ඒට භක් නළවළ. ශවට
අනි්ධදහ ආර්ථි ංර්ධන අභහතයහංලඹත් තත් ශම් හශේ එක්
ශශනයිද දන්ශන් නළවළ. මුදල් අභහතයහංලශඹනුත් තත් එක්
ශශනයිද දන්ශන් නළවළ. ඒ විධිඹට එ එ අභහතයහංල  න්
උඳහධි රදහනඹ කිරීශම් අසථහ නිර්භහණඹ යනහ. උඳහධි
රදහනඹ කිරීශම් අසථහ රඵහ ශදන විලසවිදයහරඹක් නම් ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳත ශශනන්න එඳහඹළ උස අධයහඳන
අභහතයහංලශඹන්! නමුත් එශවභ ශශනන්ශන් නළවළ. ඇයි ඒ?
එතශොට ළශේ භල්ශරන් එිබඹට ඳනිනහ. දළන් භල්ශරන්
ඳළනරහයි කශඵන්ශන්. ඒ නිහ ශභොද යන්ශන්? ශඳෞ්ධ  
විලසවිදයහර පිර ටුන්න ඵළරි නිහ, ඒ ශනුශන් ඳනත්
ශටුම්ඳතක් ශනළල්රහ ඒට ඉඩ ඩ ශදන්න ඵළරි නිහ,
ශොක්ශන් ඵළරි නම් ශක්ශන් වරි කිඹරහ ශනත් විධිඹට
ශඳෞ්ධ   විලසවිදයහර පිර ටුනහ.
ජහක ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු ආඹතනඹ පිර ශටව්ශව්
මුදල් ශරහ ඉශන න්න ඵළරි, ශම් යශට් හභහනය ඳන්කශේ
අඹට ඒ විඹඹ පිිබඵ රවීණතහක් රඵහ න්න, උඳහධිඹක් රඵහ
න්න අසථහ ළරසීභට නම්, ඒ අසථහ ශභභඟින්
රළශඵන්ශන් නළවළ. මුදල් ශරහ උඳහධිඹ න්න ුවඹ ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳශත් ඳළවළදි   වදරහයි කශඵන්ශන්. 43ළනි
න්කශේ කශඵනහ, මුදල් ම්ඵන්ධශඹන්. විලසවිදයහරඹට
අයමුදරක් කබඹ යුතු ඵ එර  වන් යනහ. එභ අයමුදරට
මුදල් ශොඹහ න්ශන් ශොශවොභද? ඳනත් ශටුම්ඳශත්
කශඵනහ, මුදල් ශොඹහන්ශන් ශොශවොභද, එර  රීක වදන්ශන්
වුද කිඹන හයණහ. විලසවිදයහරඹට ඒ ඵරඹ රළශඵනහ. මුදල්
ශොඹහ ළනීශම් ඵරඹ ශම් විලසවිදයහරඹට රළශඵනහ. එශවභ
නම් ශභොක්ද ශම් යන්ශන්? දළන් ඳටන් න්ශන් රුපිඹල්
50,000න් ශන්න පුළුන්. නමුත් ශවට එඹ තත් ශරොකු
ණනක් ශන්න පුළුන්. ඒ වහ ඉඩ ඩ විය යනහ,
ආණ්ඩු. උඳහධිඹ මුදරට විකිණීභ ශඳෞ්ධ   යන්න ඵළරි
නිහ, යජඹ භළදිවත් ශරහ යජඹ වයවහ එඹ ක්රිඹහත්භ යන්න
ශශනන ඳනත් ශටුම්ඳතක් තභයි ශම්. ශජෝන් ශොතරහර
යහජය ආයක් පීසඹ ම්ඵන්ධශඹනුත් ශභළන්නක් ශනහහ.
දළන් ශඹෞන ටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලඹ
වයවහත් ශශනනහ. ශවට තත් අභහතයහංලඹකින් ශනළල්රහ
ශම් යශට් ශඳෞ්ධ   විලසවිදයහර පිර ටුවීශම් ටයුත්ත ශනත්
ඳහයල් වයවහ ක්රිඹහත්භ යයි. ඒ නිහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතට
භශේ විශයෝධඹ ශම් අසථහශව්දී රහල යනහ. ශඵොශවොභ
සතුකයි.
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ගු ගමොශාන් ාල් ගග්රාු මශතා (අධයාඳන නිගයෝජය
අමාතයතුමා)
(ரண்நெறகு தரயரன் னரல் கறவரு - கல்ற தறற அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, අපි දළක්හ රු
ශජෝලේ භයිල් ශඳශර්යහ භළකතුභහ ශම් ළඩටවන විශලේශඹන්
අඹ යමින් ථහ ශ ඵ. ජහක ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු
ආඹතනඹ 1999 දී පිර ටුනු රළුදශව් විශලේශඹන් ධීයඹන් වහ
ව ටයුතු මුල් යශනයි කිඹරහ එතුභහ කිව්හ. නමුත් ශම් ළඩ
පිිබශශ වන්දහ ධීය දරුන්ට ඹම්කිසි අඩුක් ශව්විද කිඹරහ
එතුභහ විශලේශඹන් ඇුවහ. එතුභහ එශවභ කිඹ්ධදී, අශේ රු විජිත
ශවේයත් භළකතුභහ ශභර දී වන් ශහ, විලසවිදයහර උස
අධයහඳන අභහතයහංලඹට අයිකයි, 1978 විලසවිදයහර ඳනශත්
විධිවිධහන ශ්රී රංහ හය විලසවිදයහරඹට අදහශ ශනොවිඹ යුතුයි
කිඹහ ශභර  වන් න නිහ ශභඹ විලසවිදයහරඹක් න්ශන්
නළවළ කිඹරහ. ඇත්තටභ ශම්ශන් ශඳශනන්ශන්, ෘත්තීඹ
අධයහඳනඹ වහ ඒ ක්රිඹහහරිත්ඹ පිිබඵ ජනතහ විමුක්ක
ශඳයමුශණ් කශඵන ශනොදළනුත්භයි. ඒ විතයක් ශනොශයි.
ජහක ෘත්තීඹ සුදුසුම් - NVQ - වයවහ ශොශවොභද දරුකුශේ
භන් භහර්ඹ උඳහධිඹ දක්හ ළසිරහ කශඵන්ශන් කිඹන එ
පිිබඵ ශනොදළනුත්භයි. ඒයි ශභතළන ශරහ කශඵන්ශන්.
1978 විලසවිදයහර ඳනශත් විධිවිධහන අනුභ හය
විලසවිදයහරඹ පිර ශටව්ත් ඹම් ශ්ධල් ශනස ශ යුතු
කශඵනහ. අපි කිඹන්ශන් නළවළ, ඒ ඳනශත් කශඵන ඹම් ඹම්
රකඳහදන ශම් ඳනශත් නළවළ කිඹරහ. ශඵොශවෝ ශ්ධල් කශඵනහ.
නමුත් ශනස ශ යුතු ශ්ධල් කශඵනහ. ඒ භක්නිහද? ඒ ඳනත
අනු ගිශඹොත්, අශඳො උසශඳශ විබහශේ Z රකුණ අනු තභයි
ශම් විලසවිදයහරඹට දරුන් ඵහ න්න ශන්ශන්; ළඩිභ
රකුණ කශඵන අඹ. ඊශනට යශට් දිසත්රික් quota එ අනුයි
ශභයි න්න ශන්ශන්. එතශොට, අශේ රු ශජෝලේ භයිල්
ශඳශර්යහ භළකතුභහ කිව්හ හශේ, රු ෆී  ක්ස ශඳශර්යහ භළකතුභහ
කිව්හ හශේ ධීය දරුන්ට විශලේත්ඹක් යන්ශන්
ශොශවොභද? දළනටත් ජහක ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු
ආඹතනඹ ඳත්හශන ඹන ශම් උඳහධි ඳහසභහරහ තුනට දරුන්
ඇතුළු කිරීභ වහ අපි ක්රභ ශදක් අනුභනඹ යනහ. එක්
තභයි අශඳො උස ශඳශ භත් දරුන් ඇතුශත් කිරීභ.
ශදළනි එ තභයි, අශඳො උස ශඳශ අභත් වුණත් අශඳො
හභහනය ශඳශ භත්, ඒ හශේභ ධීය ක්ශේත්රශේ ය 03
ඳශපුරු්ධද වහ ක්රිඹහහයම්ර ශඹදිරහ ඉන්න අඹට අසථහ
ශදනහ ශම් උඳහධි ඳහසභහරහ වහ ඇතුශත් ශන්න. ඒ විතයක්
ශනොශයි. ධීය ක්ශේත්රඹ ආශ්රිත විවිධ ශශශ ටයුතුර,
එශවභ නළත්නම් විවිධ ර්භහන්තර ශඹදිරහ ඉන්න අඹට, NVQ
4 දක්හ ආපු දරුන්ට අපි ශම් උඳහධිඹ වළදෆරීභ වහ අසථහ
දීරහ කශඵනහ. ඒ නිහ ශම් ම්පර්ණශඹන් ශනස ක්රභඹක්.
ශභර  දරුන්ට උන්න්ශන් ඔවුන් රැකිඹහ තයමින්. හභහනය
විලසවිදයහර ඳනත අනු දරුන් රැකිඹහ ත යමින් ඉළන්වීශම්
ක්රභඹක් නළවළ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. රු අජිත් කුභහය භන්ත්රීතුභහටත් ඹම්
හයණඹක් කිඹන්න කශඵනහ. ශම් දරුන්ට මුදල් රලසන
කශඵනහ නම්, NVQ 5 භට්ටශම්දී එිබඹට ගිර ල්රහ රැකිඹහක්
යරහ මුදල් වම්ඵ යශන ඕනෆ නම් නළත ශම් ඳහසභහරහට
එන්නත් පුළුන්. NVQ 6 කිඹන්ශන් උස ජහක ඩිේශරෝභහක්.
ඒ නිහ NVQ 5 භට්ටභ ම්පර්ණ යරහ රැකිඹහක් යරහ -ඕනෆ
නම් අවුරුදු ශදක් රැකිඹහ යරහ- නළත ශම් ෘත්තීඹ පුුවණුට
එන්න පුළුන්. ඒ විධිඹට ශම් ක්රභ ඇතුශත් යශන
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අනිහර්ඹශඹන් දරුන්ට රැකිඹහක් රළශඵන විධිඹටයි ශම්
ටයුතු යන්ශන්. රැකිඹහ නළක රැකිඹහ වියර ත උඳහධිධහරින්ශේ
ංභඹට ඵළඳිරහ රැකිඹහ ඉල්රමින් භව ඳහශර් ුදදිඹහ න්ශන්
නළක, ශම් වළභ ශනකුටභ රැකිඹහක් රඵහ න්න පුළුන්
රැකිඹහ පුුවණුත් එක්යි ශම් ළඩටවන ඉදිරිඳත් යනු
රඵන්ශන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, හභහනය විලසවිදයහර
අධයහඳනඹට ඩහ, ලහසත්රීඹ වහ නයහයි අධයහඳනඹ ඇතුශත්
අධයහඳන ක්රභඹට ඩහ ශම් ක්රභශේ ශරොකු ල්   ශනක්
කශඵනහ. ශම් ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ. ශම් තභයි ජහක
ෘත්තීඹ සුදුසුම් යහමු. අශේ යශට් ශම් ෘත්තීඹ අධයහඳන
ක්ශේත්රශේ ජහක ෘත්තීඹ සුදුසුම් යහමුක් කුදණහට උස
අධයහඳන ක්ශේත්රශේ, විලසවිදයහර ක්ශේත්රශේ තභ ඒ යහමු ඇක
යරහ නළවළ. රු ඩරස අරවේශඳරුභ භළකතුභහ ඉතහ නිළයදි
කිව්හ, ශ්රී රංහ ෘත්තීඹ සුදුසුම් යහමු -SLQF- අනහතශේ
ඇක ශනහ කිඹරහ. නමුත් තභ ඒ ඇක ශරහ නළවළ. ඒ
SLQF යහමු එනතුරු ශභොන විධිඹටද, ශභොන ශභොන භට්ටම්ර
ශභොන ශභොන සුදුසුම් වහ නිපුණතහ කශඵන අඹද ඒ ඒ භට්ටම්
වහ වඳුනහ න්ශන් කිඹන එට තභ වකඹක් නළවළ. ඒ
වුණහට, ජහක ෘත්තීඹ සුදුසුම් යහමු ඹටශත් ඳවශ භට්ටශභන්
ඳටන් අයශන, උඳහධිඹ දක්හ නළත්නම් තහක්ණි උඳහධිඹක්
දක්හ දරුකු භන් යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ ඉතහ
ඳළවළදි   ශභර  වන් යරහ කශඵනහ. ඒ නිහ ඒ ළඩ
පිිබශශ හභහනය විලසවිදයහර ඳනතට පිටසතයයි. ශම් ශඹෞන
ටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලඹ. ශම් උස
අධයහඳන අභහතයහංලඹ ශනොශයි. ඒ නිහ ශම් සථහපිත ශශයන
හය විලසවිදයහරඹට ඒ විලසවිදයහර ඳනත අනුභ ටයුතු ශ
ශනොවළකි ඵ හභහනය ුද්ධධිඹක් කශඵන ඕනෆභ ශනකුට, ඹම්
අශඵෝධඹක් කශඵන ඕනෆභ ශනකුට ළටශවනහ ඇක.
ඊශනට රු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ කිව්හ, ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳශත් ත ශරොකු රලසනඹක් කශඵනහ කිඹරහ. එනම්, මුදල්
අඹ කිරීම් පිිබඵ ශොශශේ වරහ වරහ කශඵනහ කිඹරහ එතුභහ
කිව්හ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, 1999 අං 36 දයන
ජහක ධීය වහ නහවි ඉංජිශන්රු ආඹතනඹ ඳනශත්, වතයන
න්කශේ (ඉ) උඳ න්කශඹන් ආඹතනශේ - ශම් දක්හ කුදණු
ආඹතනඹ- ඵරතර පිිබඵ ශභශේ වන් නහ:
"(ඉ) ආඹතනඹ විසින් ඳඹනු රඵන අධයඹන ඳහසභහරහ ව පුුවණු
ළඩ ටවන් වහහසතු ශවෝ ශනත් ඹම් ශවීම් අඹ කිරීභ; "

