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පළර්ලිතම්න්ුරල

தரரதௗன்நம்
PARLIAMENT
—————–—2014 ඔක්ත ෝබර් 27ලන වඳුදළ

2014 எக்ரரதர் 27, றங்கட்கறக
Monday, 27th October, 2014
______________________

ප.භළ. 9.30 පළර්ලිතම්න්ුරල රැවහ විය.
කථළනළයකුරමළ [ගු චමල් රළජපක් මශ ළ] මූළවනළරූඪ විය.
தரரதௗன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.
சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக
கறத்ரர்கள்.

The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

400

ශේ ප්රලසනඹට උත්තය ශදන්න ි  ශදක් ල් ඉල්රන්න
වදනහ. ශේ ප්රලසනඹ, උත්තය ශදන්න ි  ශදක් ල් න්න
ඕනෆ ප්රලසනඹක්ද රු ථහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහ ශේ ප්රලසනඹ
කිඹහ ඵරන්න. රු ථහනහඹතුමභනි, ශභඹ ශඵොශවොභ යර
ප්රලසනඹක්.

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ (ජවම්පළදන ශළ
ජළපලශන අමළ යුරමළ වශ ණණ්ු  පළර්හලත ප්රධළන
වංවිධළයකුරමළ)

(ரண்தைறகு
றரணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்தை
அகச்சதம்
அசரங்கத்
ப்தறன்
தொற்ரகரனரசரதம்)

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

රු ථහනහඹතුමභහ නිඹභ යනහ නේ, ි ඹකින් පිළිතුමරු
ශදන්න කිඹරහ අදහශ අභහතයහංලශේ ශල්ේයඹහට අපි කිඹමු.
ඇත්ත ලශඹන්භ රු භන්ත්රීතුමභහ කිේ ශේට භහත් එ
ශනහ. ශේ ප්රලසනඹට උත්තය ශදන්න ඵළිකභක් නළවළ. ශේහ
යර ප්රලසන.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

ලිිළ තල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED
2012 ර්ඹ වහ මුඳහය ශේ ශොමින් බහශේ හර්ෂි
හර්ඹ හධන හර්තහ.- [මුඳහය වහ අබයන්තය ශශ අභහතයතුමභහ
ශනුට රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

වභළතම්වය ම තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන දී.
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

(Mr. Speaker)

ශේ ප්රලසනඹට ි ඹකින් උත්තය ශදන්න කිඹමු.

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, ඒ අනු අග්රහභහතයතුමභහ ව බුේධ
ලහන වහ ආමි ටයුතුම අභහතයතුමභහ ශනුශන් භභ ශභභ
ප්රලසනඹට පිළිතුමය දීභ වහ ි ඹ හරඹක් ඉල්රහ ිටිනනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී දදිිපපත් ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

කථළනළයකුරමළ

තපත්වම්

தக்கள்
PETITIONS
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු අතහවුද ශශනවියත්න භවතහ - ඳළමිණ නළත.
රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භවතහ - ඳළමිණ නළත.
රු ටී. යංජිත් ද ශොයිහ භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ප්රහනල ලළිකක ිළිතුරු

றணரக்கதௗக்கு ரய்தோன றகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අං 1-2665/'12-(2), රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ.

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුමභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අං 2, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ - පැමිණ නැත.
ප්රලසන අං 3, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ - පැමිණ නැත.
ප්රලසන අං 4, රු බුේධි ඳි යණ භවතහ - පැමිණ නැත.
ප්රලන
ස අං 5, රු ශයෝිට ශේනහනහඹ භවත්මිඹ - පැමිණ නැත.
ප්රලසන අං 6, රු යන්නන් යහභනහඹ භවතහ - පැමිණ නැත.
ප්රලසන අං 7, රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ - පැමිණ නැත.
ප්රලසන අං 8, රු ී.. වළිකන් භවතහ - පැමිණ නැත.
ප්රලසන අං 9, රු අශලෝක් අශසිටංව භවතහ - පැමිණ නැත.
ප්රලන
ස අං 10, රු (ආාහර්ඹ) වර් ද ිටල්හ භවතහ - පැමිණ නැත.
ප්රලසන අං 11, රු ි ස අත්තනහඹ භවතහ - පැමිණ නැත.
ප්රලන
ස අං 12 - 4958/'14-(1), රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ.

ගු නිතරෝන් තපතර්රළ මශ ළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

රු ථහනහඹතුමභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, ශයය අභහතයතුමභහ ශනුශන් භභ
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය දීභ වහ ි  ශද හරඹක් ඉල්රහ
ිටිනනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී දදිිපපත් ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ඳහර්ලිශේන්තුම
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කථළනළයකුරමළ

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(Mr. Speaker)

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

(சதரரகர் அர்கள்)

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

ප්රලන
ස අං 13, රු අකිර වියහ්  හිකඹේ භවතහ - පැමිණ නැත.
ප්රලන
ස අං 14, රු ුනනිල් වඳුන්ශනත්ි  භවතහ - පැමිණ නැත.
ප්රලසන අං 15, රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ.

Sir, I rise to a point of Order. ප්රලසන අවු  අඹ ඇවිල්රහ
නළවළ. උහවි ගිහින් ි ශඵන්ශන් ඒ ශොල්රන් ශනොශයි. ප්රලසන
අවු  අඹ ඇවිල්රහ නළවළ.

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. John Amaratunga)

රු ථහනහඹතුමභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.
ල් ඉල්රන්ශන් නළතුම, ඒටත් උත්තයඹ ශදන්න.

අසර් භන්ත්රීතුමභනි, රු යවි රුණහනහඹ භවතහ ප්රලසනඹ
අහ ි ශඵනහ. [ඵහධහ කිීමේ] එතුමභහ උහවි ගිහින් ි ශඵනහ.

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

කථළනළයකුරමළ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(Mr. Speaker)

(சதரரகர் அர்கள்)

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

රු ථහනහඹතුමභනි, ශභභ ප්රලසනඹට ශදන ටශේදී
හිකභහර් වහ නර ේඳත් ශභනහයණ අභහතයතුමභහ පිළිතුමරු
ශදයි.

දළන් ශේ ශදඳළත්ශත්භ ු රුේදක් ශරහ ි ශඵනහ. ප්රලසනඹ
අවන එක්ශනහ එන්ශන්ත් නළවළ. පිළිතුමරු ශදන එක්ශනහ
එන්ශන්ත් නළවළ. අපි ඒ තත්ත්ඹ ශනස ය නිමු.

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(The Hon. Sajith Premadasa)

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

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

විරුේධ ඳක්ශඹන් ශභභ රු බහට රුත්ඹක් දක්න්ශන්
නළවළ. [ඵහධහ කිීමභක්]

රු ථහනහඹතුමභනි, ශේ ශරෝ හර්තහක්.

කථළනළයකුරමළ

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශරෝ හර්තහක්

(Mr. Speaker)

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ

රු ශනෝන් අභයතුමං භළි තුමභනි, ඔඵතුමභහ කිඹන්ශන් ශභොක් ද

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. John Amaratunga)

ඔේ.

රු ථහනහඹතුමභනි, අපි ශේ රු බහ අභහනඹට රක්
කිීමභක් ශහ ශනොශයි. අද යවි රුණහනහඹ භවතහ ශභභ
ප්රලසනඹ අවන්න ඳළමිණ නළත්ශත්, උහවිශේ ශඳී  ිටිනන්නඹ
කිඹරහ එතුමභහට ිටතහිට එහ, එතුමභහ උහවි ගිහින් ි ශඵන නිහයි. ඒ
හශේ භන්ත්රීරු වතය ඳස ශදශනක් අද නළවළ. ඒ තත්ත්ඹ ළන
භභ නහටු ශනහ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශදන ටඹ.

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

කථළනළයකුරමළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(சதரரகர் அர்கள்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

විඳක්ඹ ප්රලසන ඇීමභට ශනොඳළමිීමභ ද ශරෝ හර්තහ

(Mr. Speaker)

අඳ එඹ පිළින්නහ, රු භන්ත්රීතුමභනි. දළන් ශදන ටඹ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

ෆපෆල් තදපළර් තම්න්ුරල : ළභය / අළභය

(Mr. Speaker)

தரல் றகக்கபம் : இனரத ட்டம்

ශදඳළත්තභ එ හශේ කිඹරහයි භට ශඳශනන්ශන්.

POSTAL DEPARTMENT : PROFIT/ LOSS

ගු රනිල්
නළයකුරමළ)

වික්රමිංංශ

මශ ළ

(විු්ධධ

පළර්හලත

(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற தொல்ர்)

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

රු ථහනහඹතුමභනි, තභන්ශේ ඳහර්ලිශේන්තුම ටයුතුම
යේදී භන්ත්රීරු 4 ශදශනකුට විරුේධ නඩු දළේභ නිහ ඒ ිටඹලු
ශදනහභ අද උහවිඹට ගිහින් ි ශඵනහ. විශලේශඹන්භ
ඳහර්ලිශේන්තුම යප්රහද උල්රංකනඹ කිීමභක් එතළන ිටදු ශරහ
ි ශඵන්ශන්.
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2. ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ (ගු රවි කුණළනළයක
මශ ළ තලනුල )

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க
கதரரக்க சரர்தரக)

-

ரண்தைறகு

ற

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

තළඳළල් ශේහ අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ප්රලසනඹ - (2) :
(අ)

තළඳළල් ශදඳහර්තශේන්තුමට අදහශ,

2014 ඔක්ශතෝඵර් 27

403
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

2012 ර්ශේ ිටට අද දක්හ රළබ රහබඹ ශවෝ
අරහබඹ ශොඳභණද;
2015 - 2016 ර් වහ අශේක්ෂිත රහබඹ ශවෝ
අරහබඹ ශොඳභණද;
අද න විට ි ශඵන ප්රහේධන ප්රභහණඹ ව ංිතත
ප්රභහණඹ ශොඳභණද;
එභ ආඹතනශේ ශේඹ යන ු ේරයින් ංයහ
ශොඳභණද;
එහි ශේ අි ිකක්තඹක් ශවෝ ශේ හි ඹක්
ි ශසද;
එභ ආඹතනඹ ශේශඹකු ශනුශන් දයන
විඹදභ ව ශේශඹකුශන් රඵන රහබඹ
ශොඳභණද;
ශින හලීන ණඹ, ඵළංකු අයියහ, භධය හලීන ව
දිගු හලීන ණඹ ඹනහදිශඹහි ශේ න විට ඳි න
මුළු එතුම ශොඳභණද;

404
(vii)

(b) If not, why?
ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, තළඳළල් ශේහ අභහතයතුමභහ ශනුශන්
භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය වභළග * යනහ.

* වභළතම්වය ම

(අ)

(i)

රළබ අරහබඹ

-

(අශේක්ෂිත රහබඹ)

2012

රුපිඹල් මිලිඹන 3,306

2013

රුපිඹල් මිලිඹන 2,858

2014

රුපිඹල් මිලිඹන 2,000

(තළඳළල් ශදඳහර්තශේන්තුම හුශදක් ආදහඹේ ඉඳයීශේ
අයමුණින්භ පිහිටුහ ඇි  ආඹතනඹක් ශනො, ප්රධහන
ලශඹන්භ භව නනතහට ඩිනේ වහ ක්රභත් තළඳළල්
ශේහක් ළඳයීභ වහ පිහිටුහ ඇි  ආඹතනඹකි.)

(ආ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද
தரல் ரசககள் அகச்சகக் ரகட்டறணர:
தரல் றகக்கபம் தரடர்தரக,
(i)

බන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද

(அ)

the total of short-term debt along with the
bank overdrafts, medium and long-term
debts as at today?

(ii)

2012ஆம் ஆண்டு தொல் இற்கந க
ற்தட்டுள்ப இனரதம் அல்னது ட்டம் வ்பவு
ன்தகத்ம்;

(ii)

2015
2016ஆம்
றர்வுகூநப்தட்ட இனரதம்
வ்பவு ன்தகத்ம்;

ஆண்டுகதௗக்கரக
அல்னது ட்டம்

(iii)

இன்தள்பரத தோனணம் ற்தம் எதுக்கங்கள்
வ்பவு ன்தகத்ம்;

(iv)

றதணத்றல்
தறரற்தம்
ண்றக்கககத்ம்;

(v)

அங்கு தறரபர்கள் ரகக்கு அறகரகர
அல்னது குகநரகர உள்பணர் ன்தகத்ம்;

(vi)

ஊறர் எததக்கரண தசனவு ற்தம் ஊறர்
எததக்கரண இனரதம் ஆகறண வ்பவு
ன்தகத்ம்;

(vii)

இன்தள்பரத ங்கற ரனறகப் தற்தகதௗடன்
குதகற கரனக் கடன், டுத் ற்தம்
லண்டகரனக் கடன்கள் ஆகறற்நறன் தரத்ம்
வ்பவு ன்தகத்ம்

தர்கபறன்

அர் கூதரர?
(ஆ) இன்ரநல், ன்?

2015 - 2016 අශේක්ෂිත අරහබඹ
රුපිඹල් මිලිඹන 1,750

2016

රුපිඹල් මිලිඹන 1,500

(iii)

යනශේ ශදඳහර්තශේන්තුමක් න ඵළවින්, ංිතත යහ
ශනොන්නහ අතය, ප්රහේධන ප්රභහණඹ ණනඹ කිීමභක්ද
අදහශ ශනොශේ.

(iv)

ශේඹ යන ු ේරයින් ංයහ -

(v)

ශේ හි ඹක් ඳතී.

(vi)

ශේශඹකුට දයන හභහනය විඹදභ - රුපිඹල් 315,926.35

24,716

(2013 ර්ශේ විඹදේ ඳදනේ යශන) (රුපිඹල්
තුමන්රක් ඳවශශොසදවස නිටඹ විිට වඹයි ලත ි සඳවයි.
ශේශඹකුශන් රඵන හභහනය අරහබඹ - රුපිඹල්
115,656.57
(2013 ර්ශේ විඹදේ ඳදනේ යශන) (රුපිඹල් එක්රක්
ඳවශශොසදවස වඹිටඹ ඳනස වඹයි ලත ඳනස වතයි.)
(vii)
(ආ)

යනශේ ශදඳහර්තශේන්තුමක් න ශවයින් ඵළංකු අයියහ
දිගුහලීන ණඹ ශවෝ ශනත් ණඹ කිිටක් ශනොභළත.

අදහශ ශනොශේ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අං 3-3720/'13-(2), රු අනුය දිහනහඹ භවතහ.

asked the Minister of Postal Services:

ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ

(a)

(The Hon. John Amaratunga)

Will he state, pertaining to the Postal Department (i) the profit or loss for the year 2012, and todate;
(ii) the profit or loss projected for the years
2015-2016;
(iii) the capital and reserves as at today;
(iv) the number of people working in this
institution;
(v) whether it is overstaffed or understaffed;
(vi) the cost per employee and profit per
employee; and

2015

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

රු ථහනහඹතුමභනි, රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුමභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, ප්රහවන අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය දීභ වහ ි  ශදක් ල් ඉල්රහ ිටිනනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී දදිිපපත් ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ඳහර්ලිශේන්තුම
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(iii )

இவ்வீற
றஸ்ரறக்கப்தட்டு
அதறறதத்ற
தசய்ப்தடுரறன்,
இகறட
அறக
தறரசங்ககப உள்படக்கும் தகரடக அகுஸ்ம
வீறக
அதறறதத்ற
தசய்ரகக்கரண
கரங்கள்
ரக
ன்தகத்ம்;

(iv )

இற்கநக்கு 7 - 8 தடங்கதௗக்கு தொன்தை `கரர்தட்'
இடப்தட்ட இவ்வீறக வீற அதறறதத்ற
அறகரசகதறன் உர் உத்றரரகத்ர்கபறன்
தறகரண அநறக்ககககப அடிப்தகடரகக்
தகரண்டு லண்டும் றஸ்ரறப்தற்கு டடிக்கக
டுக்கப்தடுகறன்நதன்தக
அநறரர
ன்தகத்ம்;

(v )

`கரர்தட்' இடப்தட்ட வீறக்கு லண்டும் 'கரர்தட்'
இடுற்கு டடிக்கக டுத்னரணது றற
றம் தசய்னரகுல்னர ன்தகத்ம்

யக்ண - ரத்கந வீறக றஸ்ரறத்து 'கரர்தட்'
இடல்: றப்தேட்டுத்தரகக

WIDENING AND CARPETING OF HAKMANA-MATARA ROAD:
ESTIMATED COST

3830/'13

4. ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ (ගු බු්ධධික පතිරණ මශ ළ
තලනුල )

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு தைத்றக தற
சரர்தரக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Buddhika
Pathirana)

භවහභහර්, යහඹ වහ නහවි අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ප්රලන
ස ඹ - (2) :
(අ)
(i) වක්භණ - භහතය භහර්ඹ ු ළුල් ය හඳට් කිීමභ
වහ ටයුතුම යන්ශන්ද;
(ii) එභ භහර්ඹ ු ළුල් ය ංර්ධනඹ කිීමභ වහ
ඇසතශේන්තුමත මුදර ශොඳභණද;
(iii) ඒ වහ අයමුදල් ඳඹහ න්නහ මුරහශ්ර ශර්ද;
(ආ)

ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද
(i) භහතය දිසත්රික්ඹ තුමශ භහර් ංර්ධන
අධිහිකඹට අඹත් භහර් ංයහ ශොඳභණද;
(ii) භහතය - වක්භණ භහර්ඹ, ශොඩභ - ශඵලිඅත්ත
අධිශේගී පිවිුනේ භහර්ඹ ඹළයි ඳමින් ු ළුල්
යන ඵ දන්ශන්ද;
(iii) එභ භහර්ඹ ු ළුල් ය ංර්ධනඹ යන්ශන් නේ,
මීට ඩහ ළඩි ප්රශේලඹක් ආයණඹ න ශොඩභ
අකුරැස භහර්ඹද ංර්ධනඹ ශනොකිීමභට ශවේතුම
ශර්ද;
(iv) මීට ර් 7-8 ට ශඳයද හඳට් යන රද එභ
භහර්ඹ, භහර් ංර්ධන අධිහිකශේ ඉවශ
නිරධහීමන්ශේ ළයදි හර්තහ ඳදනේ යශන
නළතත් ු ළුල් කිීමභට ටයුතුම යන ඵ
දන්ශන්ද;
(v) හඳට් යන රද භහර්ඹක් නළත හඳට් කිීමභට
ටයුතුම කිීමභ මුදල් නහසි  කිීමභක් ශනොන්ශන්ද;

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

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

(b)

Will he state (i)

whether action will be taken to widen and
lay carpet on the Hakmana-Matara Road;

(ii)

the estimated cost of widening and
developing that road; and

(iii)

the funding sources for this purpose?

Will he inform this House (i)

the number of roads in the Matara District
that come under the Road Development
Authority;

(ii)

whether he is aware that Matara-Hakmana
Road is being developed calling it the
Godagama-Beliatta Highway Access Road;

(iii)

if that road is widened and developed, the
reasons for not developing GodagamaAkuressa Road as well, which covers a
bigger area;

(iv)

whether he is aware that the said road which
had been carpeted seven to eight years
back, is being widened again based on the
erroneous reports of high officials of the
Road Development Authority; and

(v)

whether carpeting a road again that had
been carpeted is not a wastage of money?

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද
(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද
தடுஞ்சரகனகள், துகநதொகங்கள் ற்தம் கப்தற்தகந
அகச்சகக் ரகட்டறணர:
(அ) (i )
யக்ண - ரத்கந வீறக றஸ்ரறத்து
`கரர்தட்'
இடுற்கரண
டடிக்கக
ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நர ன்தகத்ம்;
(ii )

இவ்வீறக
றஸ்ரறத்து
அதறறதத்ற
தசய்ற்கரக
றப்தேடு
தசய்ப்தட்டுள்ப
தத்தரகக ரதன்தகத்ம்;

(iii )

இற்தகண
றறகப்
ததற்தக்தகரள்தௗம்
தோனங்கள் ரக ன்தகத்ம்

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i )

(ii )

ரத்கந ரட்டத்றல் வீற அதறறதத்ற
அறகரசகதக்குச்
தசரந்ரண
வீறகபறன்
ண்றக்கக ரதன்தகத்ம்;
ரத்கந - யக்ண வீற, தகரடக - தததஅத்
கடுகற தடுஞ்சரகனக்கரண தகரறதனணக்
கூநற
றஸ்ரறக்கப்தடுக
அநறரர
ன்தகத்ம்;

(c)

If not, why?

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, භවහභහර්, යහඹ වහ නහවි
අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය වභළග *
යනහ.
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* වභළතම්වය ම

බන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ඔේ.

(ii)

ශභඹ කිශරෝමීටර් 0.0 ිටට කිශරෝමීටර් 2.0 දක්හ භංතීරු
04ක් ව කිශරෝමීටර් 2.0 ිටට කිශරෝමීටර් 23.0 ශතක්
භංතීරු 02ට ු ළුල් ය ංර්ධනඹ කිීමභට නිඹමිතඹ. ඒ
වහ ළඹ න ඇසතශේන්තුමත මුදර රුපිඹල් මිලිඹන
1977කි.

(iii)

ශේශීඹ ඵළංකු ණඹ ආධහය භඟින්
(ශොභර්ල් ඵළංකු වහ DFCC ඵළංකු භඟින්)

(ආ)

(i)

A ඳන්ි ශේ භහර් 4කි. (දුය කිශරෝමීටර් 139.5)
B ඳන්ි ශේ භහර් 30කි. (දුය කිශරෝමීටර් 272)

(ii)

(iii)

(ඇ)

භහතය-වක්භණ භහර්ඹ ු ළුල් කිීමභ ව ශොඩභශඵලිඅත්ත අධිශේගී භහර්ඹ භ
ේඵන්ධතහක්
ශනොභළත. ශභඹ යහඳිි  ශදක් න අතය, ශේ න ශතක්
භහතය-වක්භණ භහර්ශඹන් අධිශේගී භහර්ඹට පිවිුනේ
භහර්ඹක් රඵහ දීභ වහ අන් තීයණඹක් ශන
ශනොභළත.
ශොඩභ-අකුරැස ශොට ඇතුමශත් න්ශන් භහතයඅකුරැස භහර්ඹට න අතය, ශභහි නූශේ-ශොඩභ
ශොට භංතීරු 4ක් දක්හ ංර්ධනඹ ය ඇත. තද,
ශොඩභ ිටට ශතලි් නවිර දක්හ ශොට දක්ෂිණ අධිශේගී
භහර්ශේ පින්නද-ශොඩභ යහඳිි ඹ ඹටශත් ු ළුල්
කිීමභකින් ශතොය ප්රි ංසයණ ටයුතුම අයමහ ඇත.
ශතලි් නවිර-අකුරැස ශොට (කිශරෝමීටර් 11 කිශරෝමීටර් 20) ඉදිිකශේදී ංර්ධනඹ කිීමභට ටයුතුම
යනු රළශස.

(iv)

භහතය-වක්භණ භහර්ශේ 2006 ශර්දී හඳට් ය ඇත්ශත්
කිශරෝමීටර් 13-24 දක්හ ව ශොටඹ. කිශරෝමීටර් 0- 13
දක්හ ශොට න යහඳිි ඹ ඹටශත් ු ළුල් ය ංගු අඩු
ය ළඩිදියුණු යනු රඵයි. ඊට අභතය භහතය - අකුරැස
භහර්ශේ කිශරෝමීටර් 10 ිටට 20 දක්හ ශොට 2006
ශයහි හඳට් ය ඇත.

(v)

අදහශ ශනොශේ.

ඳළන ශනොනඟී.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අං 5-4176/'13-(2), රු ශයෝිට ශේනහනහඹ
භවත්මිඹ.

ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු ථහනහඹතුමභනි, රු ශයෝිට ශේනහනහඹ භන්ත්රීතුමමිඹ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, නින ශතල් ර්භහන්ත අභහතයතුමභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය දීභ වහ ි  ශදක් ල්
ඉල්රහ ිටිනනහ.
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ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු ථහනහඹතුමභනි, රු යන්නන් යහභනහඹ භන්ත්රීතුමභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, විශේල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ ුනඵහධන
අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය දීභ වහ ි 
ශදක් ල් ඉල්රහ ිටිනනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී දදිිපපත් ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ශියයින් පළවෆල් ශෆරයළම : තශේුර

ரர்கள் தரடசரகனக றட்டு றனகல்: றதம்
STUDENT DROP-OUT FROM SCHOOLS : REASONS

4591/‟13
7. ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ (ගු අතනෝමළ ගමතේ
මශත්මිය තලනුල )
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க
அரணரர கரக சரர்தரக)

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

අධයහඳන අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ප්රලසනඹ - (1) :
(අ)
(i) 2013 ර්ඹ තුමශදී ශ්රීරංහශේ ෂ්ය නනවනශඹන්
ඳහල් වළය ගිඹ ංයහ ශොඳභණද;
(ii) එභ දරුන් ඳහළල් වළයඹහභට ශවේතුම ව රුණු
ශොඹහ ඵළලීභ වහ අධයඹනඹක් ිටදු ය ි ශසද;
(iii) එශේ නේ, එභ අධයඹනඹට අනු වඳුනහ ශන
ඇි  ශවේතුම ශර්ද;
(iv) වඳුනහ ත් එභ ශවේතුම වහ පිළිඹේ ශඹදීභට ව
ඳහල් වළයඹහශේ ංයහ අභ කිීමභට ශන
ඹන ළඩ පිළිශශ ශර්ද;
(ආ)

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද
(i) ිටුනන් ඳහල් වළය ඹහභ ළඩි ලශඹන් ිටදු න
ප්රශේල ශර්ද;
(ii) එභ ප්රශේලර ඳහල් වළය ඹහභ, ශඳොදු ශවේතුමරට
අභතය ශනත් විශලේ ශවේතුම භත ිටදු න්ශන්ද;
(iii) එශේ නේ, එභ ශවේතුම ශර්ද;
ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද

(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද
கல்ற அகச்சகக் ரகட்டறணர:
(அ) (i)

2013ஆம் ஆண்டில் இனங்ககறன் ரர்
தரககறல் தரடசரகனக றட்டு றனகறச்
தசன்நர்கபறன் ண்றக்கக ரதன்தக
த்ம்;

(ii)

ரற்தடி ரர்கள் தரடசரகனறததந்து
றனகறச்
தசல்ற்கரண
கரங்ககப
ஆரய்ற்கரண ஆய்தரன்த ரற்தகரள்பப்
தட்டுள்பர ன்தகத்ம்;

(iii)

ஆதணறல், அந் ஆய்றன்தடி கண்டநறப்
தட்டுள்ப கரங்கள் ரக ன்தகத்ம்;

ප්රහනය මුර දිනකදී දදිිපපත් ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අං 6-4584/'13-(2), රු යන්නන් යහභනහඹ භවතහ.