ඒ අනු හසතු අඹ කිරීශම් ඵරඹ එභ ආඹතනඹටත් රළඩි
කුදණහ. ඒ නිහ ශභතළනදී විශලේ ශනක් යරහ නළවළ.
අනිහර්ඹශඹන්භ ශභතළනදී ය කශඵන්ශන් ඒ කුදණු ආඹතනඹභ
ඊට ඩහ පුළුල් ක්ශේත්රඹට ශන ඹහභයි. අපි දිගින් දිටභ ථහ
යපු විධිඹට භසත හයශේ ඇක සිඹලු ම්ඳත් ශනශහ
ළනීශම් වළකිඹහ ශම් යශට් ආර්ථිඹට රළශඵන ඳරිදි ශභඹ
පුළුල් කිරීශම් ටයුත්ශත්දී මීය ට ශඳය කුදණු ආඹතනශේ ඳළක
රක්ණ ඒ විධිඹටභ උවහශන කශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි,
ආඹතනඹ භඟින් දළනට ඳත්හශන ඹන උඳහධි ඳහසභහරහ
වහත් හසතු අඹ යනහ. ශම් උඳහධි ඳහසභහරහ ඳත්හශන
ඹහභ වහ 2003 ශර්දී විලසවිදයහර රකඳහදන ශොමින්
බහශව් ශම් ආඹතනඹ   ඹහ ඳදිංචි ය කශඵන අතය උඳහධි
වක රදහනඹ කිරීශම් ඵරඹද රඵහ ශන කශඵනහ.
අනිකුත්උඳහධි ඳහසභහරහ භන ංන්දනඹ යනශොට,
ශඳෞ්ධ   ආඹතනර උඳහධි ඳහසභහරහ භන ංන්දනඹ
යනශොට අකලයින්භ අඩු හසතු ුවඹන් තභයි ශභර 
කශඵන්ශන්. ශොටින්භ කිඹනහ නම් ශම් උඳහධි ඳහසභහරහ
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අන් යරහ නිඹමිත රැකිඹහ රඵහ ත්තහභ, අශේ ශජෝලේ
භයිල් ශඳශර්යහ රු භන්ත්රීතුභහ කිඹපු විධිඹට භහඹට රුපිඹල්
රක් ඳව ඳඩිඹට නළ රැකිඹහට ඹන්න පුළුන්
වුශණොත් එ භහඹ ඳඩිශඹන්
භසත අවුරුදු වතය
ඳහසභහරහශව් මුළු මුදරභ ශහ ඉය යන්න පුළුන්. ඒ විධිශේ
තත්ත්ඹක් තභයි අපි ශම් රැකිඹහ තුිබන් රඵහ ශදන්ශන්. ඒ විධිශේ
අධයහඳනඹක් තභයි අපි ශම් දරුන්ට රඵහ ශදන්ශන්. විශලේ
උඳහධිඹට - BSc in Marine Engineering (Special) Degree
එට- ය 4 ඳහසභහරහක් වහ යට අඹ යනු රඵන්ශන්
රුපිඹල් 125,000ක් ඳභණයි. භභ ශොඹහ ඵළලුහ, පිටයට
විලසවිදයහරඹට ගිශඹොත් ශම් වහ විඹදම් ශ යුතු මුදර
රුපිඹල් රක් 160ටත් ළඩියි. ය වතය විශලේ
ඳහසභහරහට ශභර දී අඹ යන්ශන් රුපිඹල් රක් ඳවක් ඳභණයි.
ශභයට ශඳෞ්ධ   ආඹතන පිටයට ආඹතනත් භන එතු ශරහ
ශම් ඳහසභහරහ යනහ. ශභර දී අශේ ශජෝලේ භයිල් ශඳශර්යහ
රු භන්ත්රීතුභහ දිගින් දිටභ ථහ යපු CINEC ආඹතනඹත්
BSc in Marine Engineering ඳහසහභහරහ යනහ. ඒ ශොල්රන්
ශම් වහ අඹ යනු රඵන මුදර රුපිඹල් රක් 28ක් ශනහ. භභ
අද උශ්ධ ඒ ළන අවරහ ඵළලුහ. ශම් ආඹතනඹ වයවහ අපි ඒ
ඳහසභහරහ රුපිඹල් රක් ඳව මුදරට රඵහ ශදනහ. රුපිඹල්
රක් 28ට ඒ ඳහසභහරහ රඵහ ශදන ඵ කිඹපු ශරහශව් එර 
අධයක්තුභහ භට කිව්හ, ඉශන න්නහ හරඹ තුශදී රැකිඹහත
කිරීශම්දී ඔවුන් උඳඹන මුදර රුපිඹල් රක් 68ක්ඹ කිඹහ.
එතශොට ඒ රැකිඹහත යන ශරහශව් උඳඹන රුපිඹල් රක්
68 මුද  න් ශම් රුපිඹල් රක් 28 ශහ ඔවුන්ට හක්කුටත්
මුදරක් ඉකරි ශනහඹ කිඹහ එතුභහ දළනුම් දුන්නහ.
ඒ නිහ අපි එළනි ඳහසභහරහරට ඹන්න ඕනෆ. එශවභ
නළක ෛ්ධධහන්ක ඉශන නිමින්, අවනඹට ඳත් ශරහ
රැකිඹහ වියර ත උඳහධිධහරින්ශේ ංභඹට ඵළඳිරහ, එශවභ
නළත්නම් 'රැකිඹහ දිඹව්' කිඹහ ඳහශර් ුදදිඹන උඳහධිධහරින්ශේ
භහජඹක් ඇක යන්න ශනොශයි අඳ ටයුතු ශ යුත්ශත්.
රැකිඹහට ගිර ල්රහ දවඩිඹ භවන්සිශඹන් ළඩ යරහ තභන්
උඳඹහ න්නහ මුදශල් ටිනහභ දන්නහ, තභන් රඵහ ත්
උඳහධිශේ ටිනහභ දන්නහ උඳහධිධහරින් තභයි අපි ශම් වයවහ බර 
යන්න ඹන්ශන්. ඒ නිහ අලුකන් පිර ටුන ශභභ විලසවිදයහරශේ
උඳහධි ඳහසභහරහ තුශට අපි අනිහර්ඹශඹන්භ එළනි රැකිඹහත
කිරීශම් ඳහසභහරහ අන්තර්ත යනහ. අපි විශ්ධල නළව් භහම්
එක් ඇක ය න්නහ ගිවිසුම් වයවහ ඔවුන් ඒ පුුවණු වීශම්
හර සීභහශව්දී යන ළඩ ටයුතු වයවහ ඔවුන්ට උඳඹහ ත වළකි
මුදර - CINEC ආඹතනඹ හශේ- ඔවුන් ශන මුදර හශේ
කිර ඳ ගුණඹකින් ළඩි ශනහ. එළනි ළඩ පිිබශශල් වයවහ
විලසවිදයහරඹත් ජඹග්රවණඹ යන, ශියඹහත් ජඹග්රවණඹ යන
ක්රභඹට අනහතශේදී අපි ඹනහ. දළනටත් එළනි ෘත්තීඹ
ඳහසභහරහරට ගිර න්, ෘත්තීඹ පුුවණු රඵරහ, රැකිඹහත යරහ,
ඒ රැකිඹහත කිරීම් වයවහ ආදහඹම් උඳදහ තභයි ශම් දරුන්ට
දළන් ඳහ ශම් ඳහසභහරහ ඳත්නු රඵන්ශන්. ශභභ ශ්රී රංහ හය
විලසවිදයහරඹ ඳනත් ශටුම්ඳශත් 5 න න්කශේ (ත) උඳ
න්කඹට භභ තමුන්නහන්ශේරහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ.
එර  ශභශේ වන් නහ:
"(ත) තත්හර්ඹ වහ හදනු රඵන ඹම් රඥේකඹට අනුකර
අධිශියත්, ශියත්, ශියහධහය, ඳදක්ම් ව ශනත් තයහ
පිරිනළමීය භ;"

ඒ අනු ශම් පිර ටුන්න ඹන හය විලසවිදයහරඹ සිඹඹට
සිඹඹක්භ හසතු අඹ කිරීශම් විලසවිදයහරඹක් න්ශන් නළවළ.
සුදුසන්ට ශියත් රදහනඹ යන, සුදුසන්ට ශියහධහය රදහනඹ
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යන, ඒ වහ අලය ව ඉඩඩ; ඳවසුම් කශඵන ආඹතනඹක්
විධිඹට තභයි ශම් විලසවිදයහරඹ සථහපිත යන්ශන්. ඒ නිහ ශම්
සුළු මුදරක් අඹ කිරීභ වයවහ ශභර  කශඵන ටිනහභ ශභොන
ආහයශඹන්ත් ඳවශ ඹන්ශන් නළක ඵ භභ කිඹහ සිටිනහ.

නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Deputy Minister, you have only one more
minute.
ගු ගමොශාන් ාල් ගග්රාු මශතා

(ரண்நெறகு தரயரன் னரல் கறவரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, ථිශඹෝ කීඳ
ශදශනක් ථහ ශනොශ නිහ භට ත සුළු ශව්රහක් න්න
පුළුන් ශයි කිඹහ භහ සිතනහ.

නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

We need at least 10 minutes to pass the amendments.
You may take two more minutes.
ගු ගමොශාන් ාල් ගග්රාු මශතා

(ரண்நெறகு தரயரன் னரல் கறவரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

භට ත විනහඩි ශදක් ඉල්රහ සිටිනහ, රු නිශඹෝජය හය
බහඳකතුභනි.
මීය ට අභතය, අශේ ධීයඹන් වහ ශම් ඳහසභහරහ ඇතුශශේ
විශලේ ළඩටවන් ණනහක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. විශලේශඹන්
ජංභ ඳහසභහරහ, ධීය රජහට එන්ජින් අලුත්ළඩිඹහ කිරීභට, දළල්
වහ ධීය ආම්ඳන්න අලුත්ළඩිඹහ කිරීභට, අලුත් භහළු අසළන්න
රඵහ ළනීශම්, සුයක්ණඹ කිරීශම් වහ රහවනඹ කිරීශම් න
ක්රභශව්ද ආදිඹ පිිබඵ දළනටත් ශනොමිරශේ ඉළන්ශනහ. ඒහ
ඩහත් රඵර ශර ශම් වයවහ අනහතශේදී ක්රිඹහත්භ ශනහ.
ඒ විතයක් ශනොශයි, ශම් ආඹතනඹ දකුණු ආසිඹහශව් එභ
හය විලසවිදයහරඹ ඵට ඳත් ශනහ. දළනුම් වහ නහවු
ශක්න්රීඹ ආර්ථිඹක් ළන, විශලේශඹන් Indian Ocean Rim
Association එ ළන   නුත් කිඹවුණහ. ඒ වයවහ නිල් යුරු
ආර්ථිඹ - Blue Ocean Economy - ඇක වීශම්දී ශම් හය
විලසවිදයහරඹට විශලේශඹන් ආසිඹහශව් සුවිශලේ තළනක්
රළශඵනහ. අනහතශේදී අශේ ශ්ධශීඹ දරුශෝ විතයක් ශනොශයි,
විශ්ධශීඹ දරුනුත් ඇවිත් ශභර  අධයහඳනඹ රඵනහ ඇක.
ඔවුන්ටත් ශනොමිරශේ උන්න්නද අඳට කිඹන්ශන්? ඒ විශ්ධශීඹ
දරුන්ශන් අපි විශලේ ඳහසභහරහ හසතු අඹ යනහ. ඒ අඹ
කිරීභ වයවහ ශම් ආඹතනශේ ඳළළත්භ වහත්, ශම් ආඹතනඹ
දියුණු කිරීභ වහත් අඳට ළඩි ළඩිශඹන් මුදල් උඳඹහ න්නට;
යටට විශ්ධල විනිභඹ උඳඹහ න්නට දළනුම් වහ නහවු ශක්න්රීඹ
ංර්ධනශේ සුවිශලේෂී ළඩ පිිබශශක් ශම් වයවහ ක්රිඹහත්භ
යන්නට අඳට ඉඩ ඩ රළශඵනහ. විශලේශඹන් ඉදිරිඳත් වුණු
තර් වුශණ් ශම්හයි. ඒ අනු භභ ර තනහ, ශභභ ඳනත්
ශටුම්ඳත ශම් යශට් සුවිශලේෂී ශනක් ඇක යන, විශලේශඹන්
තහක්ණි වහ ෘත්තීඹ අධයහඳනශේ වළයවුම් රක්යඹක් කිඹරහ.
අශේ හය ම්ඳත නිඹභහහයශඹන් ශභශවඹහ ළනීභට වළකි
න ල්   සුවිශලේෂී සථහනඹ ශභඹ ශනහ. ඒ නිහ ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට මුල් ව අකරු ජනහධිඳකතුභහටත්, ඒ
හශේභ ඩරස අරවේශඳරුභ ඇභකතුභහටත් අශේ අං ආදය
සතුකඹ පුද යමින් භශේ ාන සල්ඳඹ අන් යනහ.
ශඵොශවොභ සතුකයි.
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ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා වපමත ශ්ය.
ඳන ක ගකටුපඳත ඊ අනුකූල ගද ලන ලර කියලන දී.

13 ලන ලගන්තිය.- (පීඨයක පීඨාධිඳතිලරයා.)

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
அன்தடி, சட்டமூனம் இண்டரம் முகநரக றப்தறடப்தட்டது.

ரசகம் 13.- (எரு நடத்றன் நடரறதற.)
CLAUSE 13.- (The Dean of a Faculty.)

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

මතු ඳෂලන ගයෝජනාල වභා වපමත ශ්ය.:
''ඳන ක ගකටුපඳත පර්ණ ඳාර්ලිගපන්තු කාරක වභාලක ඳැලිපය
යුතුය.'' [ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා]
லர்ரணறக்கப்தட்டது.

"சட்டமூனம்
முழுப்
தரரளுன்நக்
தடுரக" [ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு]

குழுவுக்குச்

சரட்டப்

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."[The Hon. Dullas Alahapperuma.]

குழுறல் ஆரப்தட்டது.
[குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.]

Considered in Committee.
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.]

1 වශ 2 ලන ලගන්ති ඳන ක ගකටුපඳගතහි ගකො වක් ශැටිය
තිබිය යුතු යයි නිගයෝග කරන දී.
1ஆம்,
2ஆம்
ரசகங்கள்
சட்டமூனத்றன்
இருக்கவண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.

රු නිශඹෝජය බහඳකතුභනි, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් යනහ:
"13 න පිටුශව්, 11 ව 12 න ශේිබ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත
දළක්ශන ශොට ආශ්ධල යන්න:'(5) පීසඹ පීසහධිඳකයඹහ ඉත් යනු රළබූ විට, විරහභ ගිඹ විට ශවෝ
ඉල්රහ අස ව විට ශවෝ ශනත් ඹම් ශවේතුක් නිහ භහ' "

වාගෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා
වපමත ශ්ය.
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Amendment put, and agreed to.

කාරක වභාගලහිදී වකා බන දී.
[නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා මූාවනාරූඪ ශ්ය.]

தகுறரக

13 ලන ලගන්තිය වාගෝධිතාකාරගයන් ඳන ක ගකටුපඳගතහි
ගකො වක් ශැටිය තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.

13ஆம் ரசகம் றருத்ப்தட்டரர சட்டமூனத்றன் தகுறரக
இருக்க வண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill.

14 සි 18 ගතක් ලගන්ති ඳන ක ගකටුපඳගතහි ගකො වක්
ශැටිය තිබිය යුතු යයි නිගයෝග කරන දී.

14ஆம் ரசகத்றலிருந்து 18ஆம் ரசகம் க சட்டமூனத்றன்
தகுறரக இருக்கவண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Clauses 14 to 18 ordered to stand part of the Bill.

Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill.

3 ලන ලගන්තිය.- (ශ්්ලශ්දයාගේ මු්රාල.)

ரசகம் 3.- (தல்ககனக்ககத்றன் இனச்சறகண.)
CLAUSE 3.- (Seal of the University.)

19 ලන ලගන්තිය.- (ශ්්ලශ්දයාගේ ඳාන
මණ්ඩය.)

ரசகம் 19.- (தல்ககனக்ககத்றன் ஆளுர் சகத.)
CLAUSE 19.- (The Board of Governors of the University.)

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය බහඳකතුභනි, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් යනහ:
"2 න පිටුශව්, 14 ව15න ශේිබ
දළක්ශන ශොට ආශ්ධල යන්න:-
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ඉත් ය ඒ ශනුට

ඳවත

'විලසවිදයහරඹට ම්පර්ණ ඵරඹ ව අධිහරිඹ ඇක අතය, එභ මුද්රහ
විලසවිදයහරශේ ඳහර භණ්ඩරඹ විසින් තීයණඹ යනු රඵන' "

වාගෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා
වපමත ශ්ය.
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

Amendment put, and agreed to.

3 ලන ලගන්තිය වාගෝධිතාකාරගයන් ඳන ක ගකටුපඳගතහි
ගකො වක් ශැටිය තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.
3ஆம் ரசகம் றருத்ப்தட்டரர சட்டமூனத்றன் தகுறரக
இருக்க வண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

4 සි 12 ගතක් ලගන්ති ඳන ක ගකටුපඳගතහි ගකො වක් ශැටිය
තිබිය යුතු යයි නිගයෝග කරන දී.
4ஆம் ரசகத்றலிருந்து 12ஆம் ரசகம் க சட்டமூனத்றன்
தகுறரக இருக்கவண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Clauses 4 to 12 ordered to stand part of the Bill.

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය බහඳකතුභනි, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් යනහ:
"16 න පිටුශව්, 12 න ශේිබඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශ්ධල යන්න:' (v) නිපුණතහ ංර්ධන විඹඹ බහය අභහතයයඹහශේ ' ''

වාගෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා
වපමත ශ්ය.
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Amendment put, and agreed to.

19ලන ලගන්තිය වාගෝධිතාකාරගයන් ඳන ක ගකටුපඳගතහි
ගකො වක් ශැටිය තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.

19ஆம் ரசகம் றருத்ப்தட்டரர சட்டமூனத்றன் தகுறரக
இருக்க வண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Clause 19, as amended, ordered to stand part of the Bill.

20 වශ 21 ලන ලගන්ති ඳන ක ගකටුපඳගතහි ගකො වක් ශැටිය
තිබිය යුතු යයි නිගයෝග කරන දී.
20ஆம்,
21ஆம்
ரசகங்கள்
சட்டமூனத்றன்
இருக்கவண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Clauses 20 and 21 ordered to stand part of the Bill.

தகுறரக

ඳහර්  ශම්න්තු

789

22 ලන ලගන්තිය.- (ඇතුෂ ක කිරීප ප්රතීතතන වශ
ත ක කල වශතික කිරීප වභාල.)

ரசகம் 22.- (அநறப்நெ, ர அங்கலகர ற்ரம்
 உரறப்தரட்டுப் வதக.)
CLAUSE 22.- (The Admission, Accreditation and Quality Assurance
Council.)

26 ලන ලගන්තිය.- (පීඨ මණ්ඩය.)
ரசகம் 26.- (நடச் சகத.)

CLAUSE 26.- (The Faculty Board)

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය බහඳකතුභනි, භභ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් යනහ.

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය බහඳකතුභනි, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් යනහ:
"24 න පිටුශව්, 20 න ශේිබඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශ්ධල යන්න:'(iii) තත්ත් වක කිරීශම් බහශව් අධයක්යඹහ' "

වාගෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා
වපමත ශ්ය.
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Amendment put, and agreed to.

22 ලන ලගන්තිය වාගෝධිතාකාරගයන් ඳන ක ගකටුපඳගතහි
ගකො වක් ශැටිය තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.

22ஆம் ரசகம் றருத்ப்தட்டரர சட்டமூனத்றன் தகுறரக
இருக்க வண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Clause 22, as amended, ordered to stand part of the Bill.

23 ලන ලගන්තිය ඳන ක ගකටුපඳගතහි
තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.
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ගකො වක් ශැටිය

23ஆம் ரசகம் சட்டமூனத்றன் தகுறரக இருக்க வண்டுதணக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Clause 23 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

24 ලන ලගන්තිය.- (ාව්ත්රීය වභාල.)
ரசகம் 24.- (கல்றப் வதக.)
CLAUSE 24.- (The Academic Council)

"32 න පිටුශව්, 20 සිට 23 දක්හ ශේිබ (ඒ ශේිබ ශද ද ඇතුළු)
ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන ශොට ආශ්ධල යන්න:
'(ඇ) පීසශේ සිටින සිඹලු ශජයසස භවහාහර්ඹරු, භවහාහර්ඹරු,
වහඹ
භවහාහර්ඹරු,
ශජයසස
ථිහාහර්ඹරු
ව
ථිහාහර්ඹරු; ' "

වාගෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා
වපමත ශ්ය.
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Amendment put, and agreed to.

26 ලන ලගන්තිය වාගෝධිතාකාරගයන් ඳන ක ගකටුපඳගතහි
ගකො වක් ශැටිය තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.

26ஆம் ரசகம் றருத்ப்தட்டரர சட்டமூனத்றன் தகுறரக
இருக்க வண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Clause 26 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

27 සි 61 ගතක් ලගන්ති ඳන ක ගකටුපඳගතහි ගකො වක්
ශැටිය තිබිය යුතු යයි නිගයෝග කරන දී.
27ஆம் ரசகத்றலிருந்து 61ஆம் ரசகம் க சட்டமூனத்றன்
தகுறரக இருக்கவண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Clauses 27 to 61 ordered to stand part of the Bill.

62 ලන ලගන්තිය.- (ගනොමනා තැනැ කතන්
ශ්්ලශ්දයා මාමාලන් ඇතුළුවීම තශනප කිරීම.)

ரசகம் 62.- (றரும்தத்கர ஆட்கள் சுற்நரடலிநள்
தறவசறப்தன் லரண கட.)
CLAUSE 62.- (Prohibition on undesirable persons from entering
precincts)

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය බහඳකතුභනි, භභ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් යනහ:
"29 න පිටුශව්, 1 න ව 2 න ශේිබ ඉත් ය ඒ ශනුට
ඳවත දළක්ශන ශොට ආශ්ධල යන්න:

රු නිශඹෝජය බහඳකතුභනි, භභ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් යනහ:
"51 න පිටුශව්, 2, 3 වහ 4 න ශේිබ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත
දළක්ශන ශොට ආශ්ධල යන්න:

'(x) විලසවිදයහරශේ එක් එක් ලහසත්රීඹ අධයඹන අංලර
රධහනීන්.';"

'දිනට රුපිඹල් එක් දවක් ඵළගින් ව දඩඹට ශවෝ අවුරුදු
තුනක් ශනොඉක්භන හරඹට ඵන්ධනහහයත කිරීභට ඔුව
ඹටත් ශ යුතු ඹ.' "

වාගෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා
වපමත ශ්ය.

වාගෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා
වපමත ශ්ය.

24 ලන ලගන්තිය වාගෝධිතාකාරගයන් ඳන ක ගකටුපඳගතහි
ගකො වක් ශැටිය තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.

62 ලන ලගන්තිය වාගෝධිතාකාරගයන් ඳන ක ගකටුපඳගතහි
ගකො වක් ශැටිය තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.

25 ලන ලගන්තිය ඳන ක ගකටුපඳගතහි
තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.

63 සි 66 ගතක් ලගන්ති ඳන ක ගකටුපඳගතහි ගකො වක්
ශැටිය තිබිය යුතු යයි නිගයෝග කරන දී.

றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Amendment put, and agreed to.

24ஆம் ரசகம் றருத்ப்தட்டரர சட்டமூனத்றன் தகுறரக
இருக்க வண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Clause 24, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ගකො වක් ශැටිය

25ஆம் ரசகம் சட்டமூனத்றன் தகுறரக இருக்க வண்டுதணக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Clause 25, ordered to stand part of the Bill.

றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Amendment put, and agreed to.