- ரண்தைறகு (றதற)

ඳහර්ලිශේන්තුම
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[රු ශනෝන් අභයතුමං භවතහ]

(iv)

ළ.යු. - අ.ශඳො.. (හ.ශඳ.) අ.ශඳො..(උ.ශඳ.) විබහලින්
ඳුන ඳහශරන් ඉත් න ිටුනන් ඳහල් වළය ඹන්නන් ශර
ශනොළරශක්.

கண்டநறந்
அத்கக
கரங்கதௗக்குத்
லர்வுககப தொன்கப்தற்கும், தரடசரகனக
றட்டு றனகறச் தசல்கறன்ந ண்றக்கககக்
குகநப்தற்குரக ரற்தகரள்பப்தட்டு தம்
ரகனத்றட்டம் ரதன்தகத்ம்

அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?
(ஆ) (i)
ரர்கள் தரடசரகனக றட்டு றனகறச்
தசல்னல் அறகபறல் றகதம் தறரசங்கள்
ரக ன்தகத்ம்;
(ii ) ரற்தடி தறரசங்கபறல் தரடசரகனக றட்டு
றனகறச்
தசல்ரணது,
ததரதுரண
கரங்கதௗக்கு ரனறகரக ரத றரசட
கரங்கபரல் றகழ்கறன்நர ன்தகத்ம்;
(iii ) ஆதணறல், அற்கரண கரங்கள் ரக
ன்தகத்ம்
அர் குநறப்தறடுரர?
(இ) இன்ரநல், ன்?

(ii)

ඔේ. UNICEF ආධහය හිත භවහාහර්ඹ සර්ණහ නඹවීය
ප්රධහන ්ඩඩහඹභක් රහ 2013 ර්ශේදී අධයඹනඹක් ිටදු
ය ඇත.

(iii)

i.

දුගීඵ වහ ඒ ආශ්රිත ළටලු

ii.

ගුරු ආල්ඳර ඵරඳෆභ

iii. නිශේ ටයුතුමර නියතවීභට ිටදුවීභ
iv. ශෞය වහ ශඳෝණ ළටලු
(iv)

(b)

(c)

Will he inform this House (i) the number, out of the student population of
Sri Lanka, that has dropped out of school in
the year 2013;
(ii) whether a study has been conducted to find
out the reasons for such dropping out on the
part of these children;
(iii) if so, the reasons identified according to that
study; and
(iv) what course of action has been adopted to
implement remedies for those identified
reasons and to minimize school dropouts?
Will he state (i) the areas in which student dropping out of
school is most prolific;
(ii) whether school dropouts occur in such areas
for special reasons as well, in addition to the
common reasons; and
(iii) if so, what those reasons are?

ආඵහධිතඵ

i.

ඳහල් නිර ඇඳුේ ළඳයීභ

ii.

දිහ ආවහය ළඳයීභ

iii. හක්ය ඳහඨභහරහ ඳළළත්වීභ
iv. උඳශේලන ශේහ ළඳයීභ
v.

ිටුන ළිකඹ ප්රහවන ශේහ රඵහ දීභ

vi. අන්තර්යණ අධයහඳනඹ පිළිළී භ වහ ංර්ධනඹ.
vii. ඇස ්ඩණහඩි, න්වල්, ශයෝද ු ටු ආදී උඳයණ
රඵහ දීභ
viii. වදය වුරු ඳළළත්වීභ

asked the Minister of Education:
(a)

v.

ix. ශභහ මිතුමරු ඳහල් ංර්ධනඹ වහ යහඳිි ඹ
x.

ඳහල් වහ අලය ශබෞි  වහ භහන ේඳත්
ළඳයීභ

xi. අනිහර්ඹ අධයහඳන නිශඹෝ ලක්ි භත් කිීමභ
xii. විශලේ අධයහඳන ගුරුරුන් වහ 10ද දිික දීභනහ
රඵහ දීභ
xiii. අි  දුසය ඳහල්ර ිටුනන් වහ ඳත්තුම වහ අි ශර්
නිර ඇඳුේ ට්ටරඹ ඵළගින් රඵහ දීභ
(ආ)

(ඇ)

(i)

ළවිලි ර්භහන්ත ඳි න ප්රශේල (තුම)

(ii)

ඔේ.

(iii)

ළවිලි ර්භහන්තඹ ආශ්රිත ශේඹ යන ේරුන්
ශිනහලීන ශනත් ප්රශේලර ඇි  තුමර ශේඹ වහ
භහරු වී ඹහභ ිටදුශේ. එභඟින් එභ ඳවුල්ර දරුන්
අධයහඳනශඹන් ඵළවළය වීභ ිටදු ශේ.

අදහශ ශනොශේ.

ශනම් පිතතබෝධ නළක ණනයනය : නීතිමය
ිළයලර

கடதசய்ப்தட்ட கறதறரசறணறகபறன் இநக்குற :
சட்ட டடிக்கக
IMPORT OF BANNED PESTICIDES : LEGAL ACTION

If not, why?
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ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ළ (අධයළපන අමළ යුරමළ)

8. ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ (ගු පී. ශෆිපවන් මශ ළ

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு தே. யரறசன்
சரர்தரக)

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற அகச்சர்)

රු ථහනහඹතුමභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය භහ වභළග *
යනහ.

* වභළතම්වය ම

බන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)
1 ශශ්රේණිශේ ිටට 10 ශශ්රේණිඹ දක්හ.
ර්ඹ
1997
2005
2013

ෂ්ය නනවශඹන් ඳහල් වළය ගිඹ ංයහ
39,087
45,247
29,878

තලනුල )

(The Hon.
Harrison)

John Amaratunga on behalf of the Hon. P.

ිෂිර්භ අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ප්රලසනඹ - (1) :
(අ)
(i) ඳළිශඵෝධ නහල ශයජිසට්රහර් තනතුමය දළීමභ වහ
ි බිඹ යුතුම ුනදුුනේ ශර්ද;
(ii) එභ තනතුමශර් ශේඹ ශ යුතුම හර ීමභහන්
ි ශසද;
(iii) එභ තනතුමය වහ ශනු රඵන ළටුඳ
ශොඳභණද;
ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද
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(ආ)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

"කුඩු ශයෝඹට ශවේතුම විඹ වළ" ඹන ඳදනභ
භත ර්තභහන ඳළිශඵෝධ නහල ශයජිසට්රහර්යඹහ
විිටන් ඉදිික ර් ශද හර ීමභහ වහ
ආනඹනඹ අත් හිටුහ ඇි  ඳළිශඵෝධ නහල ර්
ංයහ ශොඳභණද;
ආනඹනඹ කිීමභ නතය යන ශර ශරෝ
ශෞය ංවිධහන භඟින් ද ඉල්රහ ඇි  ඳළිශඵෝධ
නහල ශර්ද;
ශරෝ ශෞය ංවිධහනඹ විිටන් යට තුමශට
ආනඹනඹ ශනොයන ශර ඉල්රහ ඇි  ඳළිශඵෝධ
නහල ශන්වීභ ආයේබ යනු රළබ ර්ඹ
ශර්ද;
දළනට යනඹ භඟින් තවනභට රක් ය ඇි 
ඳළිශඵෝධ නහල ශනත් නේ ඹටශත් ශන්න
ඵ දන්ශන්ද;
එශේ නේ, එළනි ටයුතුමර ශඹශදන
භහේරට එශයහි නු රඵන ී තයනුකර
පිඹය ශර්ද;
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asked the Minister of Agriculture:
(a)

(b)

Will he inform this House (i)

the qualifications one should possess to
hold the Office of Registrar of Pesticides;

(ii)

whether there is a specific time duration for
one to hold the aforesaid office; and

(iii)

the salary paid for the aforesaid office?

Will he also inform this House (i)

the kidney disease”;
(ii)

of the names of the pesticides which the
World Health Organization, too, has asked
Sri Lanka to suspend importation;

(iii)

the year in which the importation of the
pesticides, which the World Health
Organization had asked the country not to
import, commenced;

(iv)

whether he is aware that the pesticides
which have been banned by the
Government are imported under different
names; and

(v)

if so, of the legal action that will be taken
against the companies which are engaged
in such illegal acts?

ඹන්නත් එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද
(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද
கத்தரறல் அகச்சகக் ரகட்டறணர:
(அ) (i )

கறதறரசறணறகள்
தறரபர்
தறக
கறப்தற்கரக இதக்கரண்டி ககககள்
ரகதன்தகத்ம்;

(ii )

ரற்தடி தறறல் தறரற்நரண்டி கரன
ல்கனகள் ரகதன்தகத்ம்;

(iii )

ரற்தடி தறக்கரக தசதத்ப்தடும் சம்தபம்
வ்பதன்தகத்ம்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) (i )

(ii )

(iii )

"சறதலக ரரய்க்குக் கரரக அகனரம்"
ன்ந
அடிப்தகடறல்
ற்ரதரக
கறதறரசறணறகள்
தறரபரல்
றர்தம்
இண்டு தட கரனப்தகுறக்கரக இநக்குற
இகடறதத்ப்தட்டுள்ப
கறதறரசறணற
கககபறன் ண்றக்கக த்கணதன்தக
த்ம்;
இநக்குறக றதத்துரத உனக சுகரர
அகப்தறணரதம்
ரண்டுரகரள்
றடுக்கப்
தட்டுள்ப கறதற ரசறணறகள் ரகதன்
தகத்ம்;
உனக சுகரர அகப்தறணரல் ரட்டிற்கு
இநக்குற தசய்ரறதக்கும்தடி ரண்டுரகரள்
றடுக்கப்தட்டுள்ப
கறதறரசறணறககப
இநக்குற தசய்ல் ஆம்தறக்கப்தட்ட ஆண்டு
ரதன்தகத்ம்;

(iv )

ற்ரதரது அசரங்கத்றணரல் கடதசய்ப்
தட்டுள்ப
கறதறரசறணறகள்
ரத
ததர்கபறன்கலழ் இநக்குற தசய்ப்தடுகறன்ந
தன்தக அநறரர ன்தகத்ம்;

(v )

ஆதணறல்,
அத்கக
டடிக்கககபறல்
ஈடுதடுகறன்ந
கம்தணறகதௗக்கு
றரக
டுக்கப்தடும் சட்ட ரலறரண டடிக்கககள்
ரகதன்தகத்ம்

(c)

If not, why?

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, ිෂිර්භ අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය වභළග * යනහ.

* වභළතම්වය ම

இன்ரநல், ன்?

බන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

* ශ්රී රංහ ිෂිර්භ ශේශේ I ඳන්ි ශේ
නිරධහිකඹකු වීභ.
(අධි ශේ ශනොන)
* ශ්රී රංහ ිෂිර්භ ශේශේ අභ ලශඹන්
අවුරුදු 10 ශුේධ ශේහ හරඹක් ි බීභ.
( ළටුේ යහිත නිහඩු වළය.)
* ඳළිශඵෝධ නහල ක්ශේත්රශේ විදයහඳි 
(එේ.එස.ීම) ශවෝ ඊට ඉවශ ඳලසාහත්
උඳහධිඹක් රඵහ ි බීභ.
* ඳළිශඵෝධ නහල ක්ශේත්රශේ ශනයසඨ
ශභනහයණ භට්ටශේ අවුරුදු 03 අභ
හරඹ ඳශු රුේදක් ි බීභ.

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

the number of types of pesticides of which
the importation has been suspended for the
period of next two years by the Registrar of
Pesticides on grounds that they “can cause

(ii)

නළත.

ඳහර්ලිශේන්තුම
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[රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]
(iii)

(ආ)

(ඇ)

ළටුේ ඳිකභහණඹ:

රුපිඹල් 22,935 - 645X10 - 10 790X8 - 1050 X 17 - 53,555/-

ආයේබ පිඹය:

රුපිඹල් 36,755/- (1 ඳන්ි ඹ)

(i)

"කුඩු ශයෝඹට ශවේතුම විඹ වළ" ඹන ඳදනභ භත කිිටදු
ඳළිශඵෝධ නහලඹක් තවනේ ය ශනොභළත.

(ii)

කිිටභ ඳළිශඵෝධ නහලඹක් නතය යන ශර ශරෝ
ශෞය ංවිධහනශඹන් ඉල්රහ ශනොභළත.

(iii)

අදහශ ශනොශේ.

(iv)

නළත.

(v)

එළනි තවනේ ඳළිශඵෝධ නහල ශනත් නේ ඹටශත්
ශන්න්ශන් නේ එළනි භහේර ලිඹහ ඳදිංිතඹ තවනේ
කිීමභට වළකි අතය යද වහ ී තයනුකර දඩ මුදරක් ශවෝ
ිටය දඬුභක් ඳළනවිඹ වළ.

COCONUT OIL FACTORIES : DETAILS
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9. ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ (ගු අතෝක් අතේිංංශ
මශ ළ තලනුල )
(ரண்தைறகு ரஜரன்
அரதசறங்க சரர்தரக)

அதுங்க

-

ரண்தைறகு

அரசரக்

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ashok
Abeysinghe)

ශඳොල් ංර්ධන වහ නනතහ තුම ංර්ධන අභහතයතුමභහශන්
ඇූ  ප්රලසනඹ - (2) :
(i)

දියින තුමශ ඇි  ශඳොල් ශතල් ර්භහන්තලහරහ
ංයහ ශොඳභණද;

(ii)

දළනට ඹ
ර හත්භ තත්ත්ශේ ඳි න
ර්භහන්තලහරහ ංයහ ශොඳභණද;

(iii)

2005 ර්ශේ දී කුරුණෆර දිසතක්
ර ඹ තුමශ
ඹ
ර හත්භ ව ශඳොල් ර්භහන්තලහරහ ංයහ
ශොඳභණද;

(v)

குதரகல் ரட்டத்றல் ரத்றம் சுரர் 80
ரங்கரதண்தய்த்
தரறற்சரகனகள்
தோடப்தட்டுள்பக
அர்
அநறரர
ன்தகத்ம்

කුරුණෆර දිසතක්
ර ශේ දළනට ඹ
ර හත්භ
තත්ත්ශේ ඳි න ශඳොල් ර්භහන්තලහරහ
ංයහ ශොඳභණද;
කුරුණෆර දිසතක්
ර ශේ ඳභණක් ශඳොල්
ර්භහන්ත ලහරහ 80ක් ඳභණ ළීම ශොස ඇි  ඵ
දන්ශන්ද;

ரரட்ட

(i)

the number of coconut oil factories
available in the Island;

(ii)

the number of factories which are
functioning at present, out of the aforesaid
factories;

(iii)

the number of coconut factories which
functioned in the Kurunegala District in the
year 2005;

(iv)

the number of coconut factories which are
functioning in the Kurunegala District at
present; and

(v)

whether he is aware that around 80 coconut
factories have been closed down in the
Kurunegala District alone?

(b)

If not, why?

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, ශඳොල් ංර්ධන වහ නනතහ තුම
ංර්ධන අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය
වභළග * යනහ.

* වභළතම්වය ම

බන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(ආ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද
தங்கு அதறறதத்ற, க்கள்
அகச்சகக் ரகட்டறணர:

Will he inform this House -

එභ

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද

(ii)

குதரகல் ரட்டத்றல் ற்ரதரது இங்கறதம்
றகனறதள்ப
ரங்கரதண்தய்த்
தரறற்சரகனகபறன் ண்றக்கக வ்பவு
ன்தகத்ம்;

asked the Minister of Coconut Development and
Janatha Estate Development:

තපොල් ත ල් කර්මළන් ළළ :විවහ ර

(அ) (i)

(iv)

(ஆ) இன்ரநல், ன்?

ரங்கரய் ண்தய்த் தரறற்சரகனகள் : றதம்

(v)

2005ஆம் ஆண்டில் குதரகல் ரட்டத்றல்
இங்கறந்
ரங்கரதண்தய்த்
தரறற்சரகனகபறன் ண்றக்கக வ்பவு
ன்தகத்ம்;

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

(a)

(iv)

(iii)

ළටුේ ශක්ත අංඹ: විධහඹ යහනය ඳිකඳහරන ාක්රශල්
අං 06/2006 - SL - 1- 2006

අදහශ ශනොශේ.

(අ)
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அதறறதத்ற

(අ)

இனங்ககறதள்ப
ரங்கரதண்தய்த்
தரறற்சரகனகபறன் ண்றக்கக வ்பவு
ன்தகத்ம்;
ற்ரதரது இங்கறதம் றகனறதள்ப ரற்தடி
தரறற்சரகனகபறன் ண்றக்கக வ்பவு
ன்தகத்ம்;

(ආ)

(i)

1,500ක් ඳභණ.

(ii)

1,275ක් ඳභණ.

(iii)

320ක් ඳභණ.

(iv)

225ක් ඳභණ.

(v)

ශඳොල් ශතල් ර්භහන්තලහරහ 65ක් ඳභණ තහහලි අක්රිඹ
තත්ත්ශේ ඳතී.

ඉවත පිළිතුමය අනු ඳළන ශනොනඟී.
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10. ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ(ගු (ණචළර්ය) ශර් ද ිංල්ලළ
මශ ළ තලනුල )

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு (கனரறற) யர்
 சறல்ர சரர்தரக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Dr.)
Harsha De Silva)

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයතුමභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය වභළග * යනහ.

* වභළතම්වය ම

(අ)

ශ්රී රංහ වදය ඳර්ශේණ ආඹතනඹ විිටන් 1989 ර්ශේදී ිටදු
යන රද අධයඹනඹට අනු එක් ු ේරශඹකුට අභ ලශඹන්
දිනට රඵහ ත යුතුම ළරික ප්රභහණඹ කිශරෝ ළරික 2,030ක් ශේ.
එක් ු ේරශඹකුට එක් දිනට අලය එභ ශඳෝණ භට්ටභ රඵහ
ළී භ වහ දුේඳත් ඹළයි ළරශන ිව ඒ ආදහඹේ විඹදේ
මීක්ණ ප්රි පර භත තීයණඹ ය ඇි  ආවහය වහ ආවහය ශනොන
රය වහ ශශයන විඹදභ ඳදනේ යශන නිර දිකරතහ ශර්හ
2002 ර්ඹ වහ ණනඹ ය ඇත. එඹ ශොශම ඳහිකශබෝගි මිර
දර්ලඹ උඳශඹෝගී ය නිමින් මිර ශනසවීේ වහ ළශී.ේ ය ඒ
ඒ අදහශ භහරට නහි  වහ දිසත්රික් භට්ටමින් නිර දිකරතහ ශර්හ
ශර ප්රහලඹට ඳත් යනු රඵයි.

මලි අලයතහ ු යහ ළී භට එක් ු ේරශඹකුට භට
දළීමභට ිටදුන අභ විඹදභ භත ඳදනේ, නනශල්න වහ
ංයහශල්න ශදඳහර්තශේන්තුම විිටන් ෆභ භභ
දිසත්රික් දිකරතහ ශර්හ ප්රිටේධ යනු රඵන ඵ එතුමභහ
දන්ශනහිද

(ආ)

(i)

ශොශම දිසත්රික්ඹ වහ ඳි න නතභ නිර
දිකරතහ ශර්හ ශර්ද;

(ii)

ඉවත කී දිකරතහ ශර්හ ණනඹ කිීමශේදී ඳදනේ
යනු රඵන "මලි අලයතහ" ශර්ද;

(ආ)

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද
(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද

(i)

2014 ළේතළේඵර් භහඹට අඹ රුපිඹල් 4,050කි.

(ii)

නිර දිකරතහ ශර්හ ණනඹ යනු රඵන්ශන් 2002
ර්ශේ ආදහඹේ විඹදේ මීක්ණ හර්තහශේ ශතොයතුමරු
ඳදනේ යශන මලි අලයතහ වහ විඹදභ (cost of
basic needs) ඹන ක්රභශේදඹ අනුඹ. ශේ වහ ශතෝයහ ත්
දුේඳත් ඹළයි ළරශන ිව ඒ විිටන් ඳිකශබෝනනඹ
යන රද ආවහය ප්රභහණඹ වහ ආවහය ශනොන අයිතභඹන්
ප්රභහණඹ වහ ඹන විඹදභ ඳදනේ යශන ඇත. ඒ අනු
මලි අලයතහන් ඳවත ඳිකදි ශේ.
1.

එක් ු ේරශඹකුට එක් දිනට අලය අභ ළරික
ශඳෝණ භට්ටභ න කිශරෝ ළරික 2,030ක් රඵහ
ළී භ වහ දුේඳත් ඹළයි ළරශන ිව ඒ
ආවහය වහ යනු රඵන විඹදභ (භට).

2.

එභ ිව ඒ ආවහය ශනොන රය වහ යනු
රඵන විඹදභ.

றற, றட்டறடல் அகச்சகக் ரகட்டறணர:
(அ)

ஆதபரதர்
அடிப்தகடத்
ரகககபப்
தர்த்றதசய்
ரதரன்தக்கு
அசறரண
குகநந்தட்ச
தசனறணத்றன்
அடிப்தகடறல்
ரந்ரரதம்
ரட்ட
தகக்ரகரட்கட
தரககறப்தை
தைள்பறறதத்
றகக்கபம்
தபறறடுகறன்நதன்தக அர் அநறரர?

(ஆ) (i )

தகரதம்தை
ரட்டம்
தற்நற
கறகடக்கக்
கூடிரகவுள்ப
றகவும்
அண்க
உத்றரரகதர் தகக் ரகரட்கடத்ம்;

(ii )

(இ)

ரற்கூநற தகக்ரகரட்கட கக்கறடுறல்
உள்படக்கப்தட்டுள்ப "அடிப்தகடத் ரககள்"
ரதன்தகத்ம்

(b)

(c)

(ඇ)

ඳළන ශනොනඟී.

නීති විදයළ ප්රතශ විභළගය : විවහ ර

சட்டக் கல்தரற அதறப் தரலட்கச : றதம்
LAW COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION : DETAILS
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11.ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ (ගු තිවහව අත් නළයක
මශ ළ තලනුල )
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க
அத்ரக்க சரர்தரக)

-

ரண்தைறகு

றஸ்ம

அர் இச்சகதறல் தரறறப்தரர?

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

இன்ரநல், ன்?

අධියණ අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ප්රලසනඹ - (1) :
(අ)
(i) 2013 ව 2014 ර්ඹන්හි ී ි  විදයහර ප්රශේල
විබහඹ වහ ශඳී  ිටින අශේක්ඹන් ංයහ;
(ii) 2013 ව 2014 ර්රදී ී ි  විදයහරඹට ඇතුමශත්
ය ත් ිටුනන් ංයහ;
(iii) 2014 ර්ශේ දී එක් එක් දිසත්රික්ශඹන් ී ි 
විදයහරඹ වහ ඵහ ත් ිටුනන් ංයහ;

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

බන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ප්රලසනඹ - (2) :
(අ)
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Is he aware that the Department of Census and
Statistics publishes the District Poverty Line every
month based on the minimum expenditure per
person per month to fulfil the basic needs?
Will he inform this House of (i)

the latest available official Poverty Line for
Colombo District;

(ii)

the "basic needs" that are included in
calculating the aforesaid Poverty Line?

If not, why?

ශොඳභණද ඹන්න එතුමභහ ශන් ශන් ලශඹන් ශභභ
බහට දන්න්ශනහිද
(ආ)
(i) 2013 ර්ඹට හශේක් 2014 ර්ඹ වහ
ී ි  විදයහරඹට ඇතුමශත් ය ත් ිටුනන් ංයහ
විලහර ලශඹන් අඩු ය ි ශසද;
(ii) එශේ නේ, ඊට ශවේතුම ශර්ද;
ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද
(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද

ඳහර්ලිශේන්තුම

417
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* වභළතම්වය ම

[රු ශනෝන් අභයතුමං භවතහ]

බන ද ිළිතුරර:

லற அகச்சகக் ரகட்டறணர:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(அ) (i )

(අ)

2013 ற்தம் 2014ஆம் ஆண்டுகபறல் சட்டக்
கல்தரற அதறப் தரலட்கசக்குத் ரரற்நற
தரலட்சரர்த்றகபறன் ண்றக்கக வ்பதன்
தகத்ம்;

(ii )

(iii)

(i)

ර් 2013 - 8,252
ර් 2014 (ii)

2013
ற்தம்
2014ஆம்
ஆண்டுகபறல்
சட்டக்கல்தரறக்கு அதறக்கப்தட்ட ரர்
கபறன் ண்றக்கக வ்பதன் தகத்ம்;

ී ි  ෂ්යයින් (LL.B) - 651
2014 -

(ii )

ஆதணறல், அற்கரண
ன்தகத்ம்

கரங்கள்

ரக

அர் குநறப்தறடுரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Justice:
(a)

Will he inform this House separately (i)

the number of candidates who sat for the
Law College Entrance Examination in the
years 2013 and 2014;

(ii)

(iii)

(ආ)

(ඈ)

(b)

(c)

ඔේ.

(ii)

ංසථහත ී ි  අධයහඳන බහ විිටන් නු රළබ තීයණඹක්
අනු.

ඳළන ශනොනඟී.

EXPORT OF BETEL : FOREIGN EXCHANGE EARNED
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13.ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ (ගු අිර විරළජ් කළිපයලවම්
මශ ළ තලනුල )

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு அகறன றரஜ்
கரரறசம் சரர்தரக)

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

ුනළු අඳනඹන ශබෝ ප්රර්ධන අභහතයතුමභහශන් ඇූ  ප්රලන
ස ඹ - (1) :
(i)

ශ්රී රංහශේ ිටිනන බුරත් ශොවීන් ංයහ
ආන්න ලශඹන් ශොඳභණද;

(ii)

ළඩි ලශඹන් බුරත් හ යනු රඵන ප්රශේල
ශර්ද;

the number of students who were enrolled
in Sri Lanka Law College as per each

(iii)

බුරත් අඳනඹනඹ යනු රඵන ප්රධහන යටල්
ශර්ද;

district in the year 2014?

(iv)

බුරත් අඳනඹනඹ තුමළින් හර්ෂි උඳඹනු රඵන
විශේල විනිභඹ ප්රභහණඹ ශොඳභණද;

the number of students who were enrolled
in the Sri Lanka Law College in the years

whether the number of students who were
enrolled in Sri Lanka Law College in the
year 2014 has been reduced drastically in
comparison with the year 2013; and

(ii)

(i)

බුත් අපනයනය : උපයන විත්ධ විනිමය

(අ)

Will he state (i)

ී ි  විදයහර ප්රශේල තය විබහශේ උඳිකභ රකුණු ඳදනේ
ශොට ඵහ ළී භ ිටදු යන ඵළවින්, දිසත්රික් භට්ටභ අදහශ
ශනොශේ.