62ஆம் ரசகம் றருத்ப்தட்டரர சட்டமூனத்றன் தகுறரக
இருக்க வண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Clause 62 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

63ஆம் ரசகத்றலிருந்து 66ஆம் ரசகம் க சட்டமூனத்றன்
தகுறரக இருக்கவண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Clauses 63 to 66 ordered to stand part of the Bill.
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792
"(අ) නිපුණතහ ංර්ධන විඹඹ ඳයහ ඇක
අභහතයයඹහශේ";

67 ලන ලගන්තිය.- (අර්ථ නිරූඳණය.)
ரசகம் 67.- (ததரருள்வகரடல்.)
CLAUSE 67.- (Interpretation)

"56 න පිටුශව්,

8 න ශේිබඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශ්ධල යන්න:
'(4)

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

නිපුණතහ ංර්ධන
අභහතයයඹහශේ' "

විඹඹ

ඳයහ

ඇක

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය බහඳකතුභනි, භභ ඳවත වන් ංශලෝධන
ඉදිරිඳත් යනහ:
"54 න පිටුශව්, (1)

8 න ශේිබඹට ඉක්බක භ ඳවත දළක්ශන
ශොට ඇතුශත් යන්න:
"අභහතයයඹහ" ඹන්ශනන් නිපුණතහ ංර්ධන
විඹඹ ඳයහ ඇත්ශත් ය අභහතයයඹකු
ශත ද, එභ අභහතයයඹහ අදවස ශව්.";

(2)

22 සිට 24 දක්හ ශේිබ (ඒ ශේිබ ශද ද ඇතුළු)
ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන ශොට
ආශ්ධල යන්න:
'භවහාහර්ඹ,
පුසතහරඹහධිඳක,
වහඹ
භවහාහර්ඹ, ශජයසස ථිහාහර්ඹ, ශජයසස
වහය පුසතහරඹහධිඳක, ථිහාහර්ඹ ව
වහය පුසතහරඹහධිඳක ද ඇතුශත්";

වාගෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා
වපමත ශ්ය.
றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Amendments put, and agreed to.

67 ලන ලගන්තිය වාගෝධිතාකාරගයන් ඳන ක ගකටුපඳගතහි
ගකො වක් ශැටිය තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.

67ஆம் ரசகம் றருத்ப்தட்டரர சட்டமூனத்றன் தகுறரக
இருக்க வண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Clause 67, as amended, ordered to stand part of the Bill.

68 ලන ලගන්තිය ඳන ක ගකටුපඳගතහි
තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.

ගකො වක් ශැටිය

68ஆம் ரசகம் சட்டமூனத்றன் தகுறரக இருக்க வண்டுதணக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Clause 68, ordered to stand part of the Bill.

වාගෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා
වපමත ශ්ය.
றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

Amendments put, and agreed to.

69 ලන ලගන්තිය වාගෝධිතාකාරගයන් ඳන ක ගකටුපඳගතහි
ගකො වක් ශැටිය තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.
69ஆம் ரசகம் றருத்ப்தட்டரர சட்டமூனத்றன் தகுறரக
இருக்க வண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Clause 69, as amended, ordered to stand part of the Bill.

70 ලන ලගන්තිය.- (ශ්රී ාකා ජාතික ීවලර ශා
නාශ්ක ඉාජිගන්ු ආයතනගේ නිධරයන් වශ
ගවාලකයන් ශ්්ලශ්දයාගේ ගවාලා නියුක්තිය බා
දිය යුතු බල.)

ரசகம் 70.- (வசற தரறநட்தக் கல்ற
றரகத்றன் அலுனர்களுக்கும்
வசகரபர்களுக்கும் தல்ககனக்ககத்றல் தரறல்
முகணப்தடுல்.)
CLAUSE 70.- (Officers and servants of the National Institute of
Fisheries and Nautical Engineering to be offered employment in the
University)

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය බහඳකතුභනි, භභ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් යනහ:
"57 න පිටුශව්, 3 න ශේිබඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශ්ධල යන්න:

69 ලන ලගන්තිය.- (ශ්්ලශ්දයාය ිළහිටුලනතුු
ශ්ගා ශ්ධිශ්ධාන.)
ரசகம் 69.- (தல்ககனக்ககம் ரதறக்கப்தடும்
கறனரண றவசட ற்தரடுகள்.)

CLAUSE 69.- (Special Provisions pending the establishment of the
University)

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය බහඳකතුභනි, භභ ඳවත වන් ංශලෝධන
ඉදිරිඳත් යනහ:
"55 න පිටුශව්, (1) 5 න ශේිබඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත
දළක්ශන ශොට ආශ්ධල යන්න:
'ජනහධිඳකයඹහ විසින් නිපුණතහ ංර්ධන
විඹඹ බහය අභහතයයඹහ";
(2) 8 න ශේිබඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත
දළක්ශන ශොට ආශ්ධල යන්න:

'වන් දිනශේ සිට විලසවිදයහරශේ ශවෝ 5 න න්කශේ (ඌ)' "

වාගෝධනය ිළිතගත යුතුය යන ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා
වපමත ශ්ය.
றருத்ம் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

Amendment put, and agreed to.

70 ලන ලගන්තිය වාගෝධිතාකාරගයන් ඳන ක ගකටුපඳගතහි
ගකො වක් ශැටිය තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.
70ஆம் ரசகம் றருத்ப்தட்டரர சட்டமூனத்றன் தகுறரக
இருக்க வண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Clause 70, as amended, ordered to stand part of the Bill.

71 ලන ලගන්තිය ඳන ක ගකටුපඳගතහි
තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.

ගකො වක් ශැටිය

71ஆம் ரசகம் சட்டமூனத்றன் தகுறரக இருக்க வண்டுதணக்
கட்டகபறடப்தட்டது.

Clause 71, ordered to stand part of the Bill.
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ඳාර්ලිගපන්තුල 43 ලන ව්ථාලර නිගයෝගය ය ග ක -ඳක්ල
24 ; ශ්ුේධල 01 ; යනුගලන් - ගබදුගණ්ය.

ගඳොදු වාගෝධන

ததரதுத் றருத்ங்கள்

தரரளுன்நம் றகனக்கட்டகப 43இன்தடி தறரறந்து: சரர்தரக 24;
றரக 01.
The Parliament divided under Standing Order No. 43: Ayes 24 ;
Noes 01.

GENERAL AMENDMENTS

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය බහඳකතුභනි, භභ ඳවත වන් ංශලෝධන
ඉදිරිඳත් යනහ.
"(1) ඳනත් ශටුම්ඳශත් "මුද්ර විදයහත්භ" ඹන ාන ශඹොදහ ඇක ය
ශවෝ අසථහදී "හය විදයහත්භ" ඹන ාන ආශ්ධල කිරීශභන්;
(2) ඳනත් ශටුම්ඳශත් 'ධීය විඹඹ ඳයහ ඇක අභහතයයඹහශේ' ඹන
ාන ශඹොදහ ඇක ය ශවෝ අසථහ දී 'නිපුණතහ ංර්ධන
විඹඹ ඳයහ ඇක අභහතයයඹහශේ' ඹන ාන ආශ්ධල කිරීශභන්"

වාගෝධන ිළිතගත යුතුය යන ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා
වපමත ශ්ය.
றருத்ங்கள் றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Amendments put, and agreed to.

දීර්ඝ නාමය ඳන ක ගකටුපඳගතහි ගකො වක් ශැටිය
යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.

තිබිය

ප්රඥපප්ති ලගන්තිය වශ නාමය ඳන ක ගකටුපඳගතහි ගකො වක්
ශැටිය තිබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.
ඳන ක ගකටුපඳත වාගෝධන වහිතල ලාර්තා කරන දී.

சட்டரகு ரசகமும் கனப்நெம் சட்டமூனத்றன் தகுறரக இருக்க
வண்டுதணக் கட்டகபறடப்தட்டது.
சட்டமூனம் றருத்ங்களுடன் அநறக்கக தசய்ப்தட்டது.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, "ඳනත් ශටුම්ඳත දළන්
ංශලෝධිතහහයශඹන් තුන්ළනි ය කිඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ
යනහ.

ප්ර්නය ශ්මවන දී.
ක ශඬලල් අනුල " ඳක්" මන්ත්රීන් ජය බල නිගයෝජය කාරක
වභාඳතිතුමා ශ්සින් ප්රකා කරන දී.
றணர றடுக்கப்தட்டது.
குல்கபறன்தடி 'ஆம்' வவனரங்கறற்ர ண சதரரகர் அர்கள்
அநறறத்ரர்கள்.

Question put.
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES, having collected
the Voices, declared that the “Ayes"had it.

ගු අජි ක කුමාර මශතා

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

Divide!
නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Before that, does the House agree to extend the time?
(ரண்நெறகு உரப்தறணர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා වපමත ශ්ය.
ඳන ක ගකටුපඳත ඊ අනුකූල වාගෝධිතාකාරගයන් තුන් ලන
ලර කියලා වපමත කරන දී.

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
அன்தடி, சட்டமூனம் றருத்ப்தட்டரர மூன்நரம்முகநரக
றப்தறடப்தட்டு றகநவற்நப்தட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

කල්තැබීම

எத்றகப்நெ
ADJOURNMENT

றரறவுப் ததர் சட்டமூனத்றன் தகுறரக இருக்க வண்டுதணக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Long Title ordered to stand part of the Bill.
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ගු ඩව් අශප්ගඳුම මශතා

(ரண்நெறகு டனஸ் அயப்ததரு)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, "ඳහර්  ශම්න්තු දළන්
ල් තළබඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ප්ර්නය වභාිමමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

කල්තැබීගප ප්ර්න

எத்றகப்நெ றணரக்கள்
ADJOURNMENT QUESTIONS

නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The first Adjournment Question is to be asked by the
Hon. Janaka Bandara.
ගු ජානක බණ්ඩාර මශතා

(ரண்நெறகு ஜரணக தண்டர)

(The Hon. Janaka Bandara)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, භහ රු ජහක බහහ වහ
භහජ ඒහඵ්ධධතහ අභහතයතුභහ ශත ඳවත රලසන ශඹොමු
යනහ.
01. ජහක බහහ වහ භහජ ඒහඵ්ධධතහ අභහතයහංලශේ
අයමුණ කුභක් න්ශන්ද?
02. 2014.07.14 දිශනන් ආයම්බ ව භහජ ඒහඵ්ධධ කඹ
ඳළළත්වීභට ශවේතු ව හයණහ ශර්ද?
03. එභ කශේ ක්රිඹහත්භ යන රද ළඩටවන් කුභක්ද?
04. එයින් ජනතහ ශත රළුදණු රකරහබ ශශේද?

ගු ලාසුගේල නානායක්කාර මශතා (ජාතික භාා ශා
වමාජ ඒකාබේධතා අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு ரசுவ ரரக்கர - வசற தரறகள்,
சமூக எருகப்தரட்டு அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, රු ජහන ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුභහ විසින් අන රද රලසනඹට පිිබතුරු ශභශේයි.
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අඳශේ හර්ඹ බහයඹ ජහක බහහ රකඳත්කඹ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ, ජන හර්ගි සුවදතහ ර්ධනඹ කිරීභ ව භහජ
ඒහඵ්ධධතහ ඇක කිරීභයි. ඒ අනු,
01.

ශභභ අභහතයහංලශේ දළක්භ න්ශන් "විවිධත්ශේ
එමුතු ලක්කඹක් ව, ්ධවිබහහශන් වෘදඹහංභ ඵළඳුණු,
සිඹලු ජන ංසෘක අනනයතහඹන් සුයකින, භඟි
ම්ඳන්න ශ්රී රහංශක්ඹ ජහකඹක්" ඹන්නයි.
එකී දළක්භට අනු, භහනහත්භතහඹ වක කිරීභට
ජහක ඒහඵ්ධධතහඹත්, එකිශනහශේ අයිකහසිම්
රු කිරීභ තුිබන් ජන ර්ඹන් අතය සුවදතහඹත්, සිඹලු
රජහන්ශේ අනනයතහඹන් සුරැකීශභන් සිඹලුභ ජන
ර්ඹන්ට තභන්ශේ අනනයතහශේ අභිභහනඹ රඵහ
දීභටත් ටයුතු ම්ඳහදනඹ යමින් එක්ත් ශ්රී රහංශක්ඹ
ජහකඹක් ශොඩනළඟීශම් හර්ඹශඹර  අභහතයහංලඹ
නිඹළශරමින් සිම්.

02.

2012 ශර් දී භහජ ඒහඵ්ධධතහඹ වහ ජහක
රකඳත්ක යහමු එිබදක්න රද අතය, අභහතය භණ්ඩර
අනුභළකඹ භත භහජ ඒහඵ්ධධතහ කඹක් රහලඹට ඳත්
යන රදී. ඒ අනු 2012 ශර් සිට භහජ ඒහඵ්ධධතහ
කඹ ක්රිඹහත්භ යනු රඵයි. එකී කඹ පුයහ රහශ්ධශීඹ,
දිසත්රික් වහ ජහක භට්ටමින් විවිධ ළඩටවන්ක්රිඹහට
නංමින්, භහජ ඒහඵ්ධධතහශේ ළදත්භ පිිබඵ
ජනතහ දළනුත් කිරීභ එර  අයමුණයි.

භහජ ඒහඵ්ධධතහශේ ළදත්භ පිිබඵ ජනතහ
දළනුත් කිරීභ ව භහජඹ, භහජ ඒහඵ්ධධතහ පිිබඵ ඹවඳත්
ආල්ඳඹට ළනීභ ශම් කඹ ඳළළත්වීශම් ල්   අලයතහ,
ශවේතු හයණහ වළටිඹට රන්නට පුළුන්.
3.

එභ කශේ ක්රිඹහත්භ යන රද ළඩටවන් පිිබඵ
ඇමුණුභ 01 ර  දීර්ක විසතයඹක් වන් කශඵනහ.

4.

ඊශනට එයින් ජනතහ ශත රළුදණු රකරහබ වහ
රකරහී න්ශේ ංයහ ඇමුණුභ 02 ර  වන් වන්
ශනහ.

උදහවයණඹක් භභ කිඹන්නම්. 5 ය ශියත්ඹ වහ
අශලේ ඳන්කර වහඹ රඵහ ළනීභට ශනොවළකි අඩු
ආදහඹම්රහී  දරුන්ට සිංවර, ශදභශ භහධය ශදශන්භ ශියත්
පුුවණු ඳන්ක රඵහ දුන්නහ. වළභ දිසත්රික්ඹභ තුන්සිඹඹට,
තුනසිඹ ඳනවට ඳභණ ආන්න දරු දළරිඹන් ංයහට
එයින් රකරහබ රළුදණහ. ඒ හශේ විවිධ රකරහබ රළුදණු ශොටස
පිිබඵ ව ඒ ඉටු යන රද හර්ඹඹන් පිිබඵ විසතය ඇමුණුභ
02ර  වන් ශනහ.
භහ ඇමුණුභ 01 ව 02 වභාගත* යනහ.

*වභාගපවය මත තබන ද ඇමුුප:

சதரநடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்நெ :
Annex tabled:

796

ඳහර්  ශම්න්තු
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ගු රශ් කුණානායක මශතා

petroleum products. The CPC has bought crude
oil from the company named M/s KASB
Petroleum FZCO, UAE on the basis of the
tendering process. This company (M/s KASB)
was a registered supplier of the CPC.

(ரண்நெறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I wish to ask this Question from the Hon. Minister
of Petroleum Industries.
1.

The Minister of Mass Media and Information,
Hon. Keheliya Rambukwella, exposed at a press
briefing that Sri Lanka is importing oil from Iran
through a third party. What was the reason for
doing so?

2.

The Minister of Mass Media and Information also
mentioned that this is known to the United States.
Is that also correct?

3.

If you deny Questions 1 and 2, what made the
Minister of Mass Media and Information say so
and is it not a very serious indictment on the
Government? What is the difference between a
treacherous act and this statement?

4.

The Ceylon Petroleum Corporation Refinery is
geared up only for Iranian oil. If so, how have you
been operating the Refinery? Please advise the
House of the supplier, the country of origin and the
ship or vessel that brought the crude oil to Sri
Lanka.

5.

From December, 2012, the Ceylon Petroleum
Corporation has first imported two million barrels
of crude oil from a company named KASB
without a L/C and thereafter, via an unknown bank
in Dubai through a L/C. Please confirm this
matter.

ගු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශතා (ඛනිජ ගතල් කර්මාන්ත
අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு அநு தறரறர்ண ரப்தர - ததற்வநரலிக்
ககத்தரறல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

Sir, the Answer to the Question is as follows:
1.

Sri Lanka has not imported crude oil from Iran
since mid-2012.

2.

Does not arise.

3.

I cannot comment on someone else’s thinking. We
have made it clear to everyone that we have not
imported crude oil from Iran since mid-2012.

4.

5.

The Refinery is now run on a mixture made up of
Murban crude oil (80 per cent) and Oman Export
Blend (20 per cent) and both are imported on a
tender process. In the bid document, we have
specially mentioned non-Iranian origins, nonIranian ports and non-Iranian entities in the
petroleum procurement process.
Since mid-2012, we have imported crude oil on a
L/C basis and rarely on other terms. Two State
banks have refrained from dealing with the
sanctioned entities since mid-2012 in regard to the
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Thank you.
ගු ටී. රාජි ක ද ගවොයිවා මශතා

(ரண்நெறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, භශේ රලසනඹ භහ ශඹොමු
යන්ශන් විදු   ංශ්ධල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ අභහතයතුභහ
ශතයි.
ශරෝශේ එක් එක් යටර පුයළසි ශේහ ළඳයිභ වහ
ශතොයතුරු වහ ංනිශව්දන තහක්ණඹ බහවිතහ යන අන්දභ
නිඹහභනඹ යන එක්ත් ජහතීන්ශේ "යහජය" ංර්ධන හර්තට
අනු ශම් ශර් ශ්රී රංහ අ්ධවීකඹ දියුණුක් රඵහ කශඵන
අතය, එභ මීය ක්ණඹට අනු ශරෝශේ යටල් 193න් ශ්රී
රංහ 74 න සථහනශේ ඳසුශව්. අශන දකුණු ආසිඹහශව්
ශවොභ යට ඵට ශ්රී රංහ ඳත් කශබ්.
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඳවත වන් රලසන ශඹොමු යනු
ළභළත්ශතමි.
01.

ශභභ තත්ත්ඹන් ශ්රී රංහට ශනහ ය දීභ වහ ඳසු ගිඹ
හරඹ තුශ ත්භන් යජඹ
ක්රිඹහත්භ යන රද
යහඳෘතීන් ශර් ද?

02.

ජහතයන්තයශේ අශනකුත් යටල් වහ ළඳීශම්දී ශ්රී රංහ
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් රඵහ ඇක ජඹග්රවණ ශශේ ද?

03.

තදුයටත් ශභභ තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීභ වහ අනහතශේදී
නු රඵන ක්රිඹහභහර් ශභොනහ ද?

ගු ක්ෂ්මන් යාඳා අගබ්ලර්ධන මශතා (ආගයෝජන
ප්රලර්ධන අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அவதர்ண - முலீட்டு
ஊக்குறப்நெ அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, විදු   ංශ්ධල වහ
ශතොයතුරු තහක්ණ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනරට
පිිබතුරු ඳඹනහ.
01. 2012 දක්හ ඳළක priu.gov.lk යහජය නිර ශබ් අඩවිඹ
ඉත් කිරීභ.
න යහජය නිර ශබ් අඩවිඹ ශර www.gov.lk ස
කිරීභ.
යජශේ ආඹතන 150ක් ඳභණ තභ සඹං ශබ් අඩවි භගින්
ඳඹනු රළබූ ශේහ ICTA විසින් එහඵ්ධධ කිරීභ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, ශභභ යඳෘක
ම්ඵන්ධශඹන් ව යහජය ආඹතන විලහර ංයහක්
කශඵනහ. එභ යහජය ආඹතන සිඹල්ශල්භ නම් ඇතුශත්
ශල්නඹ භහ වභාගත*යනහ.
02.

ජහතයන්තයශේ අශනකුත් යටල් භන ංන්දනඹ
කිරීශම්දී ශ්රී රංහ රඵහ ත් ජඹග්රවණ වළටිඹට විශලේ
ශනහ ය ළනීම් නුශේ භහර් ත කිරීම් තුිබන්
ශතොයතුරු ශේහ ළඳීමභට වළකිවීභයි.
—————————
* පුව්තකාගේ තබා ඇත.
* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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03.

තදුයටත් ශභභ තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ටයුතු
ශ වළක්ශක් - ශ්රී රංහ නු රඵන ක්රිඹහභහර් න්ශන් විදු   ංශ්ධල දර්ලඹ වහ භහන රහේධන දර්ලඹ තුිබන්
ඵ වඳුනහශන ඇත.

(ආ)

“OneGov 2020” ර්තභහනශේ ළරසුම් අදිඹශර් ඳකන
අතය, (උඳක්රභ 15) එභ රශ්ධලඹන්ර  විදු   ංශ්ධල ව භහන
රහේධන ටයුතු ඒහඵ්ධධ කිරීභ න උඳක්රභඹ භගින් සිදු යනු
රළශබ්.

800
(i)

(ii)

ගු බුේධික ඳතිරණ මශතා
(ரண்நெறகு நெத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, භහ ශම් රලසනඹ ශඹොමු
යන්ශන් ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ ශතයි.
(අ)
(i) ශඳොශශොන්නරු දිසත්රික්ශේ ඇශවළය රහශ්ධලඹ
ශල්ම් ඵරරශ්ධලශේ ඇක කු වරු අක්ය
රභහණඹ ශොඳභණ ද?
(ii) ශභ නවිට දුම්ශොශ හ ඇක කු වරු ඉඩම්
රභහණඹ අක්ය ශොඳභණ ද?
(iii) කු වරු ඉඩම්ර  දුම්ශොශ ළවීභ වහ අය රඵහ
දීභට ශවේතු ශර්ද?
(ආ)

(iii)
(iv)
(ඇ)

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනර ද?
(i) දුම්ශොශ හ ඳට වහනිය ඵත්;
(ii) ශොවීන් දුම්ශොශ හට ශඹොමු වී කශඵන්ශන්
දුම්ශොශ හශන් රළශඵන ඉවශ රහබඹ වහ
දුම්ශොශ භහශභන් රළශඵන විවිධ යරහද
නිහ ඵත්;
(iii) වී හට ඇක කු වරු ඉඩම්ර දුම්ශොශ
ළවීශභන් ආවහය අර්ුදදඹට භන ඳහදන ඵත්;
(iv) ජරඹ රඵහ දීශභන් වහ කු වරු ඉඩම්ර ළවීභට
අය දීශභන් යජඹ දුම්ශොශ හ රර්ධනඹට
ටයුතු ය ඇක ඵත්;

(i)

(ii)
(iii)

එතුභහ පිිබන්ශනර ද?
(ඇ)

(i)

භහභ දුම්ශොශ හ යහේත කිරීභට භළදිවත්
වීභ ඳහරනඹට එතුභහ පිඹය ශනොන්ශන් භන්ද;

(ii)

ඇශවළය රශ්ධලශේ වී හ නහ සිටුවීභට එතුභහ
පිඹය ශන කශබ්ද;

(iii)

එශේ නම්, ඒ ශශේද;

(iv)

එභ රශ්ධලශඹන් දුම්ශොශ හ ඉත් කිරීභට
එතුභහ ටයුතු යන්ශනර ද;

(v)

එශේ නම් ඒ ශශේද; දහ සිටද;

යාඳා

අගබ්ලර්ධන

(v)

(ඈ) අදහශ ශනොශව්.

ගු අජි ක කුමාර මශතා

(ඈ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

ගු මහින්ද
අමාතයතුමා)

(iv)

දුම්ශොශ ඳභණක් ශනො අසනු රඵහ න්නහ
ඕනෆභ ශඵෝඹක් හ කිරීශභන් ඳශර  ශඳෝ
වහනි වීභ සිදු ශව්. එඹ ළශළක්වීභට ඳට හඵනි
වහ යහඹනි ශඳොශවොය ශඹදීභත්, ඳහංශු
ංයක්ණ ක්රභ ශඹදීභත් සිදු යයි.
  න් තීයණඹ ශ මිරට අසනු මිර දී ළනීභ
වහ අලය ශඹදවුම් සිඹල්ර භහභ භගින්
ශොවීන්ට රඵහ දීභ, ශොවි අයමුදර වහ
ශොවීන්ශේ දරුන්ශේ අධයහඳන ටයුතු වහ
ශියත් රඵහ දීභ ළනි ශවේතන් නිහත්
විශලේශඹන්භ ශොවීන්ට අශශවි ළටලුක්
ශනොභළක වීභ නිහත් ශොවීන් හට ශඳශශේ.
වී හ ශ වළකි කු වරු ඉඩම්ර කිසි විටත්
දුම්ශොශ හ කිරීභ සිදු ශනොශශර්.
හරි ජරඹ ඳඹන කු වරු ඉඩම්ර කිසිවිටත්
දුම්ශොශ හ කිරීභ සිදු ශනොයයි.
දුම්ශොශ හ තවනම් හක් ශනොශව්.
රංහශව් ඳරිශබෝජනඹට රභහණත් න අයුරින්
ශවක්ශටඹහර් 2500ක් හ කිරීභට අය රඵහ දී
කශබ්. නමුත් රින් ය සියට් අශශවිඹ අඩු
න නිහ ශභභ හ ඳරිඹ රින් ය අඩු
ශව්. එඹ ඇමුණුශභර  දළක්ශව්. ඇමුණුභවභාගත*
යමි.
ඔව්.
හඵනි ශඳොශවොය බහවිතඹට ශොවීන් ශඹොමු
යවීභට වහ හඵනි ශඳොශවොය නිසඳහදනඹට
ශොවීන් දිරිභත් යවීභට ද්රයභඹ ආධහය රඵහ දීභ.
ශොවීන්ශේ වී හශව් අසළන්න ඉවශ නළංවීභට
ඳළයෂුට් තළටි බහවිත කිරීභට ශොවීන් ශඹොමු
යවීභ.
අනලය ෘමි නහල ශඹදීභ අභ කිරීභ වහ
ඒහඵ්ධධ ඳ  ශඵෝධ ඳහරන ළඩටවනක්
වඳුන්හ දීභ.
හටු යන රද දවයිඹහ බහවිත කිරීභට ශොවීන්
ශඹොමු යවීභ.
ශොවීන්ශේ හ ළටලු නියහයණඹ කිරීභට
ශඵෝ හඹන ඳළළත්වීභ.
ශොවීන් අතය ංවිධහන ශොඩ නහ ඔවුන් විඵර
ළන්වීභ.
ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ ශඳො  ස ඵරතර
ක්රිඹහත්භ යනු ශනොරළශබ්.
ඳළන ශනොනඟී.