தற்நறகன ற்தற : தபறரட்டுச் தசனரற
ஈட்டல்

2013 and 2014; and
(iii)

ී ි  විදයහර ප්රශේල විබහශඹන් - 177

ී ි  ෂ්යයින් (LL.B) 21/8/14 දිනට - 259

தவ்ரநரக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
2013ஆம் ஆண்டுடன் எப்தறடும்ரதரது 2014ஆம்
ஆண்டில் சட்டக்கல்தரறக்கு அதறக்கப்தட்ட
ரர்கபறன் ண்றக்கக தததபறல்
குகநக்கப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம்;

3,571

2013 ව 2014 ර්රදී ී ි  විදයහරඹ වහ ඇතුමශත් ය
ත් ිටුනන් ංයහ
2013 - ී ි  විදයහර ප්රශේල විබහශඹන් - 325

2014ஆம் ஆண்டில் எவ்தரத ரட்டத்ற
ததந்தும் சட்டக்கல்தரறக்கு அதறக்கப்தட்ட
ரர்கபறன் ண்றக்கக வ்பதன்
தகத்ம்

(ஆ) (i )

ී ි  විදයහර ප්රශේල විබහඹට ශඳී  ිටින ංයහ

ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද
(ආ)

(i)

බුරත් හරුන්ට වනහධහය ක්රභඹක් ඹටශත්
ශඳොශවොය රඵහ දීභට ටයුතුම යන්ශන්ද;

(ii)

ශේශීඹ ශශ ශඳොශශහි ඉතහ ශින හර
ඳයහඹන් තුමශ ිටදුන බුරත් මිර උච්ාහානඹ වීභ
අභ කිීමභට ුනදුුන ක්රභශේදඹක් වඳුන්හ දීභ
පිළිඵ අධයඹනඹ ය ි ශසද;

(iii)

බුරත් හ පිළිඵ ඳර්ශේණ ටයුතුම ිටදු
යනු රඵන්ශන්ද;

(iv)

එශේ නේ, එභ ඳර්ශේණ තුමළින් බුරත් හශේ
උන්නි ඹ උශදහ භෆත දී ිටදු ය ඇි  ප්රධහනතභ
ශොඹහ ළී ේ ශවෝ නිර්ශේලඹන් ශර්ද;

if so, the reasons led for that?

If not, why?

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, අධියණ අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය වභළග * යනහ.

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද
(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද
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சறத ற்தறப்
ரகட்டறணர:
(அ) (i)

தறர்கள்

ஊக்குறப்தை

இனங்ககறதள்ப
தசய்ககரபர்கபறன்
அண்பரக ரது;

அகச்சகக்

(iii)

whether research is carried out regarding
cultivation of betel; and

தற்நறகன
தறர்ச்
ண்றக்கக

(iv)

if so, of the major findings and
recommendations made recently regarding
the advancement of betel cultivations
through such research?

(ii)

அறகபறல்
தற்நறகன
தறரசங்கள் ரக;

தறரறடப்தடும்

(iii)

தற்நறகன
ற்தற
தறரணரண ரடுகள் ரக;

தசய்ப்தடும்

(iv)

(c)

தற்நறகன ற்தறறன் தோனம் தடரந்ம்
ஈட்டப்தடும் தபறரட்டுச் தசனரறறன்
அபவு ரது;

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i)

தற்நறகனப்
தறர்ச்தசய்ககரபர்கதௗக்கு
ரணற தொகநறன்கலழ் உம் ங்குற்கு
டடிக்கக ரற்தகரள்ரர;

(ii)

உள்ரட்டுச் சந்கறல், றகக் குதகறதரத
கரனப்தகுறறதள்
கடதததகறன்ந
தற்நறகனறன்
றகனத்
பம்தகனக்
குகநப்தற்கு
உகந்தரத
தொகநகக
அநறதொகப்தடுத்துது
தரடரா்தறல்
ஆரப்தட்டுள்பர;

(iii)

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, ුනළු අඳනඹන ශබෝ ප්රර්ධන
අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය වභළග *
යනහ.

* වභළතම්වය ම

(අ)

(a)

(b)

(i)

the approximate number of betel cultivators
in Sri Lanka;.

(ii)

the areas in which betel is cultivated the
most;

(iii)

the major betel exporting countries; and

(iv)

the amount of foreign exchange earned
annually through exporting betel?

Will he inform this House (i)

(ii)

whether action will be taken to provide
fertilizer on concessionary basis to the betel
cultivators;
whether studies have been conducted to
introduce a suitable methodology to
minimize fluctuations that occur in the price
of betel within very short periods of time in
the local market;

10,000ක් ඳභණ ශේ.
කුරුණෆර, ේඳව, ෆල්ර ඹන ප්රශේලර

(iii)

ප්රධහන යට - ඳහකිසතහනඹ - 99.8ද

(iv)

2009 ිටට 2013 දක්හ විශේල විනිභඹ ප්රභහණඹ ඳවත
දළක්ශේ.
ලර්ය

2009
2010
2011
2012
2013
2014 ජනි දක්හ

இன்ரநல், ன்?

Will he state -

(i)
(ii)

ප්රංලඹ, නර්භනිඹ, ශරඵනනඹ, නඳහනඹ, භහරදියින,
භරඹහිටඹහ, සවිට්ර්රන්තඹ, ශනදර්රන්තඹ, එක්ත්
අයහබි එමීර් යහනයඹ, එක්ත් යහනධහනිඹ ඹන යටල්රටද
ඉතහ ුනළු ලශඹන් අඳනඹනඹ ශශර්.

ஆதணறல், ரற்தடி ஆரய்ச்சறகபறன் ஊடரக
தற்நறகனப் தறர்ச்தசய்ககறன் ன்கக்கரக
அண்கறல்
ரற்தகரள்பப்தட்டுள்ப
தொக்கறரண
கண்டுதறடிப்தைக்கள்
அல்னது
றப்தைககள் ரக;

asked the Minister of Minor Export Crop Promotion:

බන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

If not, why?

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

தற்நறகனப்
தறர்ச்தசய்கக
தரடரா்தறல்
ஆரய்ச்சற
டடிக்கககள்
ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நணர;

(iv)
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(ආ)

බුත් අපනයන
ප්රමළණය (තම්රික්
ත ොන්)
2,591.3
2,246.3
2,845.0
1,934.2
3,024.5
1,496.0

දපෆයූ විත්ධ
විනිමය ලටිනළකම
(ුිළයල් මිලියන)
687.9
576.1
758.8
637.7
1,368.3
663.6

(i)

යනශේ ශඳොශවොය වනහධහයඹ බුරත් හරුන්ටද අදහශ
ශේ.

(ii)

අධයඹනඹ ය ඇත.
ශේ වහ ශොවි ංවිධහන විඵර ළන්වීභට ටයුතුම ය
ඇි  අතය බුරත් වහ අඹ එතුම ශ නිසඳහදන වඳුන්හ
දීභටද ටයුතුම ශඹොදහ ඇත. උදහවයණ iv (d) ඹටශත් දක්හ
ඇත.

(iii)

ඔේ.

(iv)

(a)

විලහර ශොශ වහ ළඩි අසනු ශදන ඳවත වන්
ප්රශදද 2 ශොඹහ ශන වඳුන්හදී ඇත.
i

IBRS- I

ii

IBRS- II

(b) බුරත් වහ ුනදුුන ශඳොශවොය ශඹදීශේ ක්රභශේදඹ
ශොඹහ ශන ඇත.
යහඹනි ශඳොශවොය - 25‟ x 3.5’ ප්රභහණශේ
ඳහත්ි ඹට ි  3ට යක්
යිකඹහ - ේ.195
ත්රිත් ුනඳර් ශඳොසශේට් - ේ.65
මියුිකශඹට් ුනඳර් ශඳොටෆස - ේ.100
කීයයිට් - ේ.60

ඳහර්ලිශේන්තුම
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[රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]
(c)

(d)

(ඇ)

ඵළක්ටීිකඹහ ශොශ ු ල්ලි ශයෝඹ ඳහරනඹ වහ
ඒහඵේධ ශයෝ ඳහරන ක්රභ ශොඹහ ශන ඇත.
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ගු නිමල් ිංිපපළ ද ිංල්ලළ මශ ළ (ලළිපමළර්ග ශළ ජ
වම්පත් කෂමනළකරණ අමළ යුරමළ වශ පළර්ලිතම්න්ුරතශ
වභළනළයකුරමළ )

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
தொகரகத்து அகச்சதம் தரரதௗன்நச் சகத தொல்தம்)

-

ෆදුණු ළර පිළිසීමභ

-

ඉි ික ළල්ර ශොශ ඩහ ඉත් ය තම
අඩංගු දිලීය නහලඹක් ශඹදීභ

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

-

ශයෝ ළශඳීශභන් මිදීභ වහ බහවිත ශ
යුතුම ඹව පිළිශත් නිර්ශේල කිීමභ

එතුමභහශේ ප්රලසනඹට පිළිතුමය ූ දහනේ, රු ථහනහඹතුමභනි.

හර්මි තහක්ණි ආඹතනඹ වහ එක් බුරත්
උඳශඹෝගී යශන අඹ එතුම ශ ඳවත වන්
නිසඳහදන ස ය වඳුන්හ දී ඇත.
-

දන්තහශල්ඳ

-

මු ශෝදන දිඹය

-

විඹරන රද බුරත් කුඩු/ශඳි  ශර ළීමභ

-

ිමි විර්ලඹක් ශර බහවිත කිීමභ

-

ුනයතල්
තුමන්ශේ
භර්දනඹට ශඹොදහ ළී භ

-

ආවහය ල් තඵහ ළී භට ශඹොදහ ළී භ
(ළු ශදොශදොල් ළදීභ)

-

ප්රි  ඔක්ිටහයඹක්
නිසඳහදනශේදී)

අදහශ ශනොශේ.

ගුු ඇෂ අමුණ : ප්රතිවංවහකරණය

குதன அகக்கட்டு : தசலகப்தை
GURU ELA ANICUT : RECONSTRUCTION

2734/‟12

ඳළිශඵෝධයින්

ශර

15. ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

හිකභහර් වහ නර ේඳත් ශභනහයණ
ඇූ  ප්රලසනඹ - (1) :
(අ)

(i)

භළල්ිටිකු ය, උසහ, ගුරු ඇශ අමුණ භඟින් හ
ශ වළකි කුඹුරු අක්ය ංයහ ශොඳභණද;

(ii)

එභ අමුණ භඟින් ඹළශඳන ශොවි ඳවුල් ංයහ
ශොඳභණද;

(භහනිකන්

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අං 14-5192/'14-(2), රු ුනනිල් වඳුන්ශනත්ි  භවතහ.

ගු තජෝන් අමරුරංග මශ ළ

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද
(ආ) ශේ න විට ඉවත වන් ගුරු ඇශ අමුණ ළඩී ශොස ඇි 
අතය ඒ ඹටශත් හ ටයුතුම ශ ශොවි ඳවුල් 500ක්
ඳභණ නරඹ ශනොභළි  දුසයතහන්ට මුහුණ දී ඇි  ඵ
එතුමභහ දන්ශනහිද
(ඇ)

(i)

ගුරු ඇශ අමුණ ප්රි ංසයණඹ යන්ශන්ද;

(ii)

එශේ නේ, ඒ වහ ළඹ යන මුළු මුදර
ශොඳභණද;

(iii)

එභ ප්රි ංසයණ ටයුතුම අන් යන දිනඹ
ශර්ද;

(iv)

එභ අමුණ ප්රි ංසයණඹ යන ශතක්
දුසයතහන්ට ඳත්ව ශොවි ඳවුල්රට න්දි
මුදරක් රඵහ දීභට ටයුතුම යන්ශන්ද;

(The Hon. John Amaratunga)

රු ථහනහඹතුමභනි, රු ුනනිල් වඳුන්ශනත්ි  භන්ත්රීතුමභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුමභනි, ධීය වහ නරන ේඳත් ංර්ධන
අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය දීභ වහ
ි ඹක් ල් ඉල්රහ ිටිනනහ.

අභහතයතුමභහශන්

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද
(ඈ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද

ප්රහනය මුර දිනකදී දදිිපපත් ිරීමම නිතයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

லர்ப்தரசண,
ரகட்டறணர:

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු නිභල් ිටිකඳහර ද ිටල්හ ඇභි තුමභනි, රු ජිත් ශප්රේභදහ
භන්ත්රීතුමභහශේ ප්රලසනඹට පිළිතුමය ූ දහනේ නේ එඹ ඉදිිකඳත්
යන්න.

அகச்சகக்

தல்சறநறதை உஸ்மர குதன அகக்கட்டு
தோனரக தசய்கக தண்க்கூடி ல்கபறன்
க்கபவு வ்பதன்தகத்ம்;

(ii)

ரற்தடி அகக்கட்டின் தோனம் ங்கற ரதம்
கக்கரக்
குடும்தங்கபறன்
ண்றக்கக
வ்பதன்தகத்ம்;

(The Hon. Sajith Premadasa)

කථළනළයකුරමළ

தொகரகத்து

(அ) (i)

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

රු ථහනහඹතුමභනි, හිකභහර් වහ නර ේඳත්
ශභනහයණ අභහතයතුමභහ දළන් ශේ රු බහට ඳළමිණ ිටිනන
නිහ භභ අන රද 15ළනි ප්රලසනඹට එතුමභහට පිළිතුමරු රඵහ
ශදන්න ු ළුන්.

லர்ப

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) இன்நபறல்
ரரன
குநறப்தறட்ட
குதன
அகக்கட்டு
உகடந்துள்பரரடு,
அன்கலழ்
தறர்ச்தசய்கக
டடிக்கககபறல்
ஈடுதட்ட
நக்குகந 500 கக்கரக் குடும்தங்கள் லரறன்நறச்
சறங்ககப றர்ரரக்கறத்ள்பணர் ன்தக அர்
அநறரர?
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(இ) (i)

குதன அகக்கட்டிகண
ன்தகத்ம்;

தசலகப்தரர

(ii)

ஆதணறல், அற்கரக தசனறடும் தரத்ப்
தத்தரகக வ்பதன்தகத்ம்;

(iii)

ரற்தடி
தசலகப்தைப்
தறகள்
றகநவுதசய்ப்தடும் றகற ரதன்தகத்ம்

(iv)

ரற்தடி அகக்கட்டு தசலகக்கப்தடும்
க
சறங்கதௗக்குள்பரகற
கக்கரக்
குடும்தங்கதௗக்கு
ட்டஈட்டுத்
தரககக
ங்க டடிக்கக டுப்தரர ன்தகத்ம்

භඟින් කුඹුරු අක්ය 252ක් වහ ේ ඇශ භඟින් කුඹුරු
අක්ය 318ක්ද න ඳිකදි ශභභ අමුණ ඹටශත් හ යනු
රඵන මුළු කුඹුරු ප්රභහණඹ අක්ය 570කි. ශභභ කුඹුරු
අක්ය 570 වහභ ඹර - භව න්න ශදට හ කිීමභට
අලය නරඹ දිඹතුමශර් අමුණ යහඳහයඹ භඟින් රඵහ දීභ
යනු රඵයි. එශේ වුත්, කිවුල්හන ඔශේ නර ප්රභහණඹ
අඩුන හරරදී, විශලේශඹන් ඹර න්නශේ භවය
භහරදීද, විඹළි ර්රදී ඳභණක් භහස න්න තුමශදීද,
(උදහවයණඹක් ශර, ඳුන ගිඹ ද ය හරඹක් තුමශ
2012 වහ 2014 ර්ර ඳළළි  අධි විඹළි හරඹ තුමශදී)
දිඹතුමශර් අමුණ දකුණු ඇශ භඟින් හන කුඹුරුරට
නරඹ රඵහ ළී ශේ දුසයතහක් ඇි න ඵත්, එභ
දුසයතහ භනඹ ය ළී භ වහ අදහශ ශොවි ංවිධහන
විිටන් හිකභහර් ශදඳහර්තශේන්තුමශේද වහඹ රඵහ ශන
ගුරු ඇශ අමුණ ළඩී ශොස ි ශඵන සථහනශේ ළලි
ශෝනි හ නර ප්රලසනඹ විහ ළී භට දළනට ටයුතුම
යනු රඵන ඵත්, ශභභ තහහලි ක්රභශේදඹ ශනුට
සථිය අමුණක් තළී භට දළන් හිකභහර් ශදඳහර්තශේන්තුම
මීක්ණ ඳත්මින් ටයුතුම යනු රඵන ඵත් දනිමි.

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஈ)

இன்ரநல், ன்?

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

(b)

(c)

(d)

Will he state (i)

the number of acres of paddy lands that can
be cultivated by using the water of the Guru
Ela Anicut in Ussawa, Malsiripura; and

(ii)

the number of farmer families who depend
on the water from the aforesaid anicut?

Is he aware that the aforesaid anicut in Guru Ela is
damaged and about 500 farmer families who were
engaged in farming have faced difficulties due to
lack of water?
Will he inform this House (i) whether the anicut in Guru Ela will be
reconstructed;
(ii) if so, the total amount of money spent for
that;
(iii) the date on which the reconstruction work
will be completed; and
(iv) whether action will be taken to grant
compensation to the affected farmer
families until the aforesaid anicut is
reconstructed?
If not, why?

ගු නිමල් ිංිපපළ ද ිංල්ලළ මශ ළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)
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(ඇ)

(i)

ගුරු ඇශ අමුණ තළී ේ ය දළන් ළඩී ශොස
ි ශඵන සථහනශේ ඳතුමශශේ ඳත්නහ ඳසර
සබහඹ අමුණක් තළී භ වහ ශඹෝය ශනොන
තයභට දුර්ර ඵ වඳුනහශන ි ශඵන නිහ, එභ
ඇශශේභ ශනත් ුනදුුන සථහනඹක් දළන්
ශතෝයහශන, අදහශ විභර්ලන ටයුතුම යමින්,
අලුි න් අමුණක් තළී භ වහ දළන් ළරුනේ වහ
ඇසතශේන්තුම ස යශන ඹනු රඵයි.

(ii)

රුපිඹල් මිලිඹන 20ක් ඳභණ.

(iii)

ශභභ තළී ශේ ළඩ 2015 ශර්දී ආයේබ ය,
2016 භහස න්නඹට ශඳය නිභ කිීමභට ළරුනේ
ය ඇත.

(iv)

ඉවත (ආ) ඹටශත් වන් ය ඇි  ඳිකදි, දළඩි
නිඹ ඹ ඳළළි  2012 වහ 2014 ඹල් න්නරදී
ඳභණක් හ ළටලු ඇි  වී ඇි  නමුත්, 2012
ය තුමශදී ශොවි ංවිධහන වහ හිකභහර්
ශදඳහර්තශේන්තුම එතුම වී නරඹ ශඳොේඳ කිීමභ
තුමළින් හ ශසයහ ශන ඇත. එශේ වුත්, ශභභ
ය තුමශ දී, එනේ 2014 ඹල් න්නශේ ඳළළි 
දළඩි නිඹ ඹ නිහ, දිඹතුමශර් යහඳහයශේ දකුණු
ඇශ ශභන්භ ේ ඇශ ඹටශත්ද හ වහනි ිටදු වී
ඇත. ශභළනි හ වහනි වහ හිකභහර්
ශදඳහර්තශේන්තුම විිටන් න්දි ශවීභක් ිටදු
ශනොයනු රඵන අතය, ිෂි යක්ණ භ්ඩඩරඹ
භඟින් ඔවුන්ට න්දි ශවීභක් ිටදු විඹ යුතුම ඇත.

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු ථහනහඹතුමභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුමය ශභශේයි.
(අ)

(i)

ගුරු ඇශ අමුණ භඟින් ිජුභ හ යන කුඹුරු
ප්රභහණඹක් ශනොභළත.
ගුරු ඇශ අමුණ තනහ ි ශඵනුශේ, දිඹතුමශර්
යහඳහයශේ දකුණු ඇශ ඹටශත් හ යනු රඵන
අක්ය 252 ඳභණ ප්රභහණශඹන්, එභ ඇශ
ශශය ි ශඵන කුඹුරු අක්ය 150ට ඳභණ
නරඹ රඵහ ළී ශේ අඳවුනතහ ු යහ ළී භ
වහඹ. (Supplementary water allocation).

(ii)

ශොවි ඳවුල් 500යි.

(ආ) කිවුල්හන ඔඹ වයවහ තනහ ි ශඵන නර වළයවුේ
නිර්මිතඹක් (දිඹතුමශර් අමුණ) භඟින් දිඹතුමශර් යහඳහයඹ
දිඹත් ය ි ශඵන අතය, එභ අමුණ ඹටශත් දකුණු ඇශ

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුමභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුමරු ප්රලසනඹ
ශභඹයි.
රු ඇභි තුමභනි, ඔඵතුමභන්රහශේ හර හනු ු යහටභ
"හික ු නරුදඹ" නමින් හික ු නරුත්ථහඳන ප්රි ංසයණ
ළඩටවන්
ක්රිඹහත්භ
ශහඹ
කිඹරහ
ඔඵතුමභන්රහ
ඳහර්ලිශේන්තුමශේදීත්, පිටතදීත් කිඹරහ ි ශඵනහ.

ගු නිමල් ිංිපපළ ද ිංල්ලළ මශ ළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

අනිහර්ඹශඹන්භ.
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ඳහර්ලිශේන්තුම

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

රු ඇභි තුමභනි, ුනළු ව භධය ඳිකභහණශේ හික
ු නරුත්ථහඳනඹ වහ ශභය අඹ ළශඹන් ශන් ශරහ
ි ශඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 2000යි. යශට් මුළු හික ඳේධි ඹ
ත්ශතොත්, ඒ 25,000ක් ි ශඵනහ. එතශොට, එ හික
ඳේධි ඹට ශන් ය ි ශඵන්ශන් රුපිඹල් 80,000යි. ශේ ශන්
ය ි ශඵන රුපිඹල් 80,00 මුදර පිළිඵ ඔඵතුමභහ ෆහීභට ඳත්
ශනහද

ගු නිමල් ිංිපපළ ද ිංල්ලළ මශ ළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ඒ ේපූර්ණශඹන්භ ළයදියි.
රු ථහනහඹතුමභනි,
එක්ත් නහි  ඳක් ආ්ඩඩු භශේදී ශේ හික යහඳහය ිටඹල්ර
අතවළය දහරහ ි බුණහ. ඔඵතුමභන්රහශේ ආ්ඩඩු භශේදී රුපිඹල්
100ක්ත් ශේ හික යහඳහයඹ ශනුශන් ශන් ශශේ නළවළ. ඒ
ඵය ඔක්ශෝභ දයන්න වුශ්ඩ අශේ ආ්ඩඩුට. අද ුනළු හික භහර්
නඩත්තුම ටයුතුම ශනුශන් ශනභභ Vote එක් ි ශඵනහ.
ඊශ ට, ුනළු ඇශ ශේලි වහ ශනභභ මිලිඹන 10,000ක්
ශන් යරහ ි ශඵනහ. ඔඵතුමභහ ඵරන්න Budget එ විකඹට
කිඹරහ. ඒ හශේභ භවහ හික යහඳිි  වහ මිලිඹන 39,000ක්
ශන් යරහ ි ශඵනහ. ශ්රී රංහ ඉි වහශේ හික ර්භහන්තඹ
වහ ළඩිභ මුදරක් ශන් යරහ ි ශඵන්ශන් අශේ ආ්ඩඩු
ඹටශත් ශේ අවුරුේශේ අඹ ළශඹන්. ඒ නිහ අඳට ශාෝදනහ
යන්න ඔඵතුමභහට ු ළුන් භක් නළවළ. ඔඵතුමභන්රහශේ යනඹ
හරශේදී හරහන්තයඹක් ි සශේ අතවළය දභන රද, ශනොරන
රද ඒ හික ර්භහන්තඹ ලක්ි භත් කිීමභට අපි පිඹය අයශන
ි ශඵනහ. තමුන්නහන්ශේ කිඹන්ශන් රංහශේ ළඩිරහ බිඳිරහ
ි ශඵන ඔක්ශෝභ ඇශ අමුණු එ දකින්, එ අවුරුේදකින්
වදන්න කිඹරහ. එශවභ යන්න ශරෝශක් ශොයි යටටත්
ු ළුන්භක් නළවළ. ප්රමුතහන් ශතෝයහ නිමින් ඒ ප්රමුතහන්
අනු අපි ඒ ළඩ ටයුතුම ඉසට යරහ දීරහ ි ශඵනහ. අපි
ආඩේඵය ශනහ භහින්ද ිතන්තන වහ භහින්ද ිතන්තන ඉදිික දළක්භ
ඹටශත් ශභළනි දළළන්ත ංර්ධනඹක් කිීමභට අඳට වළකිවීභ
ළන. ඒ පිළිඵ ශේ යශට් භසත ශොවි නනතහ තුමටට
ඳත්ශරහ ඉන්නහ. නමුත් තමුන්නහන්ශේ තුමටට ඳත් කිීමභට
නේ, භභ හිතන්ශන් නෆ ලක්රශේශේන්රඹහ ඇවිල්රහ ළඩ ශත්
ු ළුන් ශයි කිඹරහ. ශභොද, තමුන්නහන්ශේ ශේලඳහරන
භතහදඹක් භත ළඩ ටයුතුම යන නිහ තය පිළිළී භට
ළභළි  නළවළ.

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

ඔඵතුමභහ භශේ අතුමරු ප්රලසනඹට න් ශදන්න. [ඵහධහ කිීමේ]
රු ථහනහඹතුමභනි, භභ අතුමරු ප්රලසනඹ අවරහ ඉය නළවළ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුමභහ අතුමරු ප්රලසනඹ අවන්න.

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුමභනි, අඹ ළඹ ථහශේ රු නනහධිඳි තුමභහ
කිය දන්ලින් තභයි භහ උු ටහ දක්න්ශන්. ුනළු හික ඳේධි ඹට
රුපිඹල් මිලිඹන 2,000යි ශන් යරහ ි ශඵන්ශන්. රු
ථහනහඹතුමභනි, හික ඳේධි  25,000ක් ි ශඵනහ. ණන් වදරහ
ඵළලුහභ එ ඳේධි ඹට ශන් න්ශන් රුපිඹල් 80,000යි. රු
ථහනහඹතුමභනි, අපි පිළින්නහ ඔඵතුමභහ හිකභහර් වහ නර
ශභනහයණ ඇභි  ශරහ හිටු  හරශේ අි විලහර ළඩ
ශොටක් ශ ඵ. භහ ඒ පිළින්නහ. නමුත් රු
ථහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහශන් ඳුන ශේ යශට් හික
ර්භහන්තඹට ශන් ශ මුදල්ර විලහර අඩුවීභක් ි ශඵනහ.
රු ඇභි තුමභනි, භහ නන්න ලක්ර ශේශේන්රඹහට ඵළික ඵ
භහ පිළින්නහ. නමුත් ඵදුල්ශල් නනතහ ඔඵතුමභහ නු 
ආහයඹ අපි වළශභෝභ දන්නහ. රුණහය ශේ අවන අතුමරු
ප්රලසනඹට පිළිතුමරු ශදන්න.

ගු නිමල් ිංිපපළ ද ිංල්ලළ මශ ළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

අපි නඹග්රවණඹ ශහ ශන්.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළන්, ශදළනි අතුමරු ප්රලසනඹත් ඇහුහ. ඒටත් පිළිතුමරු- [ඵහධහ
කිීමේ] ශභොක්ද ශදළනි අතුමරු ප්රලසනශඹන් ඇහුශේ

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුමභනි, භභ අවු  අතුමරු ප්රලසනඹ තභයි රුපිඹල්
මිලිඹන 2,000ක්-

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(Mr. Speaker)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ප්රභහණත්ද කිඹන එද

රු ථහනහඹතුමභනි, භටත් ශවොට කිඹළවීශේ ව ලිවීශේ
වළකිඹහ ි ශඵනහ. භහත් ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ශවොට කිඹහ
ඵරහ, රු නනහධිඳි තුමභහශේ ශ්රී මුශඹන්භ ශේ උත්තීමතය
බහශේදී කිය දන් තභයි ශේ කිඹන්ශන්. භවහ හික ඳේධි ඹට
රුපිඹල් මිලිඹන 15,000යි, ුනළු හික ඳේධි ඹට රුපිඹල් මිලිඹන
2,000යි. ඉි න් භභ ඔඵතුමභහශන් අවන්න ළභළි යි -

ගු නිමල් ිංිපපළ ද ිංල්ලළ මශ ළ
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ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශේ යශට් 25,000ක් ව ුනළු ව භවහ ඳිකභහණ හික ඳේධි ඹට
ශන් ය ි ශඵන මුදල් ප්රභහණඹ දිවහ ඵළලුහභ, එට
රළශඵන්ශන් රුපිඹල් 80,000යි. භභ ඇහුශේ, එතුමභහ ඒශන්
ෆහීභට ඳත් ශනහද, නළේද කිඹරහයි.

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

කථළනළයකුරමළ

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
භභ ඒ පිළිඵ පිළිතුමරු දුන්නහ.

(Mr. Speaker)

(சதரரகர் அர்கள்)

ෆහීභට ඳත් ශනහද, නළේද
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ගු නිමල් ිංිපපළ ද ිංල්ලළ මශ ළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු ථහනහඹතුමභනි, එශවභ උත්තය ශදන්න ඵළවළ. ඒ ළන
විසතයඹක් යන්න ඕනෆ. ශභොද, ශේ යශට් යහනය ඳිකඳහරන
ුවඹ පිළිඵ එතුමභහ දන්ශන් නළවළ. ුනළු හිකභහර් අඹත්
න්ශන් ඳශහත් බහටයි. භවහ හිකභහර් තභයි ප්රධහන ශර්ීයඹ
අභහතයහංලඹට අඹත් න්ශන්.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඇයි, ශොවිනන ශේහ

ගු නිමල් ිංිපපළ ද ිංල්ලළ මශ ළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඊශ ට, ශොවිනන ශේහ ශදඳහර්තශේන්තුමටත් අයිි  නහ,
ුනළු හික භහර්ලින් ශොටක්. ඒ නිහ ුනළු හික භහර් වහ
ශොච්ාය මුදල් ප්රභහණඹක් ශන් ය ි ශඵනහද කිඹරහ ඔඵතුමභහ
කිඹහ ඵරන්න. ශොවිනන ශේහ ශදඳහර්තශේන්තුමටත්, එක් එක්
ඳශහත් බහරටත් ශන් ය ි ශඵන මුදල් ප්රභහණඹ ශොච්ායද
කිඹරහ කිඹහ ඵරන්න. ඒ හශේභ අශේ ප්රධහන හික ඳේධි ර
ි ශඵන ඹේ ඹේ, -[ඵහධහ කිීමභක්] අහනශේ වන් ය ි ශඵන
තුමය දීභට ශනොවළකි තළන්රටත් අපි අය ප්රධහන හිකභහර් තුමළින්
එතුම කිීමභක් යනහ. ඒ නිහ ුනළු හික භහර් වහ රුපිඹල්
මිලිඹන 2,000ක් ඳභණක් ශන් ය ි ශඵනහඹ කිඹන එ
ළරැදියි. එතුමභහ ළරැදි ංල්ඳඹක් භතයි ථහ යන්ශන්. එතුමභහ
දන්නහ, ශේ යශට් ඳශහත් බහ ි ශඵන ඵ. ඳශහත් බහ ඳනත
ඹටශත් ුනළු හික භහර් ඳශහත් බහට දීරහ ි ශඵනහ. ශොවිනන
ශේහ ශදඳහර්තශේන්තුමශේ අක්ය 250ට අඩු හික යහඳිි  අඹත්
න්ශන් ඒ අඹටයි. ඒ නිහ එතුමභහ ශේ අශේ අභහතයහංලඹට
අයිි ඹ කිඹරහ හිතහශන එශේ ථහ යන එ ළරැදියි. ිටඹලුභ
ුනළු හිකභහර් අඹත් න්ශන් ඳශහත් බහටයි. ඒ නිහ
ප්රභහණහත්භ මුදල් ප්රභහණඹක් ඒ වහ ශන් ය ි ශඵන ඵ
අපි කිඹනහ. ඉදිිකශේ දී අපි තත් ළඩි යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තුම
නහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි. එභ පිළිතුමශයන් ෆහීභට ඳත් ශනොශනහ නේ
තුමන්ළනි අතුමරු ප්රලසනඹත් අවන්න.

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
රු ථහනහඹතුමභනි, එතුමභහත් අය “එශවභ පිළිතුමරු ශදන්න
ඵළවළ“ කිේහ හශේ භටත් එශවභ ප්රලසන අවන්න ඵළවළ. භටත්
ශඳොඩි අසථහක් ශදන්න.
රු ථහනහඹතුමභනි, අඹ ළඹ ථහ ඵරන්න. ශේ භභ
යු  ථහක් ශනොශයි ශන්. ශේ අි රු නනහධිඳි තුමභහ යු 
අඹ ළඹ ථහ. ශේ අඹ ළඹ ශඹෝනනහර වතය ළනි පිටු
ඵරන්න. එශවභ නේ එතුමභහ ශේ බහට කිඹන්ශන්,
නනහධිඳි තුමභහ ශොවිනන ක්ශේත්රශේ ළේ ඳේධි ඹ පිළිඵ
දන්ශන් නළි , ුනළු හික ඳේධි ඹ පිළිඵ දන්ශන් නළි  තභයි
ශේ ප්රහලඹ ය ි ශඵන්ශන් කිඹන එයි. ශේ වික විහිලුක්.
ශේ නනහධිඳි තුමභහශේ අඹ ළඹ ථහ. භභ කිඹන්ශන්
ශඵොරුක් ශනොශයි, ඳා ශනොශයි. ශේ එතුමභහභ ය ි ශඵන
ප්රහලඹ. අශේ උත් රු ඇභි තුමභහට ඍජු පිළිතුමයක් රඵහ
ශදන්නට ඵළික වීභ ළන භභ නහටු ශනහ. භභ ථහ ශශේ
භධයභ ආ්ඩඩුට අඹත් හික ඳේධි ඹ ළනත්, ශනත්
ඳේධි ඹක් ළනත්, එතුමභහශේ අභහතයහංලඹට ශන් යු  ල්ලි
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ළනත් ශනොශයි. භභ එතුමභහශන් ඇහුශේ නනහධිඳි තුමභහ ය
ි ශඵන ප්රහලඹක් ළනයි. යශට් ුනළු වහ භධයභ ඳිකභහණ හික
ඳේධි  25,000ක් ි ශඵනහ. ඒහ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 2,000ක්
ශන් යරහ ි ශඵනහ. රු ථහනහඹතුමභනි, ණන් වදරහ
ඵළලුශොත් එක් හික ඳේධි ඹට රුපිඹල් 80,000යි ශන් ශරහ
ි ශඵන්ශන්. ඉි න් අශේ උත් ී ි ඥතුමභහට ශේ යර ප්රලසනඹට
පිළිතුමරු ශදන්න ඵළරු ළල්ටහයේ ථහ යනහ.
භභ තුමන්ළනි තහටත් එතුමභහශන් එභ ප්රලසනඹභ අවනහ.
ඔඹ අනන් භනන්, ලක්ර ශේශේන්ර, අයහ ශේහ ථහ නළතුම ශේ
ප්රලසනඹට උත්තයඹ ශභොක්ද කිඹරහ භභ රු උත්
ඇභි තුමභහශන් අවන්න ළභළි යි. ශවොට භත ි ඹහන්න
රු ඇභි තුමභනි, ථහ යන ශොට ළඩඳත ඉදිිකඹට ගිහිල්රහ
ථහ යන්න. භභ අවන්ශන් ශඳෞේලි ශදඹක් ශනොශයි. භභ
අවන්ශන් ශඵොශවොභ යර ප්රලසනඹක්. ශේ යශට් 25,000ක් ව ුනළු
හික ඳේධි රට රුපිඹල් මිලිඹන 2,000ක් ඳභණක්, ඒ කිඹන්ශන්
එක් හික ඳේධි ඹට රුපිඹල් 80,000ක් ඳභණක් ශන් කිීමභ
පිළිඵ හිකභහර් ක්ශේත්රඹ බහය ඇභි තුමභහ වළිනඹට ඔඵතුමභහ
ෆහීභට ඳත් ශනහද නළේද

ගු නිමල් ිංිපපළ ද ිංල්ලළ මශ ළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු ථහනහඹතුමභනි, භභ එතුමභහශනුත් ප්රලසනඹක් අවන්න
ළභළි යි. එක්ත් නහි  ඳක් යනඹ භශේදී භසත හික
යහඳිි ඹ ව ුනළු හික භහර් වහ ඔඹ ණනින් ිටඹඹට 1ක්ත්
ශන් යරහ ි බුණහද ශන් ය ි බුශ්ඩ නළවළ.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ර් නයි.

ගු නිමල් ිංිපපළ ද ිංල්ලළ මශ ළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

අපි ශොවිනන ශේහ ශදඳහර්තශේන්තුම තුමළින් ශන් යන
රද මුදරටත්, ඳශහත් බහ භඟින් ශන් යන රද මුදරටත්
අභතය තත් රුපිඹල් මිලිඹන 2,000ක් එතුම යන්න ශනභභ
Budget Proposals දහරහ ි ශඵනහ; ශනභභ ශඹෝනනහ ඉදිිකඳත්
යරහ ි ශඵනහ.
අනිත් හයණඹ තභයි, ුනළු හික භහර් යහඳහය 25,000ක්
දහත් එය ංර්ධනඹ යන්න ු ළුන්භක් නළවළ. අඳට
ිටිනන ඉංජිශන්රුන්ශේ ප්රභහණඹ, නිරධහිකන්ශේ ප්රභහණඹ, ඒ
හශේ රුණු ළනත් අධහනඹ ශඹොමු ශ යුතුමයි. එභ හර්ඹ අපි
ප්රමුතහ ඳදනභ භත අලය ින අලය අසථහශේදී යනහ.
අවුරුේදක් තුමශදී ශ වළකි ළඩ ප්රභහණඹක් ි ශඵනහ. ඒ රු
භන්ත්රීතුමභහ කිඹන විධිඹට රංහශේ හික යහඳිි  25,000ක් එ
ය යන්න ඉංජිශන්රුරු, තහක්ණ නිරධහිකන් රළශඵන්ශන්
නළවළ. ඒ කිිටශේත්භ ප්රහශඹෝගි නළවළ. භන:ල්පිත ශරෝඹ
ජීත් ශන ශේලඳහරනඥයින්ට ඳභණයි එළනි ප්රහල යන්න
ු ළුන් ශන්ශන්. ප්රහශඹෝගි ශේලඳහරනඥයින් වහ ප්රහශඹෝගි
ඇභි රුන් ලශඹන් ප්රහශඹෝගි අපි ළඩ ටයුතුම යශන
ඹනහ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළන් අතුමරු ප්රලසන තුමනභ අහ අන්.

ඳහර්ලිශේන්තුම
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ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

[පූ.බහ. 9.50]

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

භභත් උශේ ඳහන්දයභ ප්රලසන අවන්න ශේ රු බහට ආහ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, ශඵොශවොභ ශවොයි. එශවභ එන එ ශවො
ආදර්ලඹක්.

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භට එතුමභහට කිඹන්න ි ශඵන්ශන් එ
ථහනහඹතුමභනි. භභ නහටු ශනහ -

ශදඹයි,

රු

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශභොක්ද නහටු

ගු වජිත් තප්රේමදළව මශ ළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භභ නහටු ශනහ, ශේ උත් හිකභහර් ඇභි තුමභහ
"ඹන්ශන ශොශවද භල්ශර ශඳොල්" උත්තය රඵහ දීභ ළන.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
භභ ශදශදනහටභ භළදිවත් ශරහ, රු
ජිත් ශප්රේභදහ
භන්ත්රීතුමභහට ආයහධනඹක් යනහ, -ඔඵතුමභහත්, භභත්
නිශඹෝනනඹ යන්ශන් එභ ආනඹ - 31 ළනි දහ අට්ිනක්හ
අමුණ විිත යන අසථහට එන්නඹ කිඹරහ.
මීශ ට, ප්රධහන ටයුතුම. අද දින නයහඹ ඳත්රශේ විඹ අං 1 විර්නන ඳනත් ශටුේඳත, 2015 ශදන ය කිඹවීශේ විහදඹ
ඹළිත් ආයේබ කිීමභ. රු බීර් වහෂීේ භන්ත්රීතුමභහ. ඔඵතුමභහට
මිනිත්තුම 40 හරඹක් ි ශඵනහ.

විවර්ජන පනත් තකටුම්ප , 2015
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம் - 2015
APPROPRIATION BILL, 2015
කල් බන ද විලළදය ලදුර ත් පලත්ලනු ිළණිව නිතයෝගය
ිරයලන දී
ඊ අදළෂ ප්රහනය [ඔක්ත ෝබර් 24]
'පනත් තකටුම්ප දෆන් තදලන ලර ිරයවිය යුුර ය'' [අතිගු
මහින්ද රළජපක් මෆතිුරමළ]
ප්රහනය යිතත් වභළිමමුඛ කරන දී.

எத்றகக்கப்தட்ட றரம் லபத் தரடங்குற்கரண கட்டகப
ரசறக்கப்தட்டது.
சம்தந்ப்தட்ட றணர - [ எக்ரரதர் 24]
"சட்டதோனம்
இப்ததரதது
இண்டரம்தொகந
றப்தறடப்
தடுரக" [ரகு யறந் ரஜதக்ஷ]
றணர லண்டும் டுத்றம்தப்தட்டது.
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [24th
October]
"That the Bill be now read a Second time".- [His Excellency Mahinda
Rajapaksa]
Question again proposed.

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

රු ථහනහඹතුමභනි, සතුමි යි. අද දිනශේ විඳක්ඹ
ශනුශන් විහදඹ ආයේබ කිීමභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ
අශේ ඳක්ඹට භහශේ සතුමි ඹ ඳශ යනහ.
විශලේශඹන්භ ප්රධහන ප්රි ඳත්ි  වතයක් අඹ ළඹ අන්තර්ත
විඹ යුතුමයි කිඹන එ වුරුත් දන්නහ. අඹ ළඹක් තුමශ ේඳත්
ශඵදහ වළීමශේ ප්රි ඳත්ි ඹ අන්තර්ත විඹ යුතුමයි. ඒ හශේභ
ආදහඹේ ප්රි යහේි ඹ අඹ ළඹක් තුමශ අන්තර්ත විඹ යුතුමයි.
ආර්ථි සථහයත්ඹ කිඹන ප්රි ඳත්ි ඹත් අඹ ළඹක් තුමශ
ඇතුමශත් විඹ යුතුමයි. ඒ හශේභ අඹ ළඹක් තුමශ යහනය ආඹතන
ශභනහයණඹත් අන්තර්ත විඹ යුතුමයි. ශේ ප්රි ඳත්ි  වතය අඹ
ළඹක් තුමශ අන්තර්ත විඹ යුතුම විශලේ ඉරක් වතයක්. ශඳොදුනන
එක්ත් ශඳයමුණු යනඹ වහ එක්ත් නනතහ නිදවස න්ධහන යනඹ
දිටභ ය 20ට ආන්න හරඹක් අඹ ළඹ ශල්නඹන්
ඉදිිකඳත් යු  යනඹන්. භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි යඹහ ඹටශත්
අවුරුදු 10ක් අ්ඩඩභ අඹ ළඹ ශල්නඹන් ඉදිිකඳත් ශශේ
එතුමභහයි. එතශොට මුදල් ඇභි යඹහ ශනොශවොත් නනහධිඳි යඹහ
ඉදිිකඳත් යන ව යු  අඹ ළඹ ශල්නඹන් ශඳොදු නනඹහ
පිළින්නහද, විලසහ යනහද කිඹන ප්රලසනඹ තභයි
ප්රථභශඹන්භ අවන්න ඕනෆ. ඹේකිිට ශදඹ පිළිළී භක්
රැශන්ශන් විලසී ඹත්ඹ භතයි. නනතහ ඹේ ශදඹක්
පිළින්නහ නේ එඹ විලසී ඹත්ඹ භත තභයි ශන්න ඕනෆ.
විලසී ඹත්ඹ කිඹන්ශන් credibility. අඹ ළඹ ශල්නඹ
ඉදිිකඳත් යන ු ේරඹහ පිළිඵ ි බිඹ යුතුම විලසහඹ credibility එ - නනතහ තුමශ ි ශඵනහද ි බිරහ ඇි . අද
ි ශඵනහද
ඊශ ට, විලසී ඹත්ඹ රැශන්ශන් ඉි වහශේ වළිටීමභ ශවෝ
අතීත අත් දළකීේ භතයි. අතීත අත්දළකීේ භත තභයි නනතහ
තීයණඹ යන්ශන්, ශේ කිඹන ඒහ ඇත්තද, ශඵොරුද; ශේ
විලසහ යනහද, නළේද කිඹන එ. ඒ අතීත අේදළකීේ
ශොශවොභද ි ශඵන්ශන් [ඵහධහ කිීමභක්] විකඹට වික නිශඹෝනය
ඇභි තුමභහ. ඒ තභයි ප්රලසනඹ. [ඵහධහ කිීමේ]

ගු තරෝශණ දිවළනළයක මශ ළ (ප්රලළශන නිතයෝජය
අමළ යුරමළ)

(ரண்தைறகு ரரய றசரரக்க - ரதரக்குத்து தறற
அகச்சர்)

(The Hon.
Transport)

Rohana Dissanayake - Deputy Minister of

ඒ හරශේ ආ්ඩඩු යු  අඹ තභයි- [ඵහධහ කිීමේ]

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

අන්න වික. භභ කිඹරහ ශදන්නේ.

ගු තරෝශණ දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்தைறகு ரரய றசரரக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඵරඹ ි ශඵන ශොට-

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඒ අතීත අත්දළකීේ කිඹරහ ශදන්නේ. [ඵහධහ කිීමභක්]
ශඳොඩ්ඩක් හඩි ශන්න ශෝ. ඔඵතුමභහ ශඳොඩ්ඩක් හඩි ශන්න.
භභ කිඹරහ ශදන්නේ. අවශන ඉන්න.
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ර්තභහන මුදල් ඇභි තුමභහ ඳුන ගිඹ හරශේ දිටභ අඹ ළඹ
හර්තහ කීඳඹක් ඉදිිකඳත් ශහ. එතුමභහ ශශයහි අද නනතහ තුමශ
ශරොකු රකිීමභක් ව ඵරහශඳොශයොත්තුම ඩ වීභක් ඇි  ශරහ
ි ශඵනහ. එතුමභහ පිළිඵ, එතුමභහ කිඹන ශේල් පිළිඵ
ළඹක් ඇි  ශරහ ි ශඵනහ. ඒ තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. අඹ
ළශේ ි ශඵන ඒහ ශඳොශයොන්දු ද, අල්රස ද කිඹරහ ප්රලසනඹකුත්
නළඟුණහ.
නිභල් ිටිකඳහර ද ිටල්හ ඇභි තුමභහ කිඹහ ි බුණහ, "ශේ
අල්රක් ශනොශයි." කිඹරහ. ශේ අල්රක් ශනොශයි;
ශඳොල්රක්. ශේ ශඳොලු ි ඹන අඹ ළඹක්. ඒ නිහ තම් පිළිඵ
විලසහඹක් නළවළ. ඇයි ඒ එභ ිටන්දු තභයි දිටභ වන්ශන්.
2005 ඉරහ ඉදිිකඳත් යු  අඹ ළඹල් 10 විකඹට කිඹහ ශන
එනහ නේ ළටශවනහ ශේ එභ ිටන්දු ඵ. 2015 අඹ ළඹ එහි
rap version එයි. ඒ ිටන්දුට ශඳොඩි rap ඳහයක් දීරහ. අය
extended version කිඹරහ කිඹන්ශන්. ඒ ඔක්ශෝභ 'ටක් ටක්'
හරහ ඉක්භනට කිඹහ ශන ඹනහ. ශේ ඳයණ අඹ ළඹක්
අයශන - ඳුන ගිඹ අවුරුේශේ එ ශන්න ු ළුන්, ඊට ලින්
අවුරුේශේ එ ශන්නත් ු ළුන් - වදු  එක්. 2012, 2013 ව
2014 අඹ ළඹල් අයශන ඒ ඵ ශඳන්න්න භට ු ළුන්. ඳයණ
අඹ ළඹල් භහ ශ ි ශඵනහ. එභ photocopy එ වශන.
නනහධිඳි තුමභහට මීට ඳසශේ අලුත් අඹ ළඹල් වදන්න ඕනෆ
නළවළ. ි ශඵන එ photocopy යරහ rap version කිඹරහ ශඳොඩි
rap එක් දහරහ කිඹන්න ු ළුන්. එභ ථහ තභයි කිඹන්ශන්.
ගිඹ ඳහය කිඹු  ශේල් ශේ ඳහයත් කිඹරහ ි ශඵනහ. භවය විට
ශේ කිඹරහ නළි  ඇි . නිරධහිකන් ශඵොරු කිඹරහ යේදරහ
ඇි . නහටුයි. අඹ ළඹක් කිඹන්ශන් ශොච්ාය ිනනහ ශදඹක්ද
[ඵහධහ කිීමේ] භශේ මිත්රඹහ හඩි ශන්න. අවශන ඉන්න අභහරු
නේ හඩි ශන්න. අඹළඹ වෆල්ලුට රක් යන එ විකභ
නහටුයි. [ඵහධහ කිීමේ] එඹ ශේ යශට් නනතහට යන
අශෞයඹක්.
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ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

රු ථහනහඹතුමභනි, එතුමභහ රකුණු ිනක් දභහ ත්තහ. ත
ශඳොඩ්ඩක් අවශන ඉන්න ශෝ. රු ථහනහඹතුමභනි, භභ ශේ
උදහවයණඹක් වළිනඹටයි කිඹන්ශන්. භභ නිේ ශාෝදනහක්
යන්ශන් නළවළ. භභ ශේ ශාෝදනහ වි  යරහ ශඳන්න්නේ,
එඹට උදහවයණ ශදන්නේ. රංහශේ අශේ රහ ව ංසිි ඹ
ඩහ ළශටන යුඹ, භව ශරොකුට අශේභ ළන තහ යන
ශේලශප්රේමී, ශේලහනුයහගී ආ්ඩඩු අඹ ළශඹන් ශභොක්ද
කිඹන්ශන් 2014, 2015 අඹ ළඹ ශල්න ශද ළනභ භභ
කිඹන්නේ.
රු ථහනහඹතුමභනි, 2014 අඹ ළශේ 14 න පිටුශේ
ි ශඵනහ, රහ ළන. [ඵහධහ කිීමේ] අි රු නනහධිඳි තුමභහ
කිඹනහ, "රු ථහනහඹතුමභනි, රහරුන්ට විශේ
ඳිකයඹ හරඹ ත කිීමභට නිහඩු නිශක්තන 5ක් ඉදි කිීමභ
වහ මලි ප්රහේධන ශන් යරහ ශදනහ" කිඹරහ.
රහට ගිඹ ර! නිහඩු නිශක්තන වදන්න කිඹරහ 2014 අඹ
ළශඹන් කිඹරහ ි ශඵනහ. ඒශක්භ කිඹනහ, "රඹනල් ශන්ඩ්ට්
ය වර, ලුේබිණි ය වර වහ හල්ර නයලහරහ නවීයණඹ
කිීමශේ ටයුතුම 2014 ර්ඹ තුමශ ආයේබ කිීමභට භහ ශඹෝනනහ
යනහ" කිඹරහ. ගිඹ අවුරුේශේ අඹ ළශේ දී කිඹනහ, රඹනල්
ශන්ඩ්ට් ය වර නවීයණඹ යන්න මුදල් ශන් යනහඹ
කිඹරහ.

ගු මහින්ද
අමළ යුරමළ)

යළපළ

අතේලර්ධන

මශ ළ

(කෘෂිකර්ම

කථළනළයකුරමළ

(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண - கத்தரறல்
அகச்சர்)

(Mr. Speaker)

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

(சதரரகர் அர்கள்)

රු භන්ත්රීරුනි, දිගින් දිටභ ඵහධහ යන්න එඳහ. අවශන
ඉන්න. අවශන ඉරහ ශඳොඩි ඵහධහක් ශහට භක් නළවළ.
නමුත් දිගින් දිටභ ඵහධහ යන්න එඳහ. [ඵහධහ කිීමේ]

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

තමුන්නහන්ශේරහට අවශන ඉන්නභ ශනහ. ඉන්න, භභ
කිඹන්නේ.[ඵහධහ කිීමේ] ත ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අවශන ඉන්න. අවශන ඉරහ ශඳොඩි ඵහධහක් ශහට
භක් නළවළ. නමුත්, දිගින් දිටභ ඇදශන ඹන්න එඳහ.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

ඒ ළශඩ් දළන් ශීමශන ඹනහ.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

වික, වික. [ඵහධහ කිීමභක්] ඉන්න ශෝ භභ කිඹන්නේ, ඒ ළඩ
ටයුතුම ශීමශන ඹන වළින. 2015 අඹ ළශේ 14 ළනි පිටුශේ
ශභොක්ද කිඹන්ශන් ශභන්න, රහරුන්ට නළත කිඹනහ,
රඹනල් ශන්ඩ්ට් ය වර වහ ලුේබිණි ය වර නවීයණ ටයුතුම
ය ශන ඹනහඹ, රහරුන් වහ නිහඩු නිශක්තන 5ක් ඉදි
කිීමභ වහ මුදල් ශන් ය ඇත කිඹරහ.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ශවො නළේද

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

රු භර්වින් ඇභි තුමභහට රකුණු ිනක් දභහ න්න ඕනෆ
ශරහ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළන් ඵහධහ ශහ ඇි  හඩි ශන්න. රු භන්ත්රීතුමභහ තහ
යන්න.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

රු ථහනහඹතුමභනි, 2014 අඹ ළශඹන් කිඹු  ශේභ 2015
අඹ ළශේදීත් කිඹරහ ි ශඵනහ. ප්රලසනඹ ි ශඵන්ශන් ශභතළනයි.
ඊශේ රඹනල් ශන්ඩ්ට් ය වශල් ශභනහරු ප්රහලඹක් යරහ
ි ශඵනහ, "ගිඹ ශර්ත් ශේට අඹ ළශඹන් මුදල් ශන් ශහ,
ශේ ශඳෞේලි ආඹතනඹක්, අඳභ ශේ වදහ න්නේ කිඹරහ
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු බීර් වහෂීේ භවතහ]

අඳ ඔඹ ල්ලි ප්රි ක්ශේඳ ශහ, 2015 දීත් අශඳන් අවන්ශන්
නළි  ආඳුන ශේට ල්ලි දහරහ" කිඹරහ. මුදල් ඇභි යඹහ
ලශඹන් නනහධිඳි තුමභහ දන්ශන් නළවළ, ඒ ශඳෞේලි
ආඹතනඹක් කිඹරහ. ගිඹ අවුරුේශේ දහු  එ ශේ අවුරුේශේත්
දහරහ. මුදල් අභහතයහංලශේ මිනිුනන්ට ඔඹ ින ශත්රුේ න්න
ඔළුක් නළත්නේ ශේ යට ඹන ඳළත්ත අඳට ශත්ශයනහ.