(ரண்நெறகு அஜறத் குர)

මශතා

(කෘෂිකර්ම

(ரண்நெறகு யறந் ரப்தர அவதர்ண - கத்தரறல்
அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, රු ුද්ධධි ඳකයණ
භන්ත්රීතුභහශේ රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි.
(අ)
(i) අක්ය 17,250යි.
(ii) අක්ය 375යි.
(iii) වී ශවෝ ශනත් ආවහය ශඵෝ හ කිරීභට
රභහණත් ජරඹ ර න අසථහරදී ශොවීන් විසින්
හ ිබං ජරඹ ශඳොම්ඳ ය දුම්ශොශ හ යයි.

(The Hon. Ajith Kumara)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, භහ ශභභ රලසනඹ ශඹොමු
යන්ශන් අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ ආමි ටයුතු
අභහතයතුභහ ශතටයි.
(අ)

(i)

හලුමුශදොය අක්ය 10 ඉඩභ ළන්ග්රි-රහ
භහභට ඳළරීශම් නුශදනුශව් ටිනහභ
ශොඳභණද?

(ii)

එභ ගිවිසුභ අත්න් ශශේ හ අතයද? දහද?

(iii)

එභ නුශදනුශව් සබහඹ ශශේද?

—————————
* පුව්තකාගේ තබා ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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(ආ) එභ ඉඩම් නුශදනුට අදහශ,
(i) එභ මුදල් රළුදශණ් දහද? මුදර ශොඳභණද?
(ii) කුභන ආහයශඹන්ද?
(iii) එභ මුදල් ඒහඵ්ධධ අයමුදරට ඵළය යන ර්ධශ්ධද?
(iv) ඵළය ශශේ නම් ඒ දහද?
(v) ඒ ශොඳභණ මුදරක්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට
දන්න්ශන්ද?
(ඇ) අදහශ මුදල් ඒහඵ්ධධ අයමුදරට ඵළය ශනොශශේ නම්,
(i) අදහශ මුදර ඵළය යන ර්ධශ්ධ ය ගිණුභටද?
දහද?
(ii) ශොඳභණ මුදරක්ද?
(iii) අයඹ වහ අනුභළකඹ රඵහ දුන්ශන් වුරුන්ද?
(iv) දළනට එභ මුදල් තළන්ඳත් ය ඇත්ශත් ය
ගිණුශම්ද?
(v) එභ මුදශල් ත්භන් ශලේඹ ශොඳභණද?
(vi) එභ මුදල් ය යහඳෘකඹක් වහ බහවිත
යන්ශන්ද?
(vii) ඒ වහ අයඹ වහ අනුභළකඹ රඵහ දුන්ශන්
වුරුන්ද?

ගු ක්්මන් යාඳා අගබ්ලර්ධන මශතා

(ரண்நெறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அவதர்ண)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, රු අජිත් කුභහය
භන්ත්රීතුභහ විසින් ශඹොමු යන රද රලසනඹට, අග්රහභහතයතුභහ ව
ුද්ධධ ලහන වහ ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
පිිබතුය ශදනහ.
(අ)

(i)

ඇශභරින් ශඩොරර් මි  ඹන 125කි. (රුපිඹල්
මි  ඹන 13,749යි)

(ii)

යජශේ ඉඩම් ආඥහ ඳනශත් විධිවිධහන අනු යජඹ
ශභභ ඉඩභ ළන්ග්රි-රහ ශවොශටල්ස රංහ (පු්ධ)
භහභ ශත ඳවත වන් ඳරිදි ඳයන රදී.
අක්ය 04 ඉඩභ 2011 භහර්තු 11 (ඇශභරින්
ශඩොරර් මි  ඹන 50 - රුපිඹල් මි  ඹන 5,499)
අක්ය 06 ඉඩභ 2010 ශදළම්ඵර් 28 (ඇශභරින්
ශඩොරර් මි  ඹන 75 - රුපිඹල් මි  ඹන 8,250)

(ආ)

(iii)
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ම්පර්ණ ඳළරීභකි.
ඇශභරින් ශඩොරර් මි  ඹන 125 මුදර රංහ
ඵළංකුශව් අං 71213619 දයන බහණ්ඩහහයශේ
නිශඹෝජය ශල්ම්ශේ (නහරි ංර්ධන
අයමුදල්) ගිණුභට ඳවත ආහයශඹන් ඵළය යන
රදී.
ඇශභරින් ශඩොරර් මි  ඹන 75 (රුපිඹල් මි  ඹන
8,250) - 2010.12.28
ඇශභරින් ශඩොරර් මි  ඹන 50 (රුපිඹල් මි  ඹන
5,499) - 2011.03.09
ඉවත විසතය දක්හ ඇත. (අදිඹය ශදකින්)
ඔව්.
2010.12.28 වහ 2011.03.09 ඹන දින ශද ඇතුශත
භහ වතයදී ම්පර්ණ නුශදනු අන් විඹ.
ඇශභරින් ශඩොරර් මි  ඹන 125 (රුපිඹල් මි  ඹන
13,749)

(ඇ) අදහශ ශනොශව්.
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ඒ හශේභ ශභභ නුශදනුට ම්ඵන්ධ ඔේපුශව් පිටඳතක්,
ඳළරීශම් ඔේපුශව් පිටඳතක් ව ඒ හශේභ බහණ්ඩහහය
ශභශවයුම් ශදඳහර්තශම්න්තුට මුදල් රළුදණු ඵ, නහරි
ංර්ධන අධිහරිශේ ගිණුභට මුදල් ඵළය ශ ඵ ව රංහ
ඵළංකුශව් ඒ මුදල් ඵළය ශ රිසිට් ඳත් ආදී සිඹලු ශ්ධල් වභාගත*
යනහ. ශභභ ඉඩශම් අක්යඹ ම්පර්ණ ටිනහභ දශ
ලශඹන් රුපිඹල් රක් 13,790ක් න අතය, ශභඹ ශ්රී රංහශව්
ශභශතක් යන රද ඉඩම් නුශදනු  න් කුඩහ ඉඩම් රභහණඹට
රළුදණු විලහරතභ මුදර න අතය, විනිවිදබහඹකින් යුතු ශභඹ
යජශේ තක්ශේරුට අනු රඵහ ත් ඉවශභ මුදර ඵත් වන්
යන්න ළභළකයි.

නිගයෝජය කාරක වභාඳතිතුමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I call upon the Hon. M.S. Thowfeek to raise the next
Question. [Pause.] - Not here. Then, I call upon the Hon.
Alhaj A.H.M. Azwer.
ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එප. අව්ලර් මශතා

(ரண்நெறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, භහ ශභභ රලසනඹ ශඹොමු
යන්ශන් ම්රු වහ ම්රු ඵතහ අභහතයතුභහ ශතටයි.
තුයඹ ආශ්රිත ජීත් න තු ම්රු ජනතහ ශනුශන්
ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ ශභභ යජඹ භඟින් විලහර ංර්ධනඹක් ය
ඇක අතය, එර  ජීත් න ම්රු ජනතහට විලහර ලශඹන්
වන රඵහ දී කශබ්.
ඒ අනු, තුයශේ ම්රු ජනතහ ශනුශන්,
(i)

ඔවුන්ශේ ළටුේ නංහලීභ වහ නු රළබූ
ක්රිඹහභහර් ශර්ද?

(ii)

ඔවුන්ට ශේහ ඳවසුම් ළරසීභ වහ න්නහ
රද ක්රිඹහභහර් ශභොනහද?

(iii)

ශඳොදුශව් ඔවුන්ශේ ජීන තත්ත්ඹ නංහලීභ
වහ කුභන ක්රිඹහ භහර් නු රළුදශව්ද?

இவ்றணர
வரட்டத்
தரறனரபர்கள்
சம்தந்ரக
இருப்தணரல், இன் றழ் தரறததர்ப்கதமம் ‘யன்சரட்’
அநறக்ககறல் தறமரர வகட்டுக்தகரள்கறன்வநன்.
தரறல், தரறல் உநவுகள் அகச்சருக்கரண றணர:
ததருந்வரட்ட
தறவசங்கபறல்
சறக்கும்
வரட்டத்
தரறனரபர் சமூகத்துக்கு கடந் கரனங்கபறல் அசரங்கம்
ததருபவு அதறறருத்றககப வற்தகரண்டுள்பவரடு, அங்கு
சறக்கும் தரறனரபர்களுக்கு ததருபவு றரங்ககபமம்
ங்கறமள்பது.
அன் தறகரம், வரட்டத் தரறனரபர்களுக்கரக,
i.

இர்களுகட
சம்தபங்ககப
அறகரறப்தற்கு
வற்தகரள்பப்தட்ட டடிக்கககள் ரக?

ii.

இர்களுக்கு வசக சறககப ங்குற்கு
வற்தகரள்பப்தட்ட டடிக்கககள் ரக?

iii.

இர்களுகட
ரழ்க்ககத்த்க
வம்தடுத்
துற்கு ததரதுரக வற்தகரள்பப்தட்ட டடிக்
கககள் ரக?

—————————
* පුව්තකාගේ තබා ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ගු (ආචාර්ය) වර ක වීරගවාකර මශතා (කපකු ශා
කපකු වබතා නිගයෝජය අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு (கனரறற) சத் வீவசக - தரறல், தரறல்
உநவுகள் தறற அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, එභ රලසනඹට ම්රු
වහ ම්රු ඵතහ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ පිිබතුය ශදනහ.
I.