ගු මහින්ද යළපළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

නිේ ශදොඩන්න එඳහ. නන් ශදොඩනහ.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

අඹ ළඹදී ශේ හශේ ශභෝඩ ශදඹක් යනහද අශන්! ඒ
ළන කිඹන්න ර් නයි. රු ථහනහඹතුමභනි, භභ කිඹන්ශන්
රහට යන ශේ. හටන් ෂ්ල්ී. විී  ශවට්ිනශොඩ කිඹරහ
ි ශඵනහ, "භහනහදී රහ ංභඹ ඳහරයින්ට අභිශඹෝඹක්
නිහ ආ්ඩඩුශන් ඊට ඳවය ශදනහ" කිඹරහ. මීට භහ තුමන
වතයට ලින් ආ්ඩඩුට විශයෝධඹ ඳශ යු  නිහ
රහරුන්ට ඳවය දීරහ ි ශඵනහ. භහ හිතන වළිනඹට
නනහධිඳි තුමභහට ළයදිරහ. රහරුන්ට නිහඩු නිශක්තන
ශනොශයි, වදරහ ශදන්න ි බුශ්ඩ; ශයෝවල් ිනකුයි. ශභොද,
ඔවුන්ට වනහ. හටන් ෂ්ල්ී.න් නනහධිඳි තුමභහට විරුේධ
ශභොනහ ශවෝ ඳශ යු  භන් ඔවුන්ට වනහ. දළන් නිහඩු
නිශක්තන ශනොශයි, එතුමභහ වදන්න ඕනෆ. රහ ඵල්රට ඹන
හරශේ නිහඩු නිශක්තනරට කිඹරහ ශඵොරුට- [ඵහධහ කිීමේ]
ඳුන ගිඹ අඹ ළඹ ථහ photocopy එක් වශන ඇවිල්රහ
නනහධිඳි තුමභහ කිඹනහ. එතුමභහ දන්ශන් නළවළ, රඹනල් ශන්ඩ්ට්
රහ ශක්න්රඹ private ආඹතනඹක් කිඹරහ. විකභ ර් නයි
කිඹන්න. අඹ ළඹ වෆල්ලුට රක් යනහ. කිිටභ ද ශේ
හශේ ශේල් ිටේධ ශරහ නළවළ රු ථහනහඹතුමභනි. අඹ
ළඹක් කිඹන්ශන් ඉතහ ළදත් ශදඹක්.
ඒ විතයක් ශනොශයි. [ඵහධහ කිීමභක්] අමලි අතය
ශනොශයි. ශේහ ශඳන්හ ශදමිනුයි කිඹන්ශන්. ඊශේ රඹනල්
ශන්ඩ්ට් රහ ශක්න්රශඹන් ප්රහලඹක් ශහ. රහරුන්
කිඹනහ, අඳට වනහ කිඹරහ. නිහඩු නිශක්තන ශනොශයි, ඒ
අඹ ඉල්රන්ශන් ශයෝවල්.
රු ථහනහඹතුමභනි, ඒ හශේභ භහන ආයක්ණඹ පිළිඵ
නනහධිඳි තුමභහ ථහ යනහ. 2014 අඹ ළශේදී භහන
ආයක්ණඹ ළන ශභොක්ද කිඹන්ශන් 2014 අඹ ළඹ ථහශේ
12 ළනි පිටුශේ වන් නහ, විවිධ ආඵහධලින් ශඳශශන
ු ේරඹන් වහ රුපිඹල් 3,000 ජීන ආධහයඹක් ශදනහඹ
කිඹරහ. ශභශවභ කිඹන්ශන් 2014 අඹ ළශඹනුයි. 2015 අඹ ළඹ
ථහශේ 19ළනි පිටුශේ ශභොක්ද කිඹරහ ි ශඵන්ශන් ිටඹලුභ
ආඵහධිත ු ේරඹන් වහ භහිට රුපිඹල් 3,000 ජීන විඹදේ
දීභනහක් දීභට තීයණඹ ය ඇත කිඹරහ කිඹනහ. ගිඹ ඳහය කිඹහු 
එ ශේ තහශත් කිඹනහ. ඇයි ශේ ඡන්දඹක් එනහ කිඹරහ
වළභ අංලඹටභ ශභොනහ ශවෝ ශදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ එශවභ
කිඹනහ. ශේහ ඳා ශන්. ගිඹ අවුරුේශේ කිඹහු හ ශේ අවුරුේශදත්
කිඹනහ. ගිඹ අවුරුේශේ අඹ ළඹ ථහ photocopy වරහ
ශනළල්රහ අඳට බහය දුන්නහ නේ ඉයයි. ඳළඹ ශද තුමනක් ශේ
රු බහශේ හඩි ශරහ ඉන්න ඕනෆ නළවළ.
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ශේ අඹ ළඹක්. අඹ ළඹක් කිඹන්ශන් යට ඹන දිලහ
තීයණඹ යන ශල්නඹක්. ඒ ළදත් ශල්නඹක්. එහිදී
න්නහ මරය ප්රි ඳත්ි භඹ තීයණ ශභොනහද, යන ුවහත්භ
ශනසේ ශභොනහද, ප්රලසන ි ශඵන්ශන් ශභොන අංලරද ඹන
රුණු පිළිඵ මුදල් ඇභි යඹහ කිිටභ හච්ඡහක්, විහදඹක්
යරහ ි ශඵනහද ඒ ළන ප්රලසන යන්න ඳහර්ලිශේන්තුම
භන්ත්රීරු වළිනඹට අඳට අයිි ඹක් ි ශඵනහ. ශේ ප්රි ඳත්ි 
ප්රහලනඹක් ශනොශයි. ශභොක්ද ශේ ය ි ශඵන්ශන් අඹ ළඹ
ශල්නශඹන් යරහ ි ශඵන විහයඹ ළන අනන්ත ඒ හශේ
අප්රභහණ රුණු ශඳන්න්න ු ළුන්. නහටුයි කිඹන්න.
නනහධිඳි තුමභහශේ අඹ ළඹ ථහ පිළිඵ නනතහට විලසහඹක්
ඇි  ශන්ශන් ශොශවොභද ශභය අඹ ළඹ ශල්නඹ ළන
නනතහට විලසහඹක් ඇි  ය න්න ු ළුන්ද, ඳුන ගිඹ
අවුරුේශේ කිඹු  එ photocopy යරහ යේදහ ශන කිඹනහ
නේ ශේ නිරධහිකන් එතුමභහ ශනොභ ඹරහද, නළත්නේ එතුමභහ
මුදල් ඇභි යඹහ වළිනඹට දළන ශන ඒහ යනහද කිඹන එයි
අඳට ි ශඵන ප්රලසනඹ. ශේ ඇසඵළන්දුභක්. ශේ භහඹහක්. ශේ
භළි යණ හරශේදී යන භහඹහක්. ශේ යටට චීන ආක්රභණඹක්
ිටදු වුණහට ශේ යශට් ඉන්න මිනිසුන ඔක්ශෝභ ශෝඩශඩ් ඵළු 
චීන්නු ශනොශයි. රංහශේ මිනිසුනන්ට බුේධිඹක් ි ශඵනහ.
ඊශ ට, පිිකශන් අධයහඳනඹ නිමු. ශේ ළදත්, රු
ථහනහඹතුමභනි. ශේ ධර්භඹ ළන ථහ යන හරඹ. පිිකශන්
අධයහඳනඹ පිළිඵ 2014 අඹ ළඹ ථහශේදී නනහධිඳි තුමභහ ඹේ
ශදඹක් කිේහ. භට භතයි, භභ ඒ ළන ඳහර්ලිශේන්තුමශේ ථහ
ශහ. වළන්හඩ් හර්තහ අයශන ඵරන්න. ශභන්න 2014 අඹ
ළඹ ථහ. එහි 15 න පිටුශේ ශභොක්ද ි ශඵන්ශන් පිිකශන්
අධයහඳනඹ ඹටශත් ඳළවිදි ෂ්යඹන්ට දට රුපිඹල් 15
ණශන් ව ගිහි ෂ්යඹන්ට දට රුපිඹල් 5 ණශන්
ළඩිවීභක් වන් යනහ.
භභ ඒ අඹ ළඹ විහදශේදී ඇහුහ, "අඹ ළඹ ශල්නඹට
දට රුපිඹල් 5 ඵළඟින් ළඩි වීභක් ඇතුමශත් යන එ
ර් නහ නළේද " කිඹහ. "පිිකශන උන්න ගුරුයශඹකුට
අවුරුේදටභ රළශඵන්ශන් රුපිඹල් 1,500යි. දට රුපිඹල් 5
ණශන් ළඩි යන එ අඹ ළඹට දභන එත් ිනන්ශන් නළවළ.
ඒ ලිඹු  ශොශශේටත් ිනනහභක් නළවළ. ඒ ඊට ඩහ ළඩි
යන්න." කිඹහ භභ කිේහ. භභ හිතුමහ, ශේ ඳහයත්
නනහධිඳි තුමභහ ඒ අවරහ ළඩි යයි කිඹහ. ශේ ඳහය ශභොක්ද
යන්ශන්
අඹ ළඹ ථහශේ 12ළනි පිටුශේ ි ශඵනහ, පිිකශන්
අධයහඳනඹට නනහධිඳි තුමභහ යන ළශඩ්. මිනිසුන හිතහශන
ඉන්ශන් ශරොකු ශදඹක් යනහඹ කිඹහ. ශේ ඳහය යන්ශන්
ානලින් වි් නහක්. පිිකශන් ගුරුරුන් වහ ආඳදහ ණඹ
ශදනහ, ඊට අභතය භික්ෂූන් වන්ශේරහශේ, ෂ්යඹන්ශේ
ෂ්යහධහය ිටඹඹට 25කින් ළඩි කිීමභට ශඹෝනනහ යනහ
කිඹනහ. අපිත් ඵළලුහ, "අේශේ! ිටඹඹට 25 ළඩි කිීමභක්
යනහ ශන්, පිිකශශන් ගිහි ෂ්යඹන්ට ව ඳළවිදි ෂ්යඹන්ට"
කිඹහ. ශභොක්ද දන්නහද ළඩි වීභ අවුරුේදට රළශඵන්ශන්
ඳළවිදි ෂ්යශඹකුට රුපිඹල් 2,500යි. ිටඹඹට 25 ළඩි වීභක්
කිඹන්ශන් අවුරුේදටභ රළශඵන්ශන් රුපිඹල් 625යි. ඒ
භහිට ත්තහ නේ රුපිඹල් 52යි. ඒ දට ත්තහ නේ ඒ
ඳළවිදි ෂ්යශඹකුට රළශඵන්ශන් රුපිඹල් 1.50යි; ගිහි ෂ්යශඹකුට
රුපිඹරයි. නනහධිඳි තුමභහශේ ළඩි වීභ. ශේ අඹ ළඹක්ද ශභශවභ
ශේල් අඹ ළඹ ශල්නඹට දභන්න ර් නහ නළේද ශේහ ශේ
ඡන්ද න්න ශදන ගු්ඩඩු. මිනිසුන ශභෝඩශඹෝ ශනොශයි.
ශේ එකින් එ විලසශල්ණඹ ශහ නේ දීරහ ි ශඵන
රසඵකුත් නළවළ. ශභොකුත් දීරහ නළවළ. දුයි කිඹන්න. අශන්!
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ඉි න් කිඹන්න, නනහධිඳි යඹහ ළන මිනිසුනන්ට විලසහඹ
තවවුරු ශයිද කිඹහ. මිනිසුනන්ශේ විලසහඹක් ි ශඹයිද එතුමභහ
ළන මුදල් ඇභි යඹහ  කීභ න්න ඕනෆ කිඹහ භභ කිඹනහ.
අඹ ළඹ ශල්නඹකින් ශේ හශේ අතය කිඹන එ ළන
ඳහර්ලිශේන්තුම භන්ත්රීරු වළිනඹට අපි නහටු ශනහ. මුදල්
අභහතයහංලශේ ශේහ වදන අඹත් හිතන්න ඕනෆ. ශඳොදු නනඹහ
ශභෝඩ නළවළ, රු ථහනහඹතුමභනි. භට අනන්ත අප්රභහණ
උදහවයණ ශඳන්න්න ු ළුන්. භභ උදහවයණ ශද, තුමනක්
අයශනයි ශඳන්න්ශන්. භහින්ද ිතන්තනශඹන් ශදන ශඳොශයොන්දු
යුේධඹ අන් වුණහට ඳුන අඳට ශදයි, අඳ ජීත් යයි කිඹහ
අවුරුදු ණනක් ශේ යශට් නනතහ ඉීමශභන් ඵරහ ිටිනඹහ.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ඔේ. අපි භවනනඹහ ජීත් යනහ තභයි.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ
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ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

දීු  ඒහත් මිනිසුන ඳත්තුම ශශේ නළවළ ශන්. රු
ථහනහඹතුමභනි, හභහනයශඹන් භස ඩඹක් ශට්ට ඵල්ශරෝ
ඉන්නහ ශන්. ඒ හශේ ශේරහ භස ඩ මුදරහලි යන්ශන්
ටුර ි ශඵන භස ින ඔක්ශෝභ ශවොට ුනේධ යරහ, භසින
රහ ශන ඵල්රන්ට ට්ට විතයක් විිට යනහ. අශන් ඉි න්,
ඵල්ශරොත් ආ.... ශවො භස ෆල්රක් වේඵ වුණහ කිඹරහ
හිතහශන ට්ට වඳ වඳ ඉන්නහ. ඌ දළන් ට්ට වඳනහ,
වඳනහ, වඳනහ. ඌ හිතනහ, ශේ ට්ශට් භස ි ශඵනහයි
කිඹරහ. උශේ ශට් දත්ලින් ශල් එනහ. ඌට යඹ දළශනන්ශන්
උශේභ ශල්ර. ඌ හිතනහ, ඌ ශවොට හරහයි කිඹරහ. නමුත්
ඌ ට්ට විතයයි වඳරහ ි ශඵන්ශන්. ශේ අවුරුදු දවඹභ ශේ යශට්
නනතහ අන්න ඒ හශේ තභයි හිිනශේ. වළභ දහභ ු සක් දුන්න අඹ
ළශඹන් මිනිුනන් හිතුමහ, ඵඩ පිශයනහයි කිඹරහ. නමුත් අද
මිනිුනන්ට ශත්ිකරහ ි ශඵනහ. ශභොද, අද ඊට ඩහ ප්රලසන
ි ශඵනහ. ඒ ශේ ආ්ඩඩුට ශත්ශයන්ශන් නළවළ. අද ු සක්
දීරහ මිනිුනන් තුමටු යන්න ඵළවළ. ඒ තභයි නිඹභ තත්ත්ඹ.

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

රු ථහනහඹතුමභනි, භභ දළක්හ, රංහ World
Happiness Report 2013 එශක් 137 ශනි තළන ඉන්ශන් කිඹහ
ඹේකිිට තළන වන් ි බුණහ. නමුත් අශනක් ඳළත්ශතන්
එක්ශශනක් භට කිඹනහ ආ්ඩඩුශේ ඇභි රු නේ ඒ Report
එශක් ශරෝශේ number one ඉන්නහ ඇි  කිඹහ.

ගු මහින්ද යළපළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண )

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඔඵතුමභන්රහ ශේ යට ඳහරනඹ යන හරශේ ශේ යට කී ශනි
තළනද ි බුශ්ඩ

රු ථහනහඹතුමභනි, භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි යඹහ
ශනොශවොත් මුදල් ඇභි යඹහ -

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අසර් භන්ත්රීතුමභහ, ශභොක්ද, point of Order එ

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ
ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

රු ථහනහඹතුමභනි, ශේ ශදන ශඳොශයොන්දු ඔක්ශෝභ
ශඳොතට විතයයි ීමභහ ශන්ශන්. නනහධිඳි තුමභහ තභයි මුදල්
ඇභි යඹහ. එතුමභහ කිඹන ශේල් ඵරනශොට එතුමභහ ශශයහි
තභයි ශේ යශට් අවිලසහඹ ඇි  ශන්ශන්. ඒ නිහ තභයි රංහ
ඉි වහශේ ඳශශනි තහට අඹ ළඹ කිඹනශොට, ආ්ඩඩුක්
විිටන් ඔවුන්ශේ මුදල්ලින් යි ඤසඤහ ශඳට්ින අයශන ගිහිල්රහ
භක් හශන්, වන්දිඹක් හශන් ඳත්තුම යන්න කිඹරහ මිනිුනන්ට
ශදනහ. ශභොද, මිනිසුන ිටඹ ළභළත්ශතන් යි ඤසඤහ ඳත්තුම
යන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ආ්ඩඩුශේ ඇභි රු ේර මිනිසුනන්ට
යි ඤසඤහ දීරහ කිඹනහ ශභය අඹ ළඹ කිඹනශොට ශේහ
ඳත්තුම යන්න කිඹහ. රු ථහනහඹතුමභනි, කිඹන්න නහටුයි,
ශේ මිනිසුනන්ට ශනොමිශල් දීු  යි ඤසඤහ ිනත් ඒ මිනිසුන
ඳත්තුම ශශේ නළවළ. ශභොටද ඳත්තුම යන්ශන් ශේ අඹ ළඹ
ු සක් කිඹහ මිනිසුන දන්නහ. ශභතුමභන්රහශේ ල්ලිලින්
යි ඤසඤහ අයන් දුන්නහ. කිඹන්න රළ් නයි. කිිටභ ද ශභශවභ
වුශ්ඩ නළවළ. මිනිසුනන්ට ඳත්තුම යන්න කිඹහ යි ඤසඤහ අයශන
ශදනහද

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

වුද හටද ශොශවේද එශවභ අයශන දුන්ශන්

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

රු ථහනහඹතුමභනි, ශභතුමභහ ශේ රු බහ ශනොභ
ඹනහ. භභ කීශභන් කිඹනහ, ආ්ඩඩු යි ඤසඤහ අයශන
දුන්ශන් නළි  ඵ. විරුේධ ඳහර්ලසශේ නහඹතුමභහට විරුේධ
තභයි යඑන්ී.හයශඹෝ යි ඤසඤහ අයශන දීරහ ි ශඵන්ශන්.
[ඵහධහ කිීමේ]

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ ශනොශවොත් මුදල් ඇභි යඹහ
- [බාධා කිරීම්]

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුමභන්රහ ඵහධහ කිීමභකින් ශතොය භන්ත්රීතුමභහශේ ථහට
නිලසලසද න් දීරහ පිළිතුමරු ථහ විකඹට යන්න.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ශේ ආ්ඩඩු භව ශරොකුට 'ශේල ශප්රේමීත්ඹ', 'ශේ අශේ යට'
කිඹරහ ථහ ශහට ශේ ආ්ඩඩු අන්ත න ලිඵයල්හදී
-neoliberal- ප්රි ඳත්ි ඹකුයි අනුභනඹ යන්ශන්. [ඵහධහ කිීමේ]
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ඳහර්ලිශේන්තුම

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීරුනි, පිළිතුමරු ථහක් ි ශඵනහ ශන්. නළත්නේ
ඔශවොභ ෆ ළහුහට භක් නළවළ.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

නනහධිඳි යඹහ කීභ න්න ඕනෆ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළන් අශනක් භන්ත්රීරුන් නිලසලසද න්න.

යටක් නිශඹෝ ලිඵයල් ප්රි ඳත්ි  අනුභනඹ යන ශොට, ඒ
එක්භ භළද ආදහඹේ භට්ටභ යටක් ඵට ඳිකර්තනඹ ශන
ශොට එළනි යට ප්රලසන කීඳඹක් භතුම ශනහ. නිශඹෝ ලිඵයල්
ප්රි ඳත්ි  අනුභනඹ යන ශොට, එ ඳළත්තකින් ශරොකු
ආදහඹේ විභතහක් ඇි  ශනහ රු ථහනහඹතුමභනි. ඒ
ආදහඹේ විභතහ හශේභ, භළදි ආදහඹේ යටට අපි ඳිකර්තනඹ
ශන ශොට විලහර පිිකක් දුේඳත්භට ඇතුමශත් ශනහ. භළදි
ආදහඹේ යටක් ශනහ කිඹරහ අපි හිතුමහට දිකරතහ ශර්හට ළඩි
පිිකක් ඇතුමශත් ශනහ. භළදි ආදහඹේ යටක් ඵට ඳිකර්තනඹ
ශන හරශේ වික නේ යනඹක් යන්න ඕනෆ ශභොක්ද
ආයක් දළර ළඩි යන්න ඕනෆ; යහේත යන්න ඕනෆ. ඒ නළි 
අඹ ආයක්හ යරහ ඒ අඹට ශඳොඩි වයිඹක් ශදන්න.[ඵහධහ
කිීමභක්]

ගු මන්ත්රීලරතයක්

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඒ ශොටත් ඉවශට ඹනහ ශන්.

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

එතුමභහ ශේ ආ්ඩඩුශේ ප්රධහනිඹහ වළිනඹට අනුභනඹ යන්ශන්
අන්ත න ලිඵයල්හදී -neoliberal- ප්රි ඳත්ි ඹක්. [ඵහධහ කිීමභක්]

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

භන්ත්රීතුමභහ හඩි ශන්න. ළඩිඹ ෆ වන්න ඹන්න එඳහ. ශේ
ථහට ඇහුේන් ශදන්න.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

එතුමභහ අන්ත “නිශඹෝ ලිඵයල්හදී” ප්රි ඳත්ි ඹක් අනුභනඹ
යනහ කිඹරහ භභ දිටභ ශේ රු බහශේ කිඹරහ ි ශඵනහ.
ේරු ඳන්ි ඹ නිශඹෝනනඹ යු  ඩිේ ගුණශේය භළි තුමභහ අද
ශොශවොභද ඒ ඳළත්ශත් ඉන්ශන් කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ.
ේරුන් ශනුශන් ඉදිිකඳත් වුණු දිශන්ස ගුණර්ධන
භළි තුමභහ හශේ අඹ ශොශවොභද ශේ අන්ත “නිශඹෝ ලිඵයල්හදී”
ප්රි ඳත්ි ඹක් අනුභනඹ යන ආ්ඩඩුත් එක් ඉන්ශන් ට්ට
හ ශන ඉන්නහ ඇි . ඊනිඹහ ශේල ශප්රේමීන් න විභල් වීයංලරහ
ශභොක්ද කිඹන්ශන් විභල් වීයංල භවත්භඹහ ශේ ආ්ඩඩුශේ
ඉශන අද එ එ ශේල් කිඹනහ. එ ඳළත්තකින් ශේ
ආ්ඩඩුශේ ඉශන එ එ ාන කිඹරහ කිඹනහ, "ශේ
ඔක්ශොභ අභිශඹෝ එක් අඳට ශඳශනනහ භහන, ආර්ථි,
ංසිි  ඩහ ළටීභක් අද යශට් ඇි  ශරහ ි ශඵනහ" කිඹරහ.
වුද ශභශවභ කිඹන්ශන් ශේලශප්රේමීත්ඹ ළන ථහ යන
එක්ශනහ භහන ංසිි  ඩහ ළටීභක් ශේ ආ්ඩඩු තුමශ
ි ශඵනහ කිඹරහ කිඹනහ.
ඊශ ට ශභොක්ද කිඹන්ශන් "ආ්ඩඩුට තදුයටත් ශභශවභ
ඹන්න ඵළවළ, ශභහි ඉන්නහ ආර්ථි කහතශඹක්" කිඹරහ,
ආ්ඩඩුශේ ඇභි යශඹක්භ කිඹනහ. භභ අවන්ශන් ආර්ථි
කහතඹහ වුද කිඹරහයි වුද "නිශඹෝ ලිඵයල්" ප්රි ඳත්ි ඹ
අනුභනඹ යන්ශන් වුද ඵටහිය යටරට ළි , චීනඹට ළි 
ශේ යශට් විශේල ආක්රභණ ළන තීයණ න්ශන් එශේ යන්ශන්
මුදල් ඇභි යඹහ ශනොශවොත් නනහධිඳි යඹහයි. එශවභ නේ,
විභල් වීයංල භවතහ කිඹනහ, නනහධිඳි යඹහ ආර්ථි කහතඹහ
කිඹරහ. අපි ඇත්ත ථහ යමු. ඇයි වං රහ ථහ යන්ශන්
ආ්ඩඩු ඇතුමශශේ ිටිනඹත් භවය අඹට ඒ ශත්ිකරහ ි ශඵනහ.
නමුත්, තභන්ශේ තනතුමරු ශසයහ න්න ඕනෆ නිහ, ර් නහ නළි 
ආ්ඩඩු ඇතුමශශේ හඩිශරහ ඉන්නහ. තභන්ට ශළින් තීයණඹක්
න්න ඵළික ඉන්නහ. නනතහ ශනුශන් වික තීන්දු න්න
ඵළික ඉන්නහ. අන්න ඒ තභයි ි ශඵන ප්රලසනඹ.
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(An Hon. Member)