රහශ්ධශීඹ ළවි   භහම් වහ තු ෘත්කඹ මික අතය රින්
ය අත්න් යනු රළබූ හල්ර  ගිවිසුම් භඟින් රහශ්ධශීඹ
ළවි   භහම්රට අඹත් ශත් තුර ශේඹ යන
ම්රුන්ශේ ෛදනි ශව්තනඹ ඉවශ නංහ ඇත.
2005.06.01 දිනට රුපිඹල් 135.00ක් ව ෛදනි ළටුඳ
2006.10.01 දින සිට රුපිඹල් 170.00ක් වී ඇත. ඉන්
අනතුරු 2009.04.01 දින සිට ෛදනි ළටුඳ රුපිඹල්
285.00ක් දක්හ ළඩි වී ඇක අතය, 2011.04.01 දින සිට එඹ
රුපිඹල් 380.00ක් දක්හ ළඩි වී ඇත. ඉවත දළක්ව හල්ර 
ගිවිසුම් ශඳෞ්ධ   තු අංලඹ වහද ඒ ඒ අසථහශව්දී
දීර්ක යනු රළඵ ඇක අතය ඒ අනු එභ ෛදනි ළටුේ ඒ
ආහයශඹන්භ ශඳෞ්ධ   තුර ශේඹන් වහ ද
අදහශ වී ඇත.
ශත් ළවීශම් වහ ෆදීශම් ර්භහන්තශඹර  නියත න
ශේඹන්ශේ ෛදනි අභ ශව්තනඹ ශත් ළවීශම් වහ
ෆදීශම් ර්භහන්තඹ පිිබඵ ඳඩි ඳහර බහ භඟින්
තීයණඹ කිරීභට 2014 ර්ශේදී පිඹය න්නහ රදු,
2014.08.01 දින සිට
ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි එභ
ශේඹන්ශේ ෛදනි අභ ශව්තනඹ රුපිඹල් 405.00ක්
ලශඹන් තීයණඹ ය ඇත. ශභභ තීයණඹ 2014.07.24
දිනළක අං 1872/31 දයන අක විශලේ ළට් ඳත්රඹ භඟින්
රසි්ධධ ය ඇත. ඒ අනු 2011 ර්ශේ සිට ක්රිඹහත්භ ව
ෛදනි අභ ශව්තනඹ රුපිඹල් 380.00 ශනුට,
2014.08.01 දින සිට රුපිඹල් 405.00ක් න ෛදනි අභ
ශව්තනඹ ක්රිඹහත්භ ශව්. ශභභ ෛදනි අභ ශව්තනඹට
අකශර් ෆභ ශේහ ශඹෝජශඹකු විසින්භ රුපිඹල්
40.00 ෛදනි අඹ ළඹ වන දීභනහද ශේඹන්
වහ අනිහර්ඹශඹන්භ ශවිඹ යුතු ශව්. ඒ අනු ශත්
ළවීශම් වහ ෆදීශම් ර්භහන්තඹ පිිබඵ ඳඩි ඳහර බහ
භඟින් ආයණඹ න ශේශඹක් වහ ෛදනි
රුපිඹල් 445.00ක් ශවිඹ යුතු අතය, ශභභ රුපිඹල්
445.00 රභහණඹ, ශේ අර්ථහධ අයමුදල් ශවීම්,
අකහර ශවීම් ආදිඹ වහද අදහශ ය ත යුතු ශව්.
රහශ්ධශීඹ ළවි   භහම් වහ තු ෘත්කඹ මික අතය රින්
ය අත්න් යනු රළබූ හල්ර  ගිවිසුම් භඟින් රහශ්ධශීඹ
ළවි   භහම්රට අඹත් යඵර් තුර ශේඹ යන
ම්රුන්ශේ ෛදනි ශව්තනඹ ඉවශ නංහ ඇත.
2005.06.01 දිනට රුපිඹල් 135.00ක් ව ෛදනි ළටුඳ
2006.10.01 දින සිට රුපිඹල් 170.00ක් වී ඇත. ඉන්
අනතුරු 2009.04.01 දින සිට ෛදනි ළටුඳ රුපිඹල්
285.00ක් දක්හ ළඩි වී ඇක අතය 2011.04.01 දින සිට එඹ
රුපිඹල් 380.00ක් දක්හ ළඩි වී ඇත. ඉවත දළක්ව හල්ර 
ගිවිසුම් ශඳෞ්ධ   තු අංලඹ වහද ඒ ඒ අසථහශව්දී
දීර්ක යනු රළඵ ඇක අතය, ඒ අනු එභ ෛදනි ළටුේ ඒ
ආහයශඹන්භ ශඳෞ්ධ   තුර ශේඹන් වහද
අදහශ වී ඇත.
යඵර් ළවීශම් වහ ෆදීශම් ර්භහන්තශේ ශඹදී සිටින
ශේඹන්ශේ ෛදනි අභ ශව්තනඹද 2014 ර්ශේදී
යඵර් ළවීශම් වහ ෆදීශම් ර්භහන්තඹ පිිබඵද ඳඩි ඳහර
බහ භඟින් තීයණඹ කිරීභට පිඹය න්නහ රදු 2011
ර්ශේ සිට ක්රිඹහත්භ න රුපිඹල් 380.00ක් න
ෛදනි අභ ශව්තනඹ ශනුට ල්   රැසවීශම්දී
ෛදනි අභ ශව්තනඹ රුපිඹල් 405.00ක් ලශඹන්
තීයණඹ යනු රළඵ, එභ තීයණඹ ම්ඵන්ධශඹන්

II.

III.
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විශයෝධතහ ළවීම් සිදු ය අන් ය ඇත. ඉන්
අනතුරු ෛදනි අභ ශව්තනඹ සථිය ය ළනීභ වහ
2014 ළේතළම්ඵර් 02 දිනට එභ ඳඩි ඳහර බහ රැසවීභට
නිඹමිත ඇක අතය, එභ තීයණඹ අදහශ ඳඩි ඳහර බහ
භඟින් සථිය ය ළනීශභන් අනතුරු රු අභහතයතුභහශේ
අනුභළකඹ රඵහ ශන ළට් ඳත්රඹ වහ පුත් ඳත් භඟින්
රසි්ධධ කිරීභට ටයුතු යනු රළශබ්. එශර තීයණඹ
යනු රඵන ෛදනි අභ ශව්තනඹට අකශර් රුපිඹල්
40.00 ෛදනි අඹ ළඹ වන දීභනහද ශේඹන්
වහ අනිහර්ඹශඹන්භ ශවිඹ යුතු ශව්.
තද තු ම්රුන් ශනොන තු හර්ඹ භණ්ඩර
ශේඹන් වහ ආයණඹ න ඳරිදි රින් ය අත්න්
ය ඇක හල්ර  ගිවිසුම් භඟින් ඔවුන්ශේ ළටුේ ද ළඩි වී
ඇත. 2014 ර්ශේදී තහක්ණි,   පිරු, අධීක්,
ෛදය, නඩත්තු ව වහඹ ශරේණිර තු හර්ඹ
භණ්ඩර ශේඹන් වහ අත්න් යනු රළබූ හල්ර 
ගිවිසුම් භඟින් ඔවුන්ශේ ළටුේ 25% කින් ළඩි වී ඇත.
දළනට තනි නිහ 25,000ක් ඉදි ය රඵහ දී ඇත. ඊට
අභතය ඉන්දිඹහනු යජශඹන් තනි නිහ 4,000ක්ද
නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ භඟින් අකරු
ජනහධිඳකතුභහශේ නිශඹෝඹ භත න නිහ 50,000ක්ද
ෆදීභට තීයණඹ ශොට ඇත.
තද ම්රු ඳවුල් 135,000ට ඳභණ ඳහනීඹ ජරඹද,
ළසිකිිබ 128,000ක්ද රඵහ දී ඇක අතය ශභහ ංර්ධන
භධයසථහන 1,544ක් දළනටභත් ඳත්හ ශන ඹන අතය
තුයශේ නළණර 50ක් වහද දහඹත්ඹ රඵහ දී ඇත.
තද නිහ 111,000 අලුකන් වල් ශවි   කිරීම් ද ය
දී ඇක ඵ දන්මි.
ශඳොදුශව් ඔවුන්ශේ ජීන තත්ත්ඹ නනහලීභට ව
නිපුණතහ දියුණු කිරීභට ළඩ පිිබශශල් ක්රිඹහත්භ ය
ඇක අතය, එභ ළඩටවන් අබයහ විදයහරර ක්රිඹහත්භ
ශමින් ඳකන ඵත් දන්මි.
නළණරල් තදුයටත් ඉදි යමින් ඳකන අතය,
ඔවුන්ශේ ශෞය ඳවසුම් වහ අලය න ගිරන් යථද
රඵහ දී ඇත. එභ රශ්ධලර ශේඹ යන ඳවුල් ශෞය
ශේහ නිරධහරින්ට ශභෝටර් යථ රඵහ දී ඇක ඵළවින් ඔවුන්
එභ ශේහ ඳවසුශන් ඉටු යනු රඵයි.

සතුකයි, රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි.

ගු එප. ගජෝප් මයිකල් ගඳගර්රා මශතා
(ரண்நெறகு ம். வஜரசப் கக்கல் ததவர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, භහ ශභභ රලසනඹ ශඹොමු
යන්ශන් ශෞය අභහතයතුභහ ශතටයි.
1.

මීය මු භවශයෝවශල් භට 50,000ට අධි ශයෝගීන්
ංයහක් රකහය රඵන ඵත්, ශවද 100ක්,
ඖධශව්දින් 7ක්, නිසස හර්ඹ භණ්ඩරඹ 50ක් ඳභණ
පුයේඳහඩු වී ඇක ඵත් පිිබන්ශන්ද?

2.

එභ පුයේඳහඩු පියවීභ වහ ශොඳභණ හරඹක් තශව්ද?

3.

ශභභ ශයෝවශල් අලුකන් ඉදියන රද භවල්
ශොඩනළඟිල්ශල් තට්ටුර ජර හන්දුක් ඇක වීභ
ශවේතුශන් ශයෝගීන් ඉත් කිරීභට සිදුව ඵත්, එඹ ඩහ
ළම්ශම් අදහනභට රක් ඇක ඵත් දන්ශන්ද?

4.

එර  පිිබය ටයුතු නිභ කිරීභට ශොඳභණ හරඹක්
තශව්ද?

5.

ශයෝවශල් හට්ටු 2ක් තුශ ඖධ ඵඩහ පිර ටුවීශභන්
ඖධර රමිකඹ රැ ළනීභට ශනොවළකි තත්ත්ඹක් ඇක
ඵළවින් වහ ශයෝගීන් ඉත් කිරීභටද සිදුව ඵළවින් සුදුසු ඖධ
ඵඩහක් රඵහ දීභට ටයුතු යන්ශන්ද?

ඳහර්  ශම්න්තු
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6.

ශභර  භෘත ලරීයහහයශේ ශීතයණඹ ළඩ ඇක ඵත්,
ශයෝවශල් භරහඳහවන ඳ්ධධකඹ අඵරන් ඇක ඵත්,
විදු  ජන ඹන්ත්රඹ ඹල් ඳළන ගිඹ, අලය ධහරිතහඹ
ළඳයිඹ ශනොවළකි එක් ඵත් පිිබන්ශන්ද? ඒහ ඹථහ
තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභට ටයුතු යන්ශන්ද?

7.

ශභභ ශයෝවශල් ඖධ ර නඹක්, ලරයහහයඹ වහ අශනකුත්
විශලේඥ අංලර උඳයණ ර නඹක් ඇක ඵ
පිිබන්ශන්ද? ශභභ අඩු ඳහඩු වළකි ඉක්භනින් ම්පර්ණ
කිරීභට ටයුතු යන්ශන්ද?

8.

ශභභ රශ්ධලශේ වෘද ශයෝගීන් විලහර ංයහක් සිටින
ඵළවින් වෘද ශයෝ ඒඹක් පිර ටුවීභට ටයුතු
යන්ශන්ද?

3.

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, ශෞය අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ.
මුළු හර්ඹ භණ්ඩරඹ අනුභළකඹ

-

299

FR 71

-

60

ශම් පිිබඵ රු ශෞය ඇභකතුභහ ඳශහත් ඉංජිශන්රු
හර්ඹ භණ්ඩරඹ, ඳශහත් ශෞය ශල්ම් ඇතුළු
හච්ඡහක් ඳළක අතය එර දී ශභභ ශොඩනළඟිල්ර
තදුයටත් ඳහවිච්චි ශ වළකි ඵට තවවුරුක් රඵහ
ළනීභට ශභොයටු විලසවිදයහරඹ, ඳයභහණු ඵරලක්ක
අධිහරිඹ ඒහඵ්ධධ ඳරීක්හ ය හර්තහක් රඵහ
ළනීභට තීයණඹ ය ඇත. විටින් විට ඇකන විදු  , හයු
මීය යණ ළටලු ව ජර හන්දුවීම් නිහ ශරඩුන් ව
හර්ඹ භණ්ඩරඹ අඳවසුතහට ඳත් ශව්. ඒ වහ අශෝසතු
11ළනි දින ඳශහත් ශෞය අභහතයතුභහ, ඳශහත් ශෞය
ශල්ම්තුභහ, ඳශහත් ශෞය ශේහ අධයක්තුමිඹ ඇතුළු
ණ්ඩහඹභක් ශයෝවල් නිරීක්ණ ාහරිහට වබහගි
විඹ. එර දී සථහනීඹ ඳරීක්හක් ශොට ශොඩනළඟිල්ර
වහ ශනත් ත් භවල් න ශොඩනළඟිල්රක් ෆදිඹ යුතු
ඵත් ඉවශභ භහරශේ සිට ඳවශ භහරඹ දක්හ ඇක පිපිරුම්,
ඉරිතළලීම්, විදු   හන්දුවීම්, ජර හන්දුවීම් සිඹල්ර රහ
ඵළලීශම්දී වළකි ඉක්භනින් න ශොඩනළගිල්රට ඹහ යුතු
ඵත් තීයණඹ විඹ.
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ඔව්. එඹට ශවේතු ශර,

2.

i.

ශයෝවරට න ඒ එතු වීභ (ශඩංගු යක්තඳහත
උණ ශභනහයණ භධයසථහනඹ විශලේෂිත
ඒඹ වහ ව ඳවුල් ශෞය හඹනඹ,
භහනසි ශයෝ හට්ටු, විරහං ලරය හට්ටු
ඒ)

ii.

ල්   ශයෝවල් තත්ත්ශඹන් දිසත්රික් භව
ශයෝවශල් තත්ත්ඹට උස කිරීශභන් රධහන
විශලේඥ ෛදයරුන්ශේ ඒ ශදගුණ වීභ
නිහ ඇක ව අලයතහ

iii.

ශයෝවරට රකහය වහ ඳළමිශණන ජනතහශේ
රභහණඹ ළඩිවීභ

iv.

හරඹ සිට ඳශහත තුශ නිරධහරින් රභහණඹ
ශඵදහ
වළරීශම්දී
ඇකව
විභතහ
(Maldistribution) ව ශයෝවශල් ශේඹ කිරීභට
ඇක ඉල්ලුභ අභ වීභ.

v.

විශ්ධල නිහඩු ව රසත නිහඩු ශදයට ඩහ
ත් ංයහද ළටලුක් වී ඇත.

vi.

භනහභන ඵස ශේහ ම් රශ්ධලරට යහත්රී 7න්
ඳසු ශනොභළකවීභ.