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ශොයි ශොටද ඉවශට ඹන්ශන් එ ශොටයි. ිටඹඹට
එක්. යහනඳක් භළි තුමභහ ශතෝයහත් යප්රහද රත් ඳන්ි ඹක්
ඉවශට ඹනහ. ශන වුරුත් ඉවශට ඹන්ශන් නළවළ. වික නේ,
යනඹ ශේ නිළයදි ශ යුතුමයි. යනඹ ශේ නිළයදි යන්න
ඕනෆ. ඒ ශොශවොභද යන්ශන් ඒ ඵදුලින් යන්න ු ළුන්
රු ථහනහඹතුමභනි. ආදහඹේ ඵේද - අඹ කිඹන එ- අඹ ළඹ
ඳහවිච්ිත යන්න ු ළුන්, ඇි  මිනිවහශන් අයශන නළි 
මිනිවහ ලක්ි භත් යන්න. ඒයි අඹ ළඹක් කිඹන්ශන්.
භහනශේ ුවහත්භ ශනක් යන්න ඳහවිච්ිත යන්න ු ළුන්
ඹන්ත්රණ කිහිඳඹක් අඹ ළඹ ි ශඵනහ. නමුත් ශේ ආ්ඩඩු
ශභොක්ද යන්ශන් ආ්ඩඩුශේ ඵදු ප්රි ඳත්ි ඹ ශභොක්ද
රංහශේ ශේ ි ශඵන්ශන් ඇත්තටභ ප්රතීඳහඹන ඵේදක්Regressive tax regime එක්. Regressive tax කිඹන්ශන් දුේඳත්
ශඳොශවත් වළශභෝටභ එභ ඵේදක් අඹ යන එයි. අනුක්රභ
ඵේදක් -Progressive tax - කිඹන්ශන් ශඳොශවොත් මිනිහ ළඩි
ප්රභහණඹක් ශන දුේඳත් මිනිවහ අඩු ප්රභහණඹක් ශන එයි.
ඒ ඵදු ක්රභඹ තභයි අඳ අනුභනඹ යන්නට ඕනෆ.
අද ශේ යශට් ආදහඹේ ඵදු අඹ යන්ශන් ප්රි ලතඹක් වළිනඹට
ිටඹඹට 18යි. නමුත් ක්ර ඵදු ිටඹඹට 82යි. ඒ කිඹන්ශන් දුේඳත්
මිනිුනන්ශේ ශොත්තභල්ලිරට, ඖධරට, ශඳොතට, ඳෆනට
අඹ යන ඵදු ඔක්ශොභ දුේඳත් මිනිවහ තභයි ශන්න ඕනෆ.
නමුත් ආදහඹේ ඵදු ශන ප්රභහණඹ අඩුයි. අශේ යට භළදි ආදහඹේ
යටක්. ශඳශවොත් මිනිසුන ළඩියි. නමුත් ඒ ශොල්රන්ට ඵදු වන
ශදනහ. ශේ යහනඳක් භළි තුමභහශේ ප්රි ඳත්ි ඹ; මුදල්
ඇභි තුමභහශේ ප්රි ඳත්ි ඹ. ි ශඹන මිනිවහට ත තත් ඵදු වියහභ
ශදනහ. නළි  මිනිවහට නළි  ශන්න වනහ. ශේ ශේ අඹ
ළශඹන් ශනස යරහද නිේ ඇවිල්රහ, ශේ භල්රක් ශදනහ,
අය භල්රක් ශදනහ කිඹහ ථහ යරහ ගිඹහට මිනිසුන ශේශන්
ශොඩ ඹනහද නළවළ. එශවභ ශොඩ ඹන්ශන් නළවළ. භහනශේ
අඩු ආදහඹේ රහභීන්ට ඵදු ඳහවිච්ිත යනහ හශේභ විඹදේ
ඳළත්තත් ඵරන්න ඕනෆ.
අපි භළදි ආදහඹේ රඵන යටක් ඵට ඳිකර්තනඹ න ශොට
IMF එශන් අඳට කිඹනහ, අඹ ළඹ හි ඹ අඩු යන්න කිඹරහ.
අඹ ළඹ හි ඹ අඩු යන්න ආ්ඩඩු ශභොක්ද යන්ශන්
එක්ශෝ ආදහඹභ ළඩි යන්න ඕනෆ. නමුත්, ආ්ඩඩුශන්
යන්ශන් ශභොක්ද තභන්ශේ ාේශෝරඹන්ට, ඳළර්රහට tax
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holidays ශදනහ හශේ ඒ වළශභෝටභ ඵදු වන ශදනහ.
එතශොට ආදහඹභ අඩු නහ. එතශොට ශභොක්ද යන්ශන්
ඊශ ට, විඹදේ ඳන්න ඕනෆ, අඹ ළඹ හි ඹ අඩු යන්න. විඹදේ
ඳන්ශන් ශොශවන්ද
ශේ භහය ආ්ඩඩුක්. රු
ථහනහඹතුමභනි, විඹදේ ඳන්ශන් ශන ශොශවන්ත්
ශනොශයි. මිනිසුනන්ට -ශඳොදු නනඹහට- ශදන ශේහලින් විඹදේ
ින ඳහ වළයරහ ි ශඵනහ. ඒ අඳට වි  යරහ කිඹන්න
ු පන්. ශොශවන්ද ඳන්ශන් වළභ තළනින්භ ශඳොඩි මිනිවහට
තභයි වන්ශන්. විඹදේ ළී.ශේදී අඳට ඒ වි  යරහ
ශඳන්න්න ු ළුන්.
එ ඳළත්තකින් අධයහඳනශඹන්, ශෞයශඹන්, ඒ හශේභ
වනහධහයලින් ඳහ විකනහ. රු ථහනහඹතුමභනි, ශභශවභ
ඵරන ශොට භහනඹට තභයි ශේ ිනට ශන්න න්ශන්.
භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහශේ එක්ත් නනතහ නිදවස
න්ධහන ආ්ඩඩු ළඵෆ ශේල ශප්රේමී, ප්රි ශීලී ආ්ඩඩුක් නේ, අඹ
ළඹ වයවහ ක්රිඹහත්භ ශ යුතුම ුවහත්භ ළුනභ ශවෝ
ළශී.භ ශෝ ශේ න ශොට ඒ වහ structural adjustment
එක් යන්න ි බුණහ ශන් ඒ යරහ නළත්ශත් ඇයි ඵදු වන
ශදන්ශන් රළේශඵෝගිනි ඳන්ි ඹට ව ළිටශනෝ ඳන්ි ඹටයි. ඒ
ශේ අඹ ළශඹනුත් වි  නහ. ශේ අඹ ළශඹනුත් ඒ ශනස
ශශේ නළවළ. ශභතළනට ඇවිල්රහ ශඳොඩි මිනිවහට නිේ ශනොලිඹක්
ශදන්න, අයහ ශදනහ, ශේහ ශදනහ කිඹරහ අවුරුදු දවඹක්
ි සශේ කිඹු  ශේල් එදහත් කිඹරහ ගිඹහ. නමුත්, ඒහ අං
කිඹු  ශේල් ශනොශයි.
අද ක්රිඹහත්භ යන ශේ ප්රි ඳත්ි ලින් ඇත්තටභ යටට
රළශඵන ප්රි පරඹ ශභොක්ද අද ශේශීඹ ර්භහන්තරට ව
ශේශීඹ නිසඳහදඹහට ශරහ ි ශඵන ශේ ශභොක්ද ර්භහන්ත
ු යයර අද ි ශඵන තත්ත්ඹ ඵරන්න. ශනොළශශඳන
ප්රි ඳත්ි , අහධහයණ ඵදු ප්රි ඳත්ි , දයහ න්න ඵළික විදුලිඹ හසතුම,
අසථහය ප්රි ඳත්ි , දණඹ ව ඉවශ නිසඳහදන විඹදභ නිහ අද
ර්භහන්ත ු යය කීඳඹ ශේශීඹ ර්භහන්ත ළීම ශන ඹනහ.
ශේශීඹ නිසඳහදනඹ ළන අපි ආඩේඵයශඹන් ථහ යනහ.
අශේභ ළන ථහ යනහ. අශේ ශේ න්න කිඹරහ කිඹනහ.
නමුත්, ඇත්ත තත්ත්ඹ ශභොක්ද විශේෂ්ඹන්ට ඵදු වන ශදන
අතය, ශේශීඹ ර්භහන්තලින් ිජු ව ක්ර ඵදු ර් 15ක් අඹ
යනහ. ඔඵතුමභන්රහ ඒ දන්නහද ඳශහත් බහ භට්ටශභන්,
නය බහ භට්ටශභන්, UDA එශන් ශෝඨහබඹ යහනඳක්
භළි තුමභහත් ඵදු ඹක් දභහ ි ශඵනහ. ශේශීඹ ර්භහන්තරට ඵදු
ර් 15ක් ඳභණ ශන්න ිටදු ශරහ ි ශඵනහ. එතශොට ඒ
ශොල්රන්ට ශේශීඹ ශශ ශඳොශත් එක්, ශරෝ ශශ
ශඳොශත් එක් තය යන්න ු ළුන්ද ශභොද, අද වළභ
ශදඹක්භ එ එ විධිඹට චීනශඹන් රංහට ශේනහ.
රු ථහනහඹතුමභනි, ශක් දසර ශේන ශක් කඩු
ිනත්, ඒ හශේභ ශක් මුහුණු ිනත් ශේ තහශේ ආනඹනඹ
යරහ ි ශඵන්ශන් චීනශඹන්. ශේශීඹ නිසඳහදනරුන්ට
ු ළුන්ද ශේට ඔශයොත්තුම ශදන්න
රු ථහනහඹතුමභනි, 2012 ර්ඹ අහන ශන ශොට ශේ
ර්භහන්තු යර, ර්භහන්තලහරහ 277ක් ි බුණහ. අද ඒහශඹන්
100ට ළඩි ප්රභහණඹක් හ දභහ ි ශඵනහ. ළුතය
ර්භහන්තු යශේ ර්භහන්තලහරහ 30කින්, 20ක් හ ඇත. ඒ 20
යඵර් ආශ්රිත ශඹදවුේ ර්භහන්තලහරහ. ශවෝභහභ, ටුහන
ර්භහන්තු යශේ ඇ ලුේ ර්භහන්ත කිහිඳඹක්භ හ ඇත.
ශභශවභ ි ශඵේදී, ඵරන්න ආ්ඩඩුශේ භහනිටත්ඹ.
නනහධිඳි තුමභහශේ ශෝරශඹක් තභයි,
ඇභි යඹහ. එතුමභහ කිඹන්ශන් ශභොක්ද

ිකහඩ් ඵදියුදීන්
එතුමභහ, Project
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යරහ කිඹනහ, ඔඵරහශේ ආශඹෝනනඹ ශශනන්න, අපි ිටඹඹට
100ක් විශේෂ්ඹන්ශේ භහේ අයිි  ය න්න රංහශේ ඉඩ
ශදනහ - one hundred per cent ownership to foreign investors
- කිඹරහ. නමුත්, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමට ඇවිත් ථහ යන්ශන්
ශන එනක්. ''අපි එශවභ ශදන්ශන් නළවළ, විශේෂ්ඹන්ට එශවභ
අයිි ඹ ශදන්ශන් නළවළ'' කිඹනහ. ඊට ඳසශේ එතුමභහ කිඹනහ,
ිටඹඹට 100ක් උඳඹන රහබඹ පිට යටට අයශන ඹන්න ු ළුන්
කිඹරහ. විශේල ශොේඳළනිරට ශේ ඵදු වන ඔක්ශෝභ දීරහ,
ඔවුන්ශේ රහබඹත් ශේ යිනන් නිේ අයශන ඹන්න කිඹරහ, අශේ
ශේශීඹ ර්භහන්තරට ඵදු ර් 15ක් අඹ යන එ හධහයණද
අද අශේ ර්භහන්ත ින විනහලයි. අද ශේශීඹ නිසඳහදනඹ විනහලයි.
ශේට ශේ අඹ ළශඹන් ශදන උත්තයඹ ශභොක්ද ශඵොරුට
වන භල්රක් ශදනහඹ කිේහට, ශේ ප්රලසන විශනහද නළවළ.
ශේහ නනහධිඳි තුමභහශේ උඳශදසලින් ශන් යන්ශන්.
එතුමභහශන්, මුදල් ඇභි යඹහ. එතුමභහ ශේහට කිඹන්න ඕනෆ.
ශේ විනහලඹට එතුමභහ තභයි, කි යුත්ශත්. නනහධිඳි තුමභහශේ
නිශඹෝ ලිඵයල් ප්රි ඳත්ි  වි  යන්ශන්, නනහධිඳි තුමභහ
අනුභනඹ යන්ශන් ශභන්න ශේ ප්රි ඳත්ි  කිඹරහ වි 
යන්ශන් ශන වුරුත් ශනොශයි රු ථහනහඹතුමභනි, ී..බී.
නඹුනන්දය, නනහධිඳි තුමභහශේභ ශල්ේ. ී..බී. නඹුනන්දය භවතහ
එ දක් ශභන්න ශභශවභ කිඹහ ි ශඵනහ:
"ශභයට නිඳදවිඹ වළකි ඵඩු පිිනන් ශන්වීභට ශෝින දවස
ණනක් ළඹ කිීමභ අඳයහධඹක්."
ශේ යශට් නිඳදවිඹ යුතුම බහ්ඩඩ පිට යිනන් ශශනන එට
ශෝින ණනක් ඹන එ අඳයහධඹක් කිඹරහ මුදල් වහ
ක්රභේඳහදන අභහතයහංලශේ ශල්ේතුමභහ කිඹනහ. ඉි න්, ශේ
හශේ ප්රි ඳත්ි , අඹ ළඹලින් ක්රිඹහත්භ යන ශොට ශේ යශට්
නිඳදන්න ු ළුන් වළභ ඵඩුක්භ පිට යිනන් තභයි ශශනන්න
ශන්ශන්. ආ්ඩඩු විිටන්භ තභයි, ශේ යශට් ශේශීඹ ර්භහන්ත
අංලඹ විනහල ය ි ශඵන්ශන්. ඒ ළන කිිටභ ළඹක් නළවළ.
රු ථහනහඹතුමභනි, භභ නිශඹෝනනඹ යන්ශන් ෆල්ර
දිසත්රික්ඹ; යඵර් ආශ්රිත ප්රශේලඹක්. ශවක්ටඹහය 41,000ක්
ි ශඵනහ, භශේ දිසත්රික්ශේ. ඳවුල් එක්රක්ඹට ළඩි
ප්රභහණඹක් ජීත් ශන්ශන්, යඵර් ආශ්රිත ර්භහන්තලින්. එයින්
ිටඹඹට 75ක් කුඩහ යඵර් තුමහිමිඹන්. අක්ය හශල්, බහශේ
ප්රභහණඹ කිික ඳරහ ජීත් ශන්ශන්. ශ දී ිටට ශේ ආ්ඩඩු
ශභොක්ද යන්ශන් අමු යඵර්, ෂීට් යඵර් තීරු ඵදු යහිත ශේ
යටට ආනඹනඹ යන්නට ඉඩ ශදනහ. අමු යඵර්, ෂීට් යඵර් පිට
යිනන් ශශනන්න දීරහ ශේ යශට් නිසඳහදනඹ යන යඵර්රට
ශස ඵේදක් අඹ යනහ. ශේ යශට් නිසඳහදනඹ යන වළභ යඵර්
කිශරෝටභ ශස ඵේදක් අඹ යනහ. ඊශ ට ශභොද
යන්ශන් ශේ යශට් යඵර් අඳනඹනඹ යන විට රුපිඹල් 4
ශස ඵේදක් අඹ යනහ. ශේ ු දුභ ළඩක්. අපි ශේ යශට්
නිසඳහදනඹ යන වළභ යඵර් කිශරෝටභ රුපිඹල් 15 ශස
ඵේදක් ශන්න ඕනෆ. අපි ශේ යිනන් යඵර් අඳනඹනඹ යන
විටත් රුපිඹල් 4 ශස ඵේදක් අඹ යනහ. පිට යිනන් ශේ යටට
යඵර් ශශනනහ, ිටඹලුභ ඵදු යහිත. ශේශන් නිශඹෝ
ලිඵයල්හදඹ වි  ශන්ශන් නළේද වුද ශේට 
කිඹන්ශන් යඵර් ර්භහන්තඹ විනහල යරහ, රක් 10ට ළඩි
ඳවුල් ංයහක් අද අඳවුනතහට ඳත් ශරහ ි ශඵන්ශන්
නනහධිඳි තුමභහශේ ප්රි ඳත්ි  නිහ කිඹරහ භභ කිඹන්න ළභළි යි.
ඒශක් කිිටභ ළඹක් නළවළ. ශේ ළන අඹ ළශේදී ථහ ශහද

ගු මහින්ද යළපළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඒ තභයි වි  මිරක් දීරහ ි ශඵන්ශන්.
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ඳහර්ලිශේන්තුම

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ශභොන වි  මිරක්ද අශේ ඳළි ර රුපිඹල් 250ට යඵර්
කිශරෝ එක් විකුණහ න්න ඵළික මිනිසුන ද රනහ. ඊශේ
ශඳශර්දහ වි  මිරක් ළන කිේහ. [ඵහධහ කිීමේ] ඕහ ශදයිද
[ඵහධහ කිීමේ] ඉසයශරහ ශදන්න ශෝ. ඇයි පිට යිනන් යඵර් කිික
ශශනන්ශන්
ඇයි තමුන්නහන්ශේරහ පිට යිනන් ශේහ
ශශනන්ශන් ඇයි ඒහට ඵදු අඹ යන්ශන් නළත්ශත් භව
ශරොකුට යට ළන ථහ යනහ. ශේලශප්රේමීත්ඹ ි ශඵන්ශන්
ශට් විතයයි. නනහධිඳි තුමභහ නිශඹෝනනඹ යන්ශන් ශේශීඹ යඵර්
ශොවිඹහශේ ුනඵ ශත ශනුශන් ශනොශයි. නනහධිඳි තුමභහ
නිශඹෝනනඹ
යන්ශන්
ඵටහිය
ආශඹෝනඹන්
ව
නහහයේරුන් ඵ ශේශන් වි  ශනහ.
අඹ ළඹ වයවහ සථහය ප්රි ඳත්ි  ඉදිිකඳත් යරහ, ශේහ
නිළයදි යන්න ි බුණහ. ශේ අඹ ළඹ ඉදිිකඳත් යන විට ශේහට
විඳුේ ශදන්න ි බුණහ. ඊශ ඳයේඳයහ ළන හිතරහ ළඩ
යන්න ි බුණහ. නමුත් ශේ ආ්ඩඩු හිත්න්ශන්, ඊශ
භළි යණඹ ළන; තභන්ශේ ඵඩ ශෝසතයඹ ළන. භළි යණඹ
දිනහ න්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ හිතන්ශන්. ශභොන ශඵොරුක්
කිඹරහ වික, -යට විනහල වුණත් භක් නළවළ- ශොශවොභ වික
භළි යණශඹන් ශොඩ ඹන විධිඹට ථහ යනහ.
අපි භළදි ආදහඹේ රඵන යටක්. භළදි ආදහඹේ රඵන යට
ආදහඹේ ඵදු ළඩි ශන්න ඕනෆ. ඵදු එතුම යන ප්රභහණඹ ළඩි
ශන්න ඕනෆ. ශේ යශට් එශවභ නළවළ. ශේ යශට් ිටඹඹට 1ක් න
ඉවශභ ඳන්ි ඹ, ශෝින ණනක් වේඵ යන super rich කිඹන
ඳන්ි ශඹන් කිිටභ ඵේදක් අඹ යන්ශන් නළවළ. ඒ අඹට ශඵොශවොභ
නිදවශේ ඉන්න ු ළුන්. භළදි ආදහඹේ භට්ටභට ඹන විට, දුේඳත්
අඩු ආදහඹේරහභින්ට අනිහර්ඹශඹන්භ ආයක් දළරක්
ි ශඵන්නට ඕනෆ. යශට් දිකරතහ නිහ භහන ප්රලසන ශොඩක් ඇි 
ශනහ.
අද රංහශේ නනහධිඳි  යහනඳක් භළි තුමභහශේ ආ්ඩඩු
ඹටශත් අපි දකින ශදඹක් ි ශඵනහ. එතුමභහ විශලේශඹන්භ ශේහ
දකින්න ඕනෆ. ශේහ අපි වළභ දහභ අවන ශේල්. අේභහ ශශනක්
දරුශෝ ශදන්නහ එක් භහතය ඳහරශභන්  ට ඳනිනහ. පිශඹක්
දරුශෝ ිනයි, බිිකයි භයරහ ිටඹ දිවි නහ න්නහ, ආර්ථි
ප්රලසන නිහ.
ඒ හශේභ දරුශක් තභන්ට ඳත්තුම කුට්ටභක් න්න ඵළික
නිහ ශඵල්ශල් ළර දභහ න්නහ. ඵඩගින්නට විල්ඳඹක් නළි 
නිහ එ ඳවුරක් තුමන් ශේරටභ යවිර හරහ ශයෝවල් ත
ශනහ. ඵරන්න, ශේහ භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ කිඹන
ආලසාර්ඹඹ තුමශ ිටේධ ශන ශේල්. ශේහ ඇත්ත ශේල්.
තමුන්නහන්ශේරහත් ශේහ දන්නහ ඇි .
ඳුන ගිඹ අවුරුදු දවඹ තුමශභ ඉදිිකඳත් ශ භහින්ද ිතන්තන අඹ
ළඹ ශල්නර ප්රි පරඹ ඒයි. මිනිසුන ශේ තත්ත්ඹට ළිනරහ
ි ශඵනහ. භහින්ද යහනඳක් භළි තුමභහශේ භහින්ද ිතන්තන
ආලසාර්ඹඹ ඹටශත්, අද ශරෝශේ යටල් 172කින් ිටඹදිවි නහ
ළී භ අි න් වතයළනි සථහනඹට ඉන්ශන් රංහ. අඳට උඩින්
ි ශඵන්ශන් උතුමරු ශොිකඹහ. ිටඹදිවි නහ ළී භ අි න් රංහ
ඉන්ශන් වතයළනි තළන. ඒ ශභොද ඔඵතුමභන්රහශේ ප්රි ඳත්ි 
ශවො නේ එශවභ ශන්න ු ළුන්ද That is the proof of the
pudding.
වළභ ශරහශේභ නනහධිඳි තුමභහ ථහ යන්ශන්, "ඒු ේර
ආදහඹභ ශඩොරර් 4,000යි, අශේ ආර්ථි ර්ධනඹ ිටඹඹට 8ටයි"
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කිඹරහ. ඒත් මිනිුනන්ට ශභොනහද රළශඵන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහ
ඒ ළන ථහ යරහ ි ශඵනහද ශේ යශට් නනතහශන් ිටඹඹට
42ට දට රළශඵන්ශන් ශඩොරර් 2ට අඩු ආදහඹභක්. ඒ
කිඹන්ශන්, රුපිඹල් 260ට අඩු ආදහඹභක් රඵන අඹ ිටඹඹට 42ක්
ශේ යශට් ඉන්නහ. ශඩොරර් 4,000 ඒු ේර ආදහඹභක්
රළශඵන එ ළන ඔවුන්ට ථහ ශහට ළඩක් ි ශඵනහද රු
ථහනහඹතුමභනි, ශේශන් ශඳන්නුේ යන්ශන් ආදහඹේ
ඳයතයඹයි; ආදහඹේ විභතහයි. අඹ ළඹ ඳහවිච්ිත යන්න
ි බුශ්ඩ ඒ ආදහඹේ විභතහ නළි  යන්නයි. නමුත් ඒ ශශේ
නළවළ.
රු ථහනහඹතුමභනි, IMF එශක් නිශඹෝ භත අඹ ළඹ
හි ඹ අඩු කිීමභට යනශේ විඹදේ ඳහ විකන්නට යනඹ තීයණඹ
ය ි ශඵනහ. ඳහ විකන ඒ විඹදේ ශභොනහද භභ කිඹන්නේ.
අධයහඳනඹට ඹන විඹදේ ඳහ විකනහ. ශෞයඹට ඹන විඹදේ
ඳහ විකනහ. ුනබ හධන විඹදේ ඳහ විකනහ. ශභොක්ද ඒශන්
රළශඵන ප්රි පරඹ
රු ථහනහඹතුමභනි, ශභොණයහර දිසත්රික්ඹ න්න. රු
ථහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහශේ ු තහ ඒ ඳශහශත් භව ඇභි . ශේහ
ළන ඔඵතුමභහට යදක් කිඹන්න ඵළවළ. එතුමභහට - භව ඇභි ටයදක් කිඹන්නත් ඵළවළ. නනහධිඳි තුමභහටයි යද කිඹන්න ඕනෆ.
ශභොද, ශභොණයහර දිසත්රික්ශේ ඉන්ශන් දිකරතහ ශර්හ තුමශ
ජීත් න අඹ. ඒ කිඹන්ශන් දට ශඩොරර් 2ට ඩහ අඩු
ආදහඹේරහභීන්.
2010 දී දිකරතහ ශර්හ තුමශ ජීත් න අඹ ශභොණයහර
ිටිනශේ ිටඹඹට 14යි. 2013 න විට ඒ ිටඹඹට 14 ිටඹඹට 28
දක්හ ළඩි වුණහ. ඒ කිඹන්ශන්, ිටඹඹට 100 ර්ධනඹක්.
දුේඳත්භ ශොට ිටඹඹට 100කින් ළඩි වුණහ. භහින්ද ිතන්තනඹ
විකඹට ළඩ යනහ නේ එශවභ ශන්න ඵළවළ ශන්.
ේපූර්ණ ඳහල් ප්රි ලතඹ ත්තහභ, ඵදුල්ර දිසත්රික්ශේ එ
ගුරුයශඹක් ිටිනන ඳහල් ිටඹඹට 29ක් ි ශඵනහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි, ශභොණයහර දිසත්රික්ශේ ළිටකිළි නළි  ඳහල්
ිටඹඹට 64ක් ි ශඵනහ, රු ථහනහඹතුමභනි. එශවභ නේ,
ඒු ේර ආදහඹභ ශඩොරර් 4000ක් කිඹරහ ථහ ශහට අඳට
ඒශන් ළඩක් ි ශඵනහ ඹළ.
යශට් හක්යතහ ිටඹඹට 91ක් කිඹරහ අපි ථහ යනහ.
ඵදුල්ර දිසත්රික්ශේ විඹලු කිඹන ප්රශේලශේ හක්යතහ කීඹද
දන්නහද, රු ථහනහඹතුමභනි. ඒ ිටඹඹට 70ට අඩුයි. අපි
කිඹනහ, යශට් ිටඹඹට 91 හක්යතහක් ි ශඵනහ කිඹරහ.
නමුත් යශට් භවය තළන්ර හක්යතහ ිටඹඹට 70ට ඩහ අඩුයි.
ඇයි ශේ අධයහඳන ේඳහදු නිහ. ශේ IMF නිශඹෝඹ භත අඹ
ළඹ හි ඹ අඩු යන්න විඹදභ ඳන්න ඕනෆ ශන්. විඹදභ
ඳන්ශන් ශොශවොභද Highways වදන, airports වදන ශරොකු
යහඳිි රට -ශොමිස වන්න ු ළුන්යහඳිි රට- කිිටභ
ශදඹක් යන්ශන් නළතුම, ශඳොඩි මිනිවහට ශදන වළභ එක්භ
ඳනහ. ශේ අඹ ළශඹන් ඒ තභයි යන්ශන්.
රු
ථහනහඹතුමභනි, භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහශේ ිතන්තනඹ
යප්රහද රත් ුනළුතයඹට, රළේශඵෝගිනි ඳන්ි ඹට රන,
අන්ත neoliberal ිතන්තනඹක් ඵට අද ශේ අඹ ළශඹන් වි 
නහ. ශේ රුණු භත ඒ වි  ශනහ. ශඳය අඹ
ළඹල්ලින් දීු  ශඳොශයොන්දු කිිටශේත් ඉටු යරහ නළි  ඵටත්
වි  ශනහ.
ශේ අඹ ළශඹන් ශභහ ශඳෝණඹ ළන ථහ යනහ ශන්.
ශභභ අඹ ළශඹන් ශඩොරර් මිලිඹන 5 ක් -රුපිඹල් මිලිඹන 500 ක්
ඳභණ- ශභහ ශඳෝණඹට ශන් ශහ කිේහ. ශභන්න ශභහ
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ශඳෝණඹට ශන ශේ. 2011 දී ශඳෝණ දීභනහ වහ ඳවුල්
40,000ට ශන් ශ මුදල් ප්රභහණඹ වුශ්ඩ රුපිඹල් මිලිඹන
600යි. 2013 ශනශොට ඒ ඳවුල් 40,000ටභ ශඳෝණ දීභනහ
ශනුශන් ශන් යරහ ි ශඵන මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 200යි.
එභ ඳවුල්රට ශඳෝණඹ ශදන්න 2011 දී ශන් ශහ, රුපිඹල්
මිලිඹන 600ක්. 2013 දී එඹ රුපිඹල් මිලිඹන 200ට අඩු යරහ
ි ශඵනහ. - භව ඵළංකු හර්තහට අනුයි භභ කිඹන්ශන්.එතශොට ුනඵහධනඹ ව වනහධහයඹ ඳහ විකනහ කිඹන එ
ඒශන් වි  ශන්ශන් නළේද අධයහඳනඹට ශන් යන මුදල්
ඳනහ කිඹරහ වුරුත් දන්ශන් නළේද ශෞයඹට ශන් යන
මුදල් ඳනහ කිඹරහ වුරුත් දන්ශන් නළේද ශභයින්ට ශදන
කිික ිනටත් තට්ටු ශනහ කිඹන එ ශේශන් වි  ශනහ.
ශේශක් ප්රි පරඹ ශභොක්ද
රු ථහනහඹතුමභනි, නළත භභ කිඹන්නේ, ඌ ඳශහශත්
ශභොණයහර දිසත්රික්ශේ අවුරුදු 5 ට අඩු දරුන්ශන් ිටඹඹට
24ක්භ කුරුබහඹට ඳත්ශරහ ඉන්න දරුශෝ. ඇයි ශේ
දුේඳත්භ නිහ තභන්ට ශඳෝණඹ රඵහ න්න විධිඹක් නළවළ.
ශඩොරර් 4000  ඒ ු ේර ආදහඹභක් ි ශඵනහ නේ ශභශවභ
ශනහද ශේ ඳයතයඹ ශත්ශයන්ශන් නළේද ග්රහමීඹ නනතහට අද
භහින්ද ිතන්තනඹ ළන විලසහඹක් නළවළ. ශඳොදු නනතහට අද ඒ
ළන විලසහඹක් නළවළ. භභ එශවභ කිඹන්ශන් ශන ශභොකුත්
නිහ ශනොශයි රු ථහනහඹතුමභනි.
අශේ නන ශල්න වහ ංයහ ශල්න ශදඳහර්තශේන්තුම Department of Census and Statistics - යු  මීක්ණඹ; ිව
ඒ අදහඹේ වහ විඹදේ මීක්ණඹ - Household Income and
Expenditure Survey - කිඹන්ශන් accurate survey එක්, ඹේ
ප්රභහණඹකින්. UNP ආ්ඩඩු ි ශඵන ශොට, යනිල් වික්රභිටංව
භළි තුමභහ අභළි  වළිනඹට ඉන්න ශොට කිේහ, අපි භට
ළරකුශේ නළවළ කිඹරහ; අපි Western neoliberal ආ්ඩඩුක්
කිඹරහ. [ඵහධහ කිීමේ] වික එශවභ ශන් කිඹන්ශන්. [ඵහධහ කිීමේ]
දළන් භභ කිඹන්නේ, වුද real neoliberal කිඹරහ. ඒ
මීක්ණඹට අනු කිඹනහ, 2002 ඉන් 2004 -ඒ කිඹන්ශන්
2001-2005 හරඹ- දක්හ එක්ත් නහි  ඳක් ආ්ඩඩු ි බුණු
හරශේ ග්රහමීඹ ආදහඹේ ළඩිවීශේ ප්රණතහ, නහික ආදහඹේ
ළඩි වීභට ඩහ ශේශඹන් ළඩි ශරහ ි ශඵනහඹ කිඹරහ. ඒ
වි  යනහ. අශේ 2002-2004 ආ්ඩඩු හරශේ ග්රහමීඹ
ආදහඹේ ළඩි ශරහ ි ශඵනහ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහට ත විනහඩි ශද හරඹක්
ි ශඵනහ.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ශවොභයි, රු ථහනහඹතුමභනි.
ශ් .ආර්. නඹර්ධන භළි තුමභහ 1977 දී ශේ යට බහය න්නහ
විට, ග්රහමීඹ ු ේරඹකුශේ භහිට ආදහඹභ රුපිඹල් 300යි. අපි ඒ
අවුරුදු 3කින් රුපිඹල් 3,000 දක්හ ළඩි ශහ. අශේ යනිල්
වික්රභිටංව භළි තුමභහ අභළි  හරශේ ග්රහමීඹ ආදහඹභ ළඩිශරහ
ි ශඵනහඹ කිඹහ ඒ මීක්ණශඹන් වි  යනහ. දළන්
භහින්ද ිතන්තනශඹන් ශභොක්ද ශන්ශන්
රු ථහනහඹතුමභනි, හරඹ නළි  නිහ භභ ඒ ළන
ශිනශඹන් කිඹන්නේ. ිව ඒ ආදහඹේ වහ විඹදේ මීක්ණඹ
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කිඹනහ, අශේ හරශේ ිටඹඹට 15.9ක් ි බුණ ග්රහමීඹ ආදහඹේ
ප්රි ලතඹ භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහශේ 2010-2013
ිතන්තන හරශේ ිටඹඹට 7.11 දක්හ අඩු ශරහ ි ශඵනහ කිඹරහ.
ග්රහමීඹ ආදහඹභ ඳවශට ළිනරහ, තුම ආදහඹභ ිටඹඹට 7ට ළිනරහ,
නහික - urban - ආදහඹභ ඹේ ප්රභහණශඹන් ළඩි ශරහ
ි ශඵනහ. ඒශන් ශභොක්ද වි  ශන්ශන් ඒ ශළින්භ
යප්රහදරත් ඳන්ි ඹට විතයක් ආදහඹභ ශඵදිරහ ඹන ළඩ
පිළිශශක් කිඹන එ Household Income and Expenditure
Survey එශන් වි  ශනහ. ශේ අතයඹක් කිඹරහ
කිඹන්න ඵළවළ ශන්. ශේහ ඔඵතුමභන්රහශේ හර්තහ. රු
ථහනහඹතුමභනි, ඒ වි  ශන්ශන් භභ කිඹන නිහ
ශනොශයි.
ශභන්න, ී..බී. නඹුනන්දය භවත්භඹහ කිඹන ශේ! ී..බී.
නඹුනන්දය භවතහ කිඹනහ, අඳ යශට් ආර්ථිඹ ක්රිඹහත්භ න
ආහයඹ අධයඹනඹ යන විට ශඳශනන්ශන් නහික ආර්ථිඹ
credit card භත ඳදනේ න අතය-

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීතුමභහ, අහන මිනිත්තුම. රු ඒ.එච්.එේ. අසර්
භවතහශේ point of Order එට අසථහ ශදන්න. ඒ නිහ භභ
ඔඵතුමභහට ළඩිු ය මිනිත්තුම ශදක් ශදනහ.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

Thank you.
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

රු ථහනහඹතුමභනි, ශභතුමභහ හධහයණ විඹ යුතුමයි. ශභතුමභහ
රංහශේ Budget එ ළන ථහ යනහද, නළත්නේ
ඇෂසනිසථහනශේ Budget එ ළන ථහ යනහද ශභය අඹ
ළශඹන් හු හක් වන දීරහ ි ශඵනහ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ point of Order එක් ශනොශයි.
රු බීර් වහෂීේ භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහ ත ළඩිු ය මිනිත්තුමක්
න්න.

ගු රනිල් වික්රමිංංශ මශ ළ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

රු ථහනහඹතුමභනි, එතුමභහට ත විනහඩි ඳව හරඹක්
ශදනහ.
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ඳහර්ලිශේන්තුම

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, රු භන්ත්රීතුමභහට ත විනහඩි ඳව හරඹක්
රළශඵනහ.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

රු ථහනහඹතුමභනි, ී..බී.නඹුනන්දය භළි තුමභහ කිඹනහ,
"අඳ යශට් ආර්ථිඹ ක්රිඹහත්භ න ආහයඹ අධයඹනඹ යන
විට ශඳශනන්ශන් නහික ආර්ථිඹ credit cards භත ඳදනේ
ශේදි ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ උස ණඹ ක්රභ භත ඳදනේ න එක්"
කිඹරහ. භභ ශඳන්නුශේ Household Income and Expenditure
Survey එ අනු ආදහඹභ ඳවත ළිනරහ ි ශඵන ආහයඹයි. දළන්
ී..බී. නඹුනන්දය භළි තුමභහභ කිඹනහ, "ඔේ. ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ උස
ණඹ භත, නහික ආර්ථිඹ credit cards භත ඳදනේ ශරහ"
කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන්, මුළු යටභ ණඹයි; මුළු යටභ ණඹයි. එතුමභහ
ත ශභොක්ද කිඹන්ශන් "රංහ ඵළංකු, භවනන ඵළංකු ව
නහි  ංර්ධන ඵළංකු ත් ර ඒහශේ භසත ණඹ
මුදල්ලින් ිටඹඹට 30ක් අතය ප්රභහණඹක් නිශඹෝනනඹ යන්ශන්
උස ආශ්රිතඹ." ශේ ණඹ ශච්ා භහනඹක්. භහින්ද
ිතන්තනශඹන් අන්ි භට යරහ ි ශඵන්ශන් ඒ ින විතයයි ශන්ද
එතුමභහ ත කිඹනහ. "ශේ ආහයඹට ේඵද නනතහ ිටඹ යත්යන්
බහ්ඩඩ උස ය රඵහ න්නහ ණඹ මුදල් ශයෝල් ය තභන්ශේ
විඹදේ පිඹහ නිි ." යත්යන් ඵඩු උස ි ඹරහ තභයි ේඵද
නනතහ ජීවිතඹ ශයෝල් ය න්ශන් කිඹරහ මුදල් වහ ක්රභ
ේඳහදන අභහතයහංලශේ ශල්ේතුමභහයි කිඹන්ශන්. අය income
survey එයි, නඹුනන්දය භවතහ කිඹහ ි ශඵන එයි ඵරනශොට
ථහ ඇත්ත. "ශේ ආර්ථිඹට ළඩිු ය මුදල් ළඳශඹන්ශන්
උස ණඹ ආශ්රශඹන් රළශඵන මුදලිනි. ශභඹ පිළිත යුතුම තයයි.
- මුදල් අමාතාාංලේ ලල් ම් - " එතුමා තමයි එලශම කියන්ලන්.
නනහධිඳි තුමභහ ශන ඹන ළඩ පිළිශශ ළරැදියි කිඹරහ දළන්ත්
තමුන්නහන්ශේරහ පිළින්නහද
අය කුලිඹට හින භවහාහර්ඹයශඹක් ඊශේ TV එශක් ථහ
යනහ භහ දළක්හ, රු ථහනහඹතුමභනි. ඒ භවහාහර්ඹයඹහ
ශභොක්ද කිේශේ යනඹ ශනුශන් ශඩ් ගිහින් ඔහු කිඹනහ,
"ශේ භහින්ද ිතන්තනඹ දිගු හලීන ළඩටවනක්" කිඹරහ. දිගු
හලීන තභයි ශේ ප්රි රහබ රළශඵන්ශන් කිඹරහ කිඹනහ. අශන්
ශදවිඹශන්! දිගු හලීන කිඹරහ කිඹන්ශන් ශේට අවුරුදු 100ක්
ඕනෆද අවුරුදු 10ක් දුන්නහ. අපි අවුරුදු ශදක් ආ්ඩඩු
යනශොට, ඒ අවුරුදු ශදශන් අපි ප්රි රහබ දුන්ශන් නළවළ
කිඹරහ කිේහ. ශේ අඹට අවුරුදු 10ක් ගිහිල්රහත් තභ ප්රි රහබ
ශදන්න ඵළවළ. අඳට ප්රි රහබ දිගු හලීන, නමුත් ඳහරඹන්ට
ශොශවොභද අපි ඳළශශේ වදරහ, ශරොකු වක් යරහ ශඩි වළශදන
තුමරු ඉන්න ඕනෆ. නමුත් ආ්ඩඩුශේ ශේ ශරොක්න්ට ශොශවොභද
"ඵඩ්" ඳළශඹ වදරහ, "ඵඩ්" ඳළශශන් ශඩි ිනත් දළන් හක්කුට
දභහශන ඉයයි. ඔවුන්ට රළශඵන ප්රි රහබ දිගු හලීන නළවළ.
ආ්ඩඩුශේ ශරොක්න්ට, යප්රහද රත් ිටඹඹට 1ට රළශඵන
ප්රි රහබ දිගු හලීන නළවළ. ඔවුන් දළන් ප්රි රහබ අයශන ඉයයි.
ශඳොදු නනඹහට කිඹනහ, ත අවුරුදු 100ක් හිටඳන් කිඹරහ. භභ
කිඹන්ශන්, එශවභ මිනිසුන ඉන්න රෆසි  නළවළ කිඹන එයි.
ඊශ භළි යණශේ දී මිනිසුන ශඳන්යි, ශභන්න ශේ ළඩ
ශනුශන් තත් ශඳී  ිටිනන්ශන් නළි  ඵ. නනතහ දිගු හලීන
ප්රි රහබ රළශඵන තුමරු ඉන්ශන් නළවළ, රු ථහනහඹතුමභනි.
භහ අහන ලශඹන් ත එ ශදඹක් කිඹන්න ළභළි යි. ශේ
ආ්ඩඩු විිටන් යශට් නනතහ ඳහවිච්ිත යනු රඵන්ශන්, අය
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ශොන්ක්රීට් එක් දභනශොට ළටලින් රෆලි ඳහවිච්ිත යන
විධිඹටයි. ළටලින් රෆලි දභරහ දස 21යි ඒ ඳහවිච්ිත යන්ශන්.
දස 21න් ශොන්ක්රීට් එ වි වුණහභ ළටලින් රෆලි ින අයින්
යරහ විිට ය දභනහ. ඒ හශේභ තභයි භහින්ද යහනඳක්
නනහධිඳි තුමභහ අඹ ළඹ ඉදිිකඳත් කිීමශේ දී ශේ යශට් නනතහ
ඳහවිච්ිත යන්ශන්. අඹ ළඹක් එනශොට නනතහට ශභොනහ වික
ශදනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඊට ඳුන ඡන්දඹ රඵහ න්නහ. ඊශ ට
අය ළටලින් රෆලි ින විිට ය දභනහ හශේ ශළිනහ,
නනතහ නළි  ශන්න. ශභය නනතහ එඹ ශත්රුේ ශනයි
ඉන්ශන්. ඒ නිහ මිනිසුන ආශඹත් මුශහ ශන්ශන් නළවළ, රු
ථහනහඹතුමභනි. සතුමි යි.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සතුමි යි.
මීශ ට රු යංජිත් ිටඹමරහපිිනඹ ඇභි තුමභහ.

[පූ.බහ. 10.32]
ගු රංජිත් ිංයඹළිළටිය මශ ළ (විදුලි වංත්ධ ශළ
ත ොරුරු ළක්ණ අමළ යුරමළ)

(ரண்தைறகு
ஞ்ஜறத்
சறம்தனரதறட்டி
தரகனத்
தரடர்தைகள், கல் தரறல்தட்தறல் அகச்சர்)

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

රු ථහනහඹතුමභනි, එක්ත් නහි  ඳක්ඹ ශඵොශවොභ
රඵර ශරහයි ඉන්ශන්. රු බීර් වහෂීේ භන්ත්රීතුමභහ භශේ
දිසත්රික්ශේ මිත්රඹහ. භශේ ථහට ශඳය එතුමභහ ථහ යනහ
කිේහභ භභත් න්ශතෝ වුණහ, ශඵොශවොභ ප්රි ඳත්ි භඹ
ථහට භට පිළිතුමරු ශදන්න ිටදු ශයි කිඹරහ. නමුත් භහ දළු 
විධිඹට ප්රි ඳත්ි භඹ රුණු එතුමභහ ශේ රු බහශේදී ථහ
ශශේභ නළවළ. ඹේ ඹේ ිටේධි ළනයි එතුමභහට ථහ යන්න ිටදු
ශරහ ි බුශ්ඩ. භභ ඒ ළන නහටු නහ. එක්ත් නහි 
ඳක්ඹ ඇයි ශභතයේ රඵර ශරහ ිටිනන්ශන්
එතුමභහශේ
ථහ තභයි අඹ ළඹ විහදශේ අද දශේ ආයේබ ථහ. එ
භවු ශශනක් ිටඹ දිවි වහනි ය ත් ිටේධිඹක් කිේහ.
අහනහන්ත ිටේධිඹක්. වළඵළයි ඒ ශේ යශට් ශදශෝින
විිටරක්ඹක් නනතහ අතය එ ිටේධිඹක් ඳභණයි.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

අද ශනොශයි, ඒ හරශේත් වුණහ.

ගු රංජිත් ිංයඹළිළටිය මශ ළ

(ரண்தைறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரப்தறட்டி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

භභ ු ත් ඳත දළක්හ, තුම ශේශඹකුට එ ළශර්
රුපිඹල් ි සදවස ණන ඳඩිඹක් රළබිරහ ඒ න්ශතෝඹ නිහ
ඔහුට විදඹහඵහධඹක් වළදිරහ ි බුණහ. ඒත් එ ිටේධිඹක්. ඉි න්
ශේ ශදශෝිනඹටභ අදහශද ඒ ිටේධිඹ අද ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමශේ අඹ
ළඹ විහදඹ ආයේබ යන්න තයේ ඒ ිටේධිඹ ළදත්ද ඒ
ප්රලසනඹක් තභයි. නමුත් භභ ඒ ළන නහටු ශනහ.
නනහධිඳි තුමභහශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ නිහ එක්ත් නහි  ඳක්ඹ
අද ඵයඳතශ විධිඹට රඵර ශරහ. අද ිටේධි ළන ඳභණයි ථහ
ශශේ.
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රු ථහනහඹතුමභනි, භශේ ථහ ආයේබ යන්න ශඳය
භභ නහටු ශන් වුත් කිඹන්න ඕනෆ බීර් වහෂීේ භන්ත්රීතුමභහ
ශේ යශට් නනතහ ශනිච්ශච් ශොතළනටද කිඹරහ. "ඵල්රහ ව
භස ට්ට" කිඹන තළනටයි ශන ගිශේ. ශේ අවුරුදු ණශන්දීභ
රඵහ දුන් භස ට්ටට රැටුණු ඵල්රන් වළිනඹට තභයි නනතහ
වළඳින්වශේ. නනතහ නිශඹෝජිතශඹක් වළිනඹට භභ ඒ ළන නහටු
ශනහ. විඳක්ඹ වළිනඹට ඔවුන්ට ශක්න්ි  ඇි , අවුරුදු 10, 15
විඳක්ශේ ඉන්නහ, ශේ නනතහ අඳට උඩට එන්න ශදන්ශන්භ
නළවළ කිඹරහ. වළඵළයි, බීර් වහෂීේ භන්ත්රීතුමභහ ශතෝයහ ත් ඒ
නිදර්ලනඹ ශේ යශට් නනතහට ළරශඳනහද කිඹහ භභ එක්ත්
නහි  ඳක්ශඹන් ප්රලසන යන්න ළභළි යි. විශලේශඹන්භ
අි රු නනහධිඳි තුමභහ ඉදිිකඳත් ශ අඹ ළඹ ශල්නඹත් එක්
ශේ යශට් නනතහශේ බුේධිඹ "ඵල්රහ ව භස ට්ට" කිඹන
තළනට ඳවශට දහන්න තයේ අද එක්ත් නහි  ඳක්ඹට ශක්න්ි 
ගිහිල්රහ ි ශඵනහ.
භභ භශේ ථහ ඳටන් න්න ඉසශල්රහ ශේ යශට් මුදල්
අභහතයයඹහ වළිනඹට අි රු නනහධිඳි තුමභහටත්, එතුමභහශේ
නිශඹෝ ක්රිඹහත්භ යන මුදල් අභහතයහංලශේ ශල්ේ ී..බී.
නඹුනන්දය භළි තුමභහ ඇතුමළු එභ හර්ඹ භ්ඩඩරඹටත් සතුමි 
යනහ. භභ ශේ යශට් මුදල් අභහතයහංලශේ අවුරුදු කිහිඳඹක්
හිටු  නිශඹෝනය අභහතයයශඹක්. ඒ නිහ විඳක්ශේ ඉශන
කියුේ ශරුේ ඕනෆ ශදඹක් යන්න කිඹන්න ු ළුන්. වළඵළයි,
ශේහ ප්රහශඹෝගි යට ක්රිඹහත්භ කිීමශේ ඇි  ඵළරුරුේභ,
අඳවුන භභ ශවොඳින් දන්නහ. ඒ නිහ එභ ිටඹලු අභිශඹෝ
භළේශේ ශභළනි නනතහහදී අඹ ළඹක් ඉදිිකඳත් කිීමභ
ළන ප්රථභශඹන්භ මුදල් අභහතයයඹහ වළිනඹට අි රු
නනහධිඳි තුමභහටත්, එතුමභහශේ නිශඹෝ ක්රිඹහත්භ යන මුදල්
අභහතයහංලශේ ශල්ේයඹහ ඇතුමළු ිටඹලු නිරධහිකන්ටත් භභ
මුලින්භ සතුමි න්ත ශනහ. ශභොද, භශේ ථහ අන්
යන්න ලින් භට එභ සතුමි ඹ යන්න ඵළික වුශණොත් භශේ
ශරොකු  කීභක් ඳළවළය වළරුණහ කිඹරහ භභ හිතන නියි රු
ථහනහඹතුමභනි.
1948 දී ශේ යට නිදව රඵු  ද දක්හ ආඳුන ගිශඹොත්, ශේ
අඹ ළඹ ශල්නඹ භභ දකින්ශන් යහනය මරය ශභනහයණඹ
පිළිඵ ුනබහධන යනඹ කීේ ඉසට යු  ඳයභහදර්ලඹක්
ශරයි. එ ඳළත්තකින් විඳක්ඹ අන්දභන්ද ශ අඹ ළඹක්. රු
ථහනහඹතුමභනි, නනහධිඳි තුමභහ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිිකඳත් ශ
දශේ ඔඵතුමභහ මරහනශේ හිිනඹහ. අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිිකඳත්
යරහ ඳශමුළනි මිනිත්තුමශේ ිටට විඳක්ශේ ඇි  වුණු ඳුන ඵෆභ,
භරහනි ඵ ඔඵතුමභහ දකින්න ඇි . ඇයි ශේ එතුමභන්රහ කිිට
ද ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනොවුණු දළළන්ත ළඩ පිළිශශක් ශේ
යශට් නනතහ ශනුශන් ශභය අඹ ළඹ ශල්නඹන තුමළින්
ඉදිිකඳත් වුණහ. ආ්ඩඩු කීභ තුමන් ආහයඹට ශඵදුහ.
විශලේශඹන්භ ශේ යශට් හිටු  ප්රබුේධ මුදල් අභහතයයශඹක් තභයි
ආාහර්ඹ එන්.එේ. ශඳශර්යහ භවතහ. එතුමභහ ආ්ඩඩු කීභ තුමන්
ආහයඹට ශඵදුහ. එක් තභයි නනතහට ආයක්හ ළරීමභ.
ශදන එ, ආශඹෝනනඹ. නනතහශේ අනහතඹ ශනුශන්
ටයුතුම කිීමභ. තුමන් න එ ුනඵහධනඹ. ශේ හර්ඹඹන් තුමනභ
නිිටඹහහයශඹන් ඉසට යු  අඹ ළඹ ශල්නඹක් වළිනඹට අඳට
ශඵොශවොභ කීශභන් යුතුම 2015 ර්ඹ වහ භහින්ද යහනඳක්
නනහධිඳි තුමභහ ඉදිිකඳත් යු  අඹ ළඹ ශල්නඹ ළන කිඹන්න
ු ළුන්. ශේ ඡන්දඹක් නිහ ඉදිිකඳත් යු  අඹ ළඹ ශල්නඹක්
වළිනඹට රඝු යන්න වදනහ. නළවළ, ශේ අවුරුදු දවඹක් ි සශේ
ආු  හර්ථ යහඳිි ඹ ර්තභහන ප්රි පරඹ නනතහත් එක්
ශඵදහ වදහ ත්තුම අඹ ළඹ ශල්නඹක්ඹ කිඹන එ භහ
විශලේශඹන්භ කිඹනහ.
රු ථහනහඹතුමභනි, භභ වන් ශ කීේ තුමශනන්
නනහධිඳි තුමභහ ඵරඹට ඳත් ශන ශොට අඳට ි බුණු ප්රධහනභ
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ප්රලසනඹ තභයි ආයක්හ. ඒ වහ අපි උඳිකභ ළඳ කිීමභ ශහ.
යණ විරුන් ජීවිත පූනහ යන ශොට මුදල් අභහතයයඹහ වළිනඹට
එතුමභහ දශ ශේශීඹ නිසඳහදිතශඹන් ිටඹඹට 5ක් ආයක් විඹදේ
වහ ශන් ශහ. එදහ මඵතුමභන්රහ ෆ ළහුහ, ශභොටද එච්ාය
මුදල් ශන් ශශේ කිඹරහ. නමුත් එදහ ඒ කීභ ඉසට යරහ, ශේ
යටට හභඹ උදහ ය දුන්නහ. ඉන්ඳුන ශේ යශට් ංර්ධන ටයුතුම
ිටඹල්ර ය ශන ගිඹහ.
ඔඵතුමභන්රහශේ ව භහින්ද ිතන්තනඹ අතය ි ශඵන ශන
තභයි, ආයක්හ ඇි  යන භන්, ංර්ධනඹ යන භන්
ුනඵහධනඹ අභත ශශේ නළි  එ.
2008 ර්ඹ ළන අපි ල්ඳනහ ශශොත් ශරෝශේ අීමරුතභ
ආර්ථි අඳහතඹ ක්රිඹහත්භ ශේදී, ඵයඳතශ විධිඹට ශේ යශට්
යුේධඹක් ක්රිඹහත්භ ශේදී භහින්ද ිතන්තනඹ තුමළින් ශේ යශට්
දුේඳත් ශොවීන්ට ිටඹඹට 90 ඳභණ ශඳොශවොය වනහධහයඹක්
දුන්නහ. රු ථහනහඹතුමභනි, වේඵන්ශතොට දිසත්රික්ඹ
නිශඹෝනනඹ යන නනතහ නිශඹෝජිතශඹක් වළිනඹට ඔඵතුමභහ එහි
ිනනහභ දන්නහ. ඒ ිටඹල්ර තුමරනහත්භ ඉදිිකඹට ශන ආු 
ක්රභශේදඹක් තුමශ අද අශේ ආයක්හ වහ දශ ශේශීඹ
නිසඳහදිතශඹන් ිටඹඹට 3යි ශන් ය ි ශඵන්ශන්.
දළන් අඳට ු ළුන්, ඊට ඩහ එවහට ඹන්න. භවහ ඳිකභහණ
ආශඹෝනන යහෂ්ඹක් දළන් අපි නිභහ ය ි ශඵනහ. වේඵන්ශතොට
යහඹ, ශනොශයොච්ශාෝශල් විදුලි ඵරහහයඹ ආදී භවහ ඳිකභහණ
යහඳිි  යහෂ්ඹක් නිභහ යරහ දළන් අඳට තුමරනහත්භ ුනඵ
හධනඹ ළන ළඩි ළඩිශඹන් ඵරන්න ු ළුන් ශරහ ි ශඵනහ.
නනතහ ලක්ි භක් යන්න ු ළුන් යුඹ අද අපි ඉන්නහඹ
කිඹහ අද අඳට න්ශතෝඹශන් කිඹන්න ු ළුන්, රු
ථහනහඹතුමභනි.
මුදල් අභහතයහංලශේ හර්තහ ඵළලුශොත් එඹ ඉතහ ඳළවළදිලියි.
භහ හිතන වළිනඹට ශභතුමභන්රහ ඒහ ඵරන්ශන් නළවළ. 2004 2014 දක්හ ව ශන ඉතහ ඳළවළදිලි ශඳශනනහ. රු
ථහනහඹතුමභනි, එභ ංයහ වන් ශල්න වළන්හඩ්
හර්තහට ඇතුමශත් කිීමභ වහ වභළග * යන්නට භහ
ඔඵතුමභහශන් අය ඉල්රහ ිටිනනහ.
ශරෝශේ ආර්ථි ලක්ි ඹ, ආර්ථි ර්ධනඹ භනින ිටඹලුභ
දත්තඹන් ශේ යශට් ළී. ශඳශනන විධිඹට ඉවශ ශොස
ි ශඵනහ.
2004 දී ශේ යශට් විදුලිඹ ඳහිකශබෝගිඹන් ිටිනශේ ිටඹඹට 73යි.
2014 ආයේබ න ශොට එඹ ිටඹඹට 96ක් ශරහ ි ශඵනහ. අපි
දළන් 2015ට ආන්නශේයි ඉන්ශන්. එදහ නශ නර ඳවුනේ
ි බුශ්ඩ ිටඹඹට 28ට ඳභණයි. අද එඹ ිටඹඹට 45 දක්හ ළඩි
ශරහ ි ශඵනහ. අවුරුදු ණනක් ි සශේ ිටඹඹට 5 භට්ටශේ
ි බුණු දශ ශේශීඹ නිසඳහදිතශේ ර්ධනඹ ිටඹඹට 7 ට ඩහ ළඩි
භට්ටභක් දක්හ ඉවශ ශොස ි ශඵනහ. ිටඹඹට 9ට ි බුණු
උේධභන ශේඹ - ඵඩු මිර ළඩි වීශේ ශේඹ - අද අපි ිටඹඹට 5
දක්හ ඳහරනඹ ය ශන ි ශඵනහ. 1994 න ශොට ශේ යශට්
ශේහ වියුක්ි ඹ ිටඹඹට 14 භට්ටශේයි ි බුශ්ඩ. අද එඹ ිටඹඹට
4.4 දක්හ ශනළවිත් ි ශඵනහ. අඹ ළඹ හි ඹ ිටඹඹට 5ට
ශනළවිත් ි ශඵනහ.