2013 ර්ශේදී න ඳත්වීම් එක්ත් රඵහ දී ශනොභළත.
භධයභ යජශඹන් වහ ශනත් ශයෝවල්  න් සථහන භහරුවීම්
රඵහ ඳළමිශණන ළඩි ශදශනක් ඉල්ලුම් යනු රඵන්ශන්
ම්ඳව භව ශයෝවර, තුපිටිර, දිවුරපිටිඹ, මීය රිභ,
යදහහන, ශදොම්ශඳ ළනි ශයෝවල්ඹ. එභ ශයෝවල්ර
දළනටභත් හර්ඹ භණ්ඩර රභහණඹ ඉක්භහ ඇත. ශඵොශවෝ
හරඹ සිට ඵසනහර ය ඳශහතට න ඳත්වීම් භඟින්
ශෞය අභහතයහංලශඹන් ශවදිඹන් අනුයුක්ත ය

ශනොභළත. ශභය 2014 ය වහ ඵසනහර ය ඳශහතට
රළුදශණ් න ඳත්වීම් 10ක් ඳභණි. ඉන් කශදශනක් මීය මු
ශයෝවරට ළේතළම්ඵර් භ 01ළනි දහ සිට අනුයුක්ත
කිරීභට අලය ටයුතු සිදු ය ඇත.
තභත් ඳරීක්ණ තත්ත්ශේ ඳසු ශව්.
භධයභ යජශේ ශෞය අභහතයහංලඹ භඟින් විශලේ
යහඳෘකඹකින් මීය මු වහ ම්ඳව ශයෝවල්ර "කිඹළන්(ේ)
ඹෆම්" නම් ශොරිඹහනු භහභ විසින් ඵසනහර ය ඳශහත්
බහට රඵහශදන රද ශොඩනළඟි   02කි. ශභභ
ශොඩනළඟි   02 වහ උඳශ්ධල ශේහ රඵහ දී ඇත්ශත්
"තුශයයියහජහ භහභ" විසිනි. ශභභ ඉදිකිරීම් සිදු යන
අසථහශව්දී ඳශහත් බහශව් ඉංජිශන්රුරුන්ශේ
අධීක්ණඹකින් ශතොය ඉදිය ඇත. ශභභ ශොඩනළඟි  
02 බහය දුන් විභ ශභර  ඳළක ජර හන්දු පිිබඵ
ශයෝවශල් හර්ඹ භණ්ඩර දළනුත් වී ඇක අතය අසථහ
කිර ඳඹදීභ විදු   හන්දුවීම්ද සිදුවී ඇත. එඹ ඳශහත්
භට්ටමින් ඹම් පිිබය කිරීම්  න් ශභභ තත්ත්ඹන් ඹම්
තයභකින් භ වයහ ත වළකි විඹ. 2006 ර්ශේදී
කිඹන්ඹෆන් භහභ භන එශළ වණු අශඵෝධතහ
ගිවිසුභකින් ඳසු අලුත්ළඩිඹහ ටයුතු ආයම්බ ශද එඹ
අහර්ථ විඹ. ශම් පිිබඵ භධයභ යජශේ ශෞය
අභහතයහංලඹද දළනුත් ය ඇත.

ගු ලි ක දිවානායක මශතා
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න ශොඩනළඟිල්රක් ඉදිකිරීභට ල්රයභඹ රකඳහදන
ශවීභ ශ යුතු ඵත්, දළනට එළනි විලහර මුදරක්
ශනොභළක වීභ නිහ රු ආර්ථි ංර්ධන අභහතයතුභහ
වමුවී ඉල්ලීභක් කිරීභට හච්ඡහ යන රදී.
4.

අදහශ හර්තහ රඵහ ළනීශභන් ඳසු ඳශහත් බහශව්
ඉංජිශන්රු හර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ හච්ඡහ ය තීයණඹට
එශළශමනු ඇත.

5.

ත ශොඩනළඟිල්රක් ඉදි ශශවොත් දළනට ශයෝවශල්
ඳත්හශන ඹන ඵඩහ වහ අලය ඳවසුම් ළඳයිඹ
වළකිඹ.

6.

දළනට ශභභ ශයෝවශල් භෘත ලරීයහහය ශීතයණ 02ක්
ඇත. ඉන් එක් ක්රිඹහ වියර ත වී ඇත. ක්රිඹහහරී භෘත
ලරීයහහය ශීතයණශේ භෘත ලරීය 04ක් තළන්ඳත් ශ
වළ. නමුත් දළනට එර  08ක් තළන්ඳත් යනු ඇත. ශභභ
භෘත ලරීය සිඹල්රභ ශයෝවශරන් භයණඹට ඳත් ව
පු්ධරඹන්ශේ භෘත ලරීය ශනොන අතය ශඳොලීසිඹ විසින්
ශඳො  ස ඳරීක්ණ නිභ න ශතක් තළන්ඳත් ය ඇක භෘත
ලරීය න අතය ඩිනමින් ශඳො  ස ඳරීක්ණ ඳත්හ
ඉවත කී භෘත ලරීය ඉත් ය න්නහ ශභන්
ශඳො  සඳකතුභහ දළනුත් යන්ශන් නප මැනශ්.
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7.

8.

ක්රිඹහ වියර ත ඇක භෘත ලරීයහහය ශීතයණඹ ඹථහ
තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභට ටයුතු යමින් ඳතී.
මීය මු ශයෝවර වහ භධයභ යජඹ විසින් ශඩංගු විශලේ වහ
දළඩිත්හය ඒඹක් ශභන්භ ඊට අලය උඳයණද රඵහ
දී ඇත.
2013 ශර්දී ලරයර්භ ටයුතු ශනුශන් තහක්ණි
ෛදය උඳයණ (Video laparoscopy) ටිනහම්
මි  ඹන 12කි.
2014 ශර්දී විරහං ලරය ෛදය ඒඹට විරහං
ලරය ඇක් දළනටභත් ඇණවුම් ය ඇත. ටිනහභ රක්
35කි.
ඒ අනු අශනකුත් අඩු ඳහඩුද වළකි ඉක්භනින් රඵහ දීභට
ටයුතු යනු ඇත.
වෘදඹ ශයෝ විශලේඥ ෛදයරුන් ශදශදශනකු දළනට
වෘදඹ ශයෝ හඹන 02ක් ඳත්හශන ඹන අතය විශලේඥ
ෛදයරුන්ශේ ශේඹ උඳරිභ ලශඹන් රඵහ ශන
ඇත. වෘදඹ ශයෝ පිිබඵ අං ම්පර්ණ ඒඹක්
ඉදිරිශේදී ඳත්හශන ඹහභට ළරසුම් ය ඇත.

ගු ගයන්ත කුණාතික මශතා
(ரண்நெறகு கந் கருரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, භහ ශභභ රලසනඹ ශඹොමු
යන්ශන් ශෞය අභහතයතුභහ ශතටයි.
1.

2.

3.

4.

ශ්රී රංහ රඳහර නී ංසථහශව් CM 7536 දයන ඳත්රිහට
2014.06.30 රඵහ දී ඇක බහඳකශේ ආයණ අනුභළකඹ
ඳරිදි ංසථහශව් ඹ අවුරුදු 57ට ළඩි සිඹලු ශේඹන්
අං 01/2013 දයන යහජය යහඳහය ාක්ර ශල්ශඹර  III
ශේදඹට ළයදි අර්ථථනඹක් ශදමින් වහ එඹ උල්රංකනඹ
යමින් විරහභ ළන්වීභට ටයුතු යන්ශන්ද?
ශභභ නිරධහරින් හර්ඹක්භ වහ තුටුදහඹ ශේඹක්
කිරීභට ශනොවළකි පු්ධරඹන් ශර ශන ඇක තීයණඹට
ඔඵතුභහ එන න්ශන්ද?
එශේ නම් ශම් න විට ංසථහශව් ශේඹ යන අවුරුදු 57
ඉක්භව සිඹලුභ නිරධහරින් විරහභ ළන්වීභට ශවෝ ඔවුන්ශේ
ශේඹ අන් කිරීභට ටයුතු ය කශබ්ද?
ත දුයටත් ශේශේ ශඹොදහශන සිටින අවුරුදු 57 ඉක්භව
අධයක් භණ්ඩරඹ ඇතුළු එන් නිරධහරින් වහ ඔවුන්ශේ
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ඹ ව නම් ශන් ශන් ලශඹන් වන් ය ඔවුන්
ශේශේ ශඹදවීභට ශවේත ශර්ද ඹන්නත් වන්
යන්ශන්ද?

5.

විරහභ ළන්වීභ ශවේතුශන් එභ පිරි වට අශනකුත් යහජය
යහඹන්ර  ශේඹන්ට රළඩි ඇක යරහද ඩවීභක්
ශභන්භ අභහන ශර ළරකීභක් ව අහධහයණඹක් සිදු
වී ඇක ඵ පිිබන්ශන්ද?

6.

අශනකුත් යහජය යහඹන්ර  ශේඹන්ට ශභන් යහජය
යහඳහය ාක්රශල් අං 01/2013 අනු ශේහ දීර්ක කිරීශම්
ඉල්ලීභක් ශනොභළක අනිහර්ඹ විරහභ ළන්වීශම් ඹ
න අවුරුදු 60 දක්හ ශේශේ රැඳී සිම්භට ශභභ ංසථහශව්
ශේඹන් වටද ඉඩ රසතහ රඵහ දීභට ටයුතු
යන්ශන්ද?

ගු ගකගශිතය රඹුක්ලැල් මශතා (ජනමාධය ශා ප්රලෘ කති
අමාතයතුමා)

(ரண்நெறகு தகதயலி ம்நெக்தல்ன - தகுசண ஊடக,
கல் அகச்சர்)

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

Mass

රු නිශඹෝජය හය බහඳකතුභනි, ශම් රුණු සිඹල්රභ
සීඒ253/2014 writ application එ භඟින් උහවිඹට ඉදිරිඳත්
යරහ කශඵන ඵ ඉතහ නහටුශන් වුත් රහල යන්නට
ශනහ. ශම් රුණු සිඹල්රභ ව ඊට භහන්තය රුණු
ණනහක් එර  ඇතුශත් ශනහ. ඒ නිහ ශම් අසථහශව්දී ශම්
රලසනඹට අදහශ විසතය රහලඹක් කිරීශභන් ඹම් ඳහර්ලසඹට
ශවෝ අකඹක් ශයි කිඹන විලසහඹ භට කශඵනහ. ඒ නිහ එභ
නඩු විබහශඹන් ඳසු ශම් ම්ඵන්ධශඹන් රහලඹක් කිරීභට
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.

ප්ර්නය ශ්මවන දින් වභා වපමත ශ්ය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳාර්ලිගපන්තුල ඊ අනුකූල අ. භා. 7.10 2014 අගගෝව්තු
21ලන බ්රශව්ඳතින්දා අ. භා. 1.00 ලන ගතක් කල් ගිගේය.
அன்தடி தற.த. 7.10 றக்கு தரரளுன்நம், 2014 ஏகஸ்ட் 21,
றரக்கறக தற.த.1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது.
Adjourned accordingly at 7.10 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
21st August, 2014.

ඳහර්  ශම්න්තු

809
810

811
812

වැ.යු.
ශභභ හර්තහශව් අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි ශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශන නිළයදි ශ යුතු
ආහයඹ එර  ඳළවළදි   රකුණු ශොට, පිටඳත රළඩි ශදකඹක් ශනොඉක්භහ ශැන්වාඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.

குநறப்நெ
உரப்தறணர் இரறப் தறப்தறற் தசய்றரும்நெம் தறக றருத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றருத்ப்தடர தறற கறகடத் இரு ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறருக்கு அநப்நெல் வண்டும்.
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දායක මුදල් : ඳාර්ලිගපන්තු ශ්ලාද ලාර්තාල ලාර්ෂික දායක මි ු. 2178කි. ිළ ඳතක් ගගන්ලා ගැනීම
අලය නප ගාව්තුල ු. 18.15කි. තැඳැල් ගාව්තුල ු. 2.50කි. ගකොෂඹ 6 කිුෂඳන ඳාමාකඩ ඳාර අාක
102 ිළයසිිප ගගොඩනැගිල්ගල් රජගේ ප්රකාන කාර්යාාගේ අධිකාරී ගලත වෑම ලර්යකම ගනොලැපබර්
30 දා ප්රථම දායක මුදල් ගගලා ඉදිිප ලර්ගේ දායක කලය බා ගගන ශ්ලාද ලාර්තා බාගත ශැකිය.
නියමිත දිගනන් ඳසුල එලනු බන දායක ඉල්ලුප ඳ ක භාර ගනු ගනොැගබ්.

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் ருடரந் சந்ர ரூதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற்
தசனவு ரூதர 2.50. ருடரந் சந்ர முற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறமட்டலுனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறருபப்தகண, தகரழும்நெ 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அநப்தற தறறககபப்
ததற்ரக்தகரள்பனரம். எவ்வரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் வறக்கு முன் சந்ரப்தம்
அநப்தப்தட வண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்ரக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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