—————————
* පුවහ කළත
බළ ඇ .

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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[රු යංජිත් ිටඹමරහපිිනඹ භවතහ]

භහධය නිදව ළන ථහ යන අශේ ශවෝදය භන්ත්රීරුන්
ඉන්නහ. නනහධිඳි තුමභහශේ භශේ ශේ යශට් 177ක් ි බුණු
භහධය ප්රභහණඹ 449ක් දක්හ ිටඹඹට 153කින් ළඩි වුණහ. ිටඹඹට
95කින් ළඩි වුශ්ඩ ශඳෞේලි භහධයයි.
ශේ යශට් වළභ ඳළත්තකින්භ ඉදිිකඹට ගිඹ හනුක්
පිළිඵයි අද අපි ථහ යන්ශන්. රු ථහනහඹතුමභනි, ශේ
ිටඹල්ශරන්භ ශේ යට ඉදිිකඹට ගිශේ ශොශවොභද යටක් ඉදිිකඹට
ඹන ප්රධහනභ ප්රහවඹ තභයි, ඒ යශට් අඹ ළඹ ශල්නඹ. අඹ ළඹ
ශල්නඹ තභයි, ශේ වළභ ශදඹටභ ඉන්ධන ශදන සථහනඹ,
ක්රභශේදඹ, ලක්ි ඹ. නනහධිඳි තුමභහ 2005 දී තභන්ශේ අඹ ළඹ
ශල්නඹ ඉදිිකඳත් යන්න ඳටන් ත් අසථහ ශේ යටට ශවො
ආදර්ලඹක්; හර්තහක්. එතුමභහ ඵරඹට ඳත් න ශොට ාන්ද්රිහ
ඵණඩහයනහඹ කුභහයතුමං භළි නිඹශේ ආ්ඩඩු ඹටශත් යත්
අමුණුභ අභහතයතුමභහ අඹ ළඹ ශල්නඹක් ඉදිිකඳත් ය ි බුණහ.
නනහධිඳි තුමභහ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසශේ "ශභඹ භශේ අඹ ළඹ
ශල්නඹ ශනොශයි" කිඹරහ එතුමභහට ත අවුරුේදක් ඇද ශන
ඹන්න ි බුණහ. භට ශවොට භතයි, එතශොට භහ නිශඹෝනය මුදල්
අභහතයයඹහ ලශඹන් ිටින ඵ. ඒ අඹ ළඹ ශල්නඹ තුමශ
ප්රධහනභ හයණඹක් වළිනඹට ශඳොශවොය වනහධහයඹ ි බුශ්ඩ
නළවළ. වළඵළයි නනහධිඳි තුමභහ අඳට - මුදල් අභහතයහංලඹට අභිශඹෝඹක් බහය දුන්නහ, "භභ නනතහට කිඹු  ශේ යන්න
ු ළුන් අඹ ළඹ ශල්නඹක් භහඹක් ඇතුමශත ස යන්න"යි
කිඹරහ. එශවභ නනහධිඳි යශඹක් - මුදල් අභහතයයශඹක් - තභයි
අඹ ළඹ ශල්නඹ ප්රශඹෝනනඹට අයශන ශේ කිඹන ිටඹලු
නඹග්රවණ ශේ යටට රඵහ දුන්ශන්. ශභඹ අවේඵශඹන් ිටදු වක්
ශනොශයි.
ශේ හයණහ තුමශ ඊශ පිඹයට ඹන්න අපි ූ දහනේ. ආයු
අශේක්හ හරඹ ළඩි යනහඹ කිඹරහ අපි කිේහ. අපි කිඹනහ,
ශේ ිටඹලුභ නඹග්රවණ අතය 2004 දී අවුරුදු 68යි, භහ 7ක්
ලශඹන් ි බුණු ආයු අශේක්හ හරඹ ශේ න විට ළඩි ශරහ
ි ශඵන ඵ. ශශනක් ඉඳදුණහභ ඔහුට ශවෝ ඇඹට අශේක්ෂිත
ආයු හරඹක් ි ශඵනහ. ඒ ආයු අශේක්හ හරඹ අවුරුදු 68.7
ිටට 2014 න ශොට අවුරුදු 75 දක්හ ළඩි ශරහ ි ශඵනහ.
අවුරුදු 7ක් ළඩිු ය ජීත් ශන්නත් අසථහ භහින්ද ිතන්තනඹ
තුමශ ශේ යශට් නනතහට උදහ ශරහ ි ශඵනහ. දළන් අශේ
ඉරක්ඹ 2020 න විට ආයු අශේක්හ හරඹ අවුරුදු 85 දක්හ
ළඩි යන්නයි. ශභඹ අීමරු ඉරක්ඹක්.
ඊශ ට අපි ූ දහනේ, ශේ යශට් ඒ ු ේර ආදහඹභ ශඩොරර්
7,500 දක්හ ළඩි යන්න. අපි කිේහ, අශේ ඒ ු ේර ආදහඹභ
ළඩි යන්න අපි ූ දහනේ කිඹරහ. දළන් අපි ූ දහනේ න්ශන්, ඒ
භන ඹන්න අලය යන ඳවුනේ, ලක්ි ඹ ශේ යශට් නනතහට
රඵහ ශදන්නයි. දළන් අපි විශ්රහභ ළටුේ ළඩි යනහ; ශෞය
ඳවුනේ ළඩි යනහ; භිේධි ප්රි රහබ ළඩි යනහ. ළඩිහිින
දීභනහ, ආඵහධිත දීභනහ, ශොවි විශ්රහභ ළටුේ ඹන ශේ ිටඹල්ර ළඩි
ය ශන ඹනහ. ශේහ ළඩි යන්ශන් ඹේකිිට ඳළවළදිලි
ඉරක්ඹක් යහ ඹන භනටයි.
රු ථහනහඹතුමභනි, අශේ භහනඹ තහක්ණි ශරෝඹට
ශන ඹෆශේ  කීභක් අඳට ි ශඵනහ. ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ
භඟින් අධයහඳනඹ, උස අධයහඳනඹ, ිත්තීඹ ු හුණු, භවශඳොශ
ෂ්යත් ආධහයඹ, නළණර දවක් ආදි ිටඹල්ර ශශර් අි රු
භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ මුදල් අභහතයයඹහ වළිනඹට දළඩි
අධහනඹක් ශඹොමු ය ි ශඵන්ශන් ශේ ශදන අීමරු පිේභ
ඳළී භට ශේ නහි ඹ අයශන ඹෆභ වහ ඵ අපි ඳළවළදිලි
කිඹන්න අලයයි.
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රු ථහනහඹතුමභනි, භභ කිේහ ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ
ඉදිිකඳත් කිීමභත් භ භ විඳක්ඹ රඵර ශරහ කිඹරහ. නනතහ
විමුක්ි  ශඳයමුණ ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ළන කිඹරහ
ි ශඵන්ශන්, ශේ අඹ ළඹක් ශනො නහි  අල්රක් කිඹරහයි.
වළඵළයි වළභ දහභ එතුමභන්රහ ඉල්ලුශේ නනතහට ු ළුන් තයේ
වන ශදන්න කිඹරහයි. නමුත් දළන් එතුමභන්රහභ කිඹනහ වළභ
ශදයටභ අල්රක් ශදන්න ූ දහනේ ශරහ ි ශඵනහ කිඹරහ.
අශේ ඳළත්ශතන් ත්ශතොත් එහි යර අදව, ශේ අඹ ළඹ
ශල්නඹ තුමශ ශේ යශට් භසත නනතහට ඹේකිිට ප්රි රහබඹක්
ි ශඵනහ කිඹන එයි; ඔවුන් ළන ශොඹහ ඵරහ ි ශඵනහ කිඹන
එයි. දළන් එතුමභන්රහ කිඹන්න උත්හව යනහ, ශේ නහි 
අල්රක්ඹ කිඹරහ.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

එතුමභහශේ බිික ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ-

ගු රංජිත් ිංයඹළිළටිය මශ ළ

(ரண்தைறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரப்தறட்டி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

භභ ළභළි  නළවළ ඕහ ථහ යන්න. නමුත් භභ එ
ප්රලසනඹක් එතුමභන්රහශන් අවනහ. නනතහ විමුක්ි  ශඳයමුශ්ඩ
භවත්රු දළන් ශේ රු බහශේ නළවළ. එතුමභන්රහ උත්හව
යන්ශන් ශේ අඹ ළඹ ශල්නශඹන් ප්රි රහබ රඵන
භිේධිරහභිඹහ, විශ්රහභ ළටුේ හිමිඹහ, ශොවිඹහ ආදි ිටඹලු ශදනහ
අල්රසහයශඹෝ කිඹහ කිඹන්නද අපි කිඹමු, ආ්ඩඩු අල්රක්
ශදන්න වදනහ කිඹරහ. අයණ නනතහ අල්රසහයඹන් කිඹන
තළනට රඝු යන්නද නනතහ විමුක්ි  ශඳයමුණ අද ූ දහනේ
න්ශන් තභන්ට ඵරඹ ශදන්ශන් නළි  නිහ, තභන්ට ඡන්දඹ
ශදන්ශන් නළි  නිහ ඔවුන් එශවභ යනහ.
එක්ත් නහි  ඳක්ඹත් එශවභයි. ඔවුනුත් ඒ ශක්න්ි ඹ යශට්
භසත නනතහ පිටට මුදහ විකනහ. නනතහට "අල්රසහයශඹෝ"
කිඹරහ කිඹන තයභට ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ අද නනතහ විමුක්ි 
ශඳයමුණ අඳවුනට ඳත් ය ි ශඵනහඹ කිඹන එයි භහ
කිඹන්ශන්. ඔවුන්ට ිටේධ ශරහ ි ශඵන්ශන් ශභහි ඉසපිලි, ඳහපිලි,
ශොේබු, නළතීශේ රකුණු, මුරණ ශදෝ ළන කිඹන්නයි.
එතුමභන්රහ ශේහත් එක් තභයි වළේශඳන්ශන්. ඒ ශක්න්ි ඹ මුදහ
විකන්ශන් ශේ යශට් නනතහ ශතයි. එතුමභන්රහට භත නළවළ,
අපි ශභතළන ඉන්ශන් නනතහ ඡන්දඹ දීු  නිහඹ කිඹන එ. ඒ
නිහ නනතහ විමුක්ි  ශඳයමුණ නනතහට කිඹනහ, "අල්රස
න්ශනෝ" කිඹරහ. එක්ත් නහි  ඳක්ඹ නනතහට කිඹනහ,
"ටු න අඹ" කිඹරහ. ඒ තයභට ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ විඳක්ඹ
අයණබහඹට ඳත් ය ි ශඵනහ, රු ථහනහඹතුමභනි. ඒයි
භහ මුදල් අභහතයයඹහටත්, මුදල් අභහතයහංලඹටත් සතුමි  යරහභ
භශේ ථහ ඳටන් ත්ශත්.
රු ථහනහඹතුමභනි, එක්ත් නහි  ඳක්ඹ විල්ඳ අඹ
ළඹ ශඹෝනනහලිඹක් ඉදිිකඳත් ය ි ශඵනහ. භහ ළභළි යි ඒ
ළනත් ථහ යන්න. යනිල් වික්රභිටංව භළි තුමභහ කිඹනහ, යහනය
ශේඹන්ශේ ඳඩි රුපිඹල් දදවකින් ළඩි යනහ කිඹරහ.
එතුමභහ ණන් වදරහ ඵරහ නළි  ඇි  රුපිඹල් දදවකින් ඳඩි
ළඩි යන්න නේ ශේ යශට් ශශන ශදශෝින විිටරක්ඹශේභ
හක්කුලින් භහඹට රුපිඹල් 650 ණශන් අයන්න ඕනෆ ඵ.
එශවභ අයශන තභයි රුපිඹල් දදවක් ළඩිු ය ශදන්න
ශන්ශන්. නමුත් ශභඹ ශඵොශවොභ ආර්ීමඹ නිහ තභයි
එතුමභහශේ උඳශේලඹන් ඒ ළන විතයක් එතුමභහට කිඹන්න
ඇත්ශත්, එහි අශනක් ඳළත්ත ළන ථහ යන්න නළි  ඇත්ශත්.
භිේධි දීභනහ රුපිඹල් 200කින් ළඩි යනහ ලු. විශ්රහමිඹන්ට
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රුපිඹල් 2,500ක් ශදනහ ලු. ශේ ශල්නඹ දළක්හභ භට
හිශතනහ, එතුමභහ භහින්ද ිතන්තනඹ ශවොයි කිඹහ ඒ තත්
ර්ණත් යන්න, ලක්ි භත් යන්න වදනහද කිඹරහ.
රු ථහනහඹතුමභනි, තත් ශේ හශේභ ශල්නඹක් භහ ශ
ි ශඵනහ. රු භන්ත්රීරුනි, ශේ ඔඵතුමභන්රහ ශ නළත්නේ
භශේ ු සතහරශේ ි ශඵනහ. එක්ත් නහි  ඳක්ශේ අශේ
හිතත් භන්ත්රීතුමභන්රහට භට ඒ ශදන්න ු ළුන්. ඒ තභයි, "ඔශස
අනහතඹ - 2001 භළි යණ ප්රහලනඹ". ශේ ඵරඹට එන්න
හිතුමනහභ කිඹන හයණහ. ශේශක් highlight යරහ ි ශඹන
හයණහ ඔක්ශෝභ ශේ යශට් නනතහට භතක් යරහ ශදන්න
ඕනෆ. නනතහ ශේ ශඵොරුරට රැශටන්ශන් නළවළ. වළඵළයි,
රැශටන ඹේ ශශනක් ඉන්නහ නේ, ඔවුන්ටත් අපි ශේ
කිඹන්න ඕනෆ. ශේ අවුරුදු 13ට 14ට ඉසය ශරහ, 2001 දී
එක්ත් නහි  ඳක්ඹ ඵරඹට එන්න වු  ඳත්රිහ. ඔඵතුමභන්රහ
ශ භවය විට ශභඹ නළි  ඇි . නමුත් එඹ භහ ශ ි ශඵනහ.
"රුපිඹල් 2000කින් ඳඩි ළඩි යමු. විශ්රහභ ළටුඳ රුපිඹල් 750කින්
ළඩි ශශර්. භිේධි දීභනහ රුපිඹල් 1000කින් ළඩි ශයි.
ශොවීන්ට වි  මිරක්. රැකිඹහ ුනරබ යමු. අධයහඳනඹ යහේත
ශශර්" ඹනුශන් කිඹරහ තභයි ඵරඹට ආශේ. ශේ ළශර්
ශල්නඹත් ශභඹට ශඵොශවෝ භහනයි. ඵරඹට එන්න හිතුමනහභ
අශේ භහින්ද ිතන්තනට ශඵොශවෝ භහන ශේල්, නනතහහදී ශේල්
කිඹනහ.
රු ථහනහඹතුමභනි, එක්ත් නහි  ඳක්ඹ 2001 දී
ඵරඹට ආහට ඳසශේ ශරොකු ශඳොතක් එළි දළක්වහ, "ඹළි ු බුදමු
ශ්රී රංහ" නමින්. ශේ තභත් එක්ත් නහි  ඳක්ඹ ඉත්
යශන නළවළ, ශේශක් ි ශඵන ශේල් යන්ශන් නළවළ කිඹරහ.
ඒ නිහ භභ ශේ ශනහහ. ශේ ශඳොත ඳයණයි කිඹරහ කිඹන්න
ු ළුන්. වළඵළයි, ශොශවේදීත් කිඹරහ නළවළ, ශේශක් ි ශඵන
ශේල් යන්ශන් නළවළ කිඹරහ. දළන් ශේ ශඳොත භහ ශ
ි ශඵනහ; ශේ ි ශඵන්ශන්, ටු අත්ශත් භල් ු බුදරහ. ඒ හශල්
භභ ශඵොශවොභ අභහරුශන් ශේ ශඳොත ශවොඹහ ත්ශත්. ඔශස
අනහතඹ - 2001 භළි යණ ප්රහලනශේ ි ශඵනහ ඳඩි ළඩි
යමු, රැකිඹහ ශදමු කිඹරහ. දළන් ශේ "ඹළි ු බුදමු ශ්රී රංහ"
ශඳොශත් නිදවස අධයහඳනඹ ළන තහ යනහ. "ඹභක් භක්
ඇි  අඹශේ අලයතහ වහ ළඩි හර්ඹ බහයඹක් ඉටු කිීමභට
ශඳෞේලි අධයහඳනඹට ිටදු නු ඇත. ශේ වහ ශඳෞේලි
ඳහල් ඵරඳත්ර නිකුත් කිීමභ යනඹ විිටන් තදුයටත් ලිහිල් යනු
රඵන අතය....." ඹනුශන් ශේ ශඳොශත් 37 ශනි පිටුශේ වන්
ශනහ. එදහ එක්ත් නහි  ඳක්ශේ ප්රි ඳත්ි  ප්රහලනඹයි ශේ
ලිඹවිල්රයි අතය ශන ශේ. අදත් ඒභ තභයි ි ශඵන්ශන්.
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ඵරහශඳොශයොත්තුම න විශ්රහභ ළටුේ දහඹ ක්රභඹ ශභඹට පිළිඹේ
ඳඹනු ඇත. න ක්රභඹ ඹටශත් දහඹ න්නවුන් ඳභණක් විශ්රහභ
ළටුේ ප්රි රහබ රළබීභට හිමිේ රඵන ඵළවින් යහනය ශේශේ ීමභහ
යහිත ර්ධනඹ ශභභඟින් අවධර්ඹභත් ශශර්." එදහ කිේශේ
එශවභයි. අද එශවභ මුකුත් කිඹන්ශන් නළවළ.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

භට විනහඩිඹක් ශදන්න.

ගු රංජිත් ිංයඹළිළටිය මශ ළ

(ரண்தைறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரப்தறட்டி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

භශේ ශේරහ න්න එඳහ. භභ ඔඵතුමභහට ඵහධහ ශශේභ නළවළ.
ඔඵතුමභන්රහශේ ඊශ ථිඹහ රහ රුණහය ශේ හයණඹට
උත්තය ශදන්න. භට ඉතහ ීමමිත ශේරහක් ි ශඵන්ශන්. භභ
ඔඵතුමභහශේ ථහ ශවොඳින් අවශන හිිනඹහ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි. ඒ ඇභි තුමභහ ශේරහ ශදන්ශන් නළවළ.

ගු කබීර් ශළෂීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

Sir, I rise to a point of Order. Hon. Speaker, he is
misleading the House. The Government Service was not
curtailed, we only stopped political appointments, [Interruption.]
ගු මන්ත්රීලු

(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்)

(Hon. Members)

No, no.
ගු රංජිත් ිංයඹළිළටිය මශ ළ

(ரண்தைறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரப்தறட்டி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

අතය කිඹන්න එඳහ, ඳළවළදිලි ශභහි ි ශඵනහ. භභ
කිඹන්නේ, අවශන ඉන්න.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

ඊශ ට, ශේ ශඳොශත් 59 ළනි පිටුශේ යහනය ශේඹන් ළන
කිඹනහ. යහනය ශේඹ ේඳහදු කිීමභ වහ “ඵහු-ර්
ළරුනභක්ද 2002/2003 අඹ ළඹට ඇතුමශත්ඹ" කිඹරහ එහි වන්
ශශේ යහනය ශේඹන් ශදය ඹන්නයි. 16(1) ාක්රශල්ශඹන්
කිඹන්ශන් යහනය ශේඹන් ඵහ න්න එඳහ කිඹරහයි. ඊට
අභතය ශනහහ සශේච්ඡහ විශ්රහභ ක්රභඹක්, අවුරුේදට රක් ශද
හශන් ශදය ඹන්න. භට ශරහ ි බුශණොත් භභ ඒත්
කිඹන්නේ. අඹ ළඹ ශල්නඹ ි ශඵනහ. දළන්, විශ්රහභ ළටුඳ ළඩි
යන්න තහ යනහ. එදත් තහ ශහ.

භිේධි වනහධහයඹ ළඩි යනහ කිඹරහ කිේහ. "භල්
ු බුදමු ටු අත්ශත්" ශඳොශත් 121 න පිටුශේ ඒ ළන වන්
න්ශන් ශභශවභයි:

"ඹළි ු බුදමු ශ්රී රංහ" ප්රි ඳත්ි  ප්රහලනශේ විශ්රහභ ළටුඳ
ළන එතුමභන්රහ කිේශේ ශොශවොභද ඒ ළන 66 ශනි පිටුශේ
වන් න්ශන් ශභශවභයි. "විශ්රහභ ළටුේ වහ පිිකළඹ
ශේශඹන් ඉවශ ඹන අතය, එභඟින් අශනකුත් අතයලය විඹදේ
ීමභහ ශශර්. උේධභනඹ ශවේතුමශන් විශ්රහභ ළටුේ මරය ිනනහභ
ක්ඹ වී ඇත. ර්තභහනශේ රුපිඹල් බිලිඹන 500 ඳභණ
අයමුදල් යහිත විශ්රහභ ළටුේ ඵළඳීේ ඳතී. 2003 ශර් පිහිටුවීභට

"භහන යක්ණ ක්රභඹ වහ මුදල් ේඳහදනඹ ිටදු යනු
රඵන්ශන් හණින ඳදනභක් භත න ශවයින් භිේධි ළඩ ටවන්
ශනුශන් යනඹ ිජු දයන විඹදේර විලහර අඩු වීභක් ශභයින්
ශඳන්නුේ ශශර්. භිේධි ළඩටවන ක්රිඹහත්භ කිීමභ වහ
නිඹහභයින් 24,000ක් වහ ශභනහරුන් 15,000ක් ශඹොදනු
රළඵ ඇත. මුදල් ආධහය රඵන භිේධි ප්රි රහභින් ණන අඩු න
විට වහ භහන යක්ණඹන් මරය ශශශ ශඳොශ ශේහන් ඔවුනට

(Mr. Speaker)

යංජිත් ිටඹමරහපිිනඹ ඇභි තුමභහ ථහ යන්න.

ගු රංජිත් ිංයඹළිළටිය මශ ළ

(ரண்தைறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரப்தறட்டி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු යංජිත් ිටඹමරහපිිනඹ භවතහ]

රඵහදීභ ශශයහි ළඩි අධහනඹක් ශඹොමු න විට භිේධි
ළඩටවන ක්රිඹහත්භ කිීමශේ නියත නිරධහික ංයහශේද අඩු
කිීමභක් ිටදු කිීමභට අහනශේදී ිටදු නු ඇත." භිේධි
නිරධහිකඹහත් ශදය ඹන්න තභයි එදහ ථහ ශශේ. වළඵළයි, ඒ
ශොල්රන්ශේ භළි යණ ප්රහලනශේ ි බුශ්ඩ ඒ ිටඹල්ර ළඩි
යනහඹ කිඹහයි. ඊට භහන ප්රි ඳත්ි  ප්රහලඹක් ආඳුන අයශන
එනහ, අඹ ළඹ ශල්නඹත් එක්. ශේයි අඳ නනතහට
කිඹන්න අලය න්ශන්, රු ථහනහඹතුමභනි. රඵර නහ.
නමුත් යන්න ශදඹක් නළවළ. අඳ තයඹත් එක් ඉන්න අලයයි.
රු ථහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහ භට ඉඩ ශදනහ නේ එක්ත්
නහි  ඳක්ශේ රු භන්ත්රීරුන්ට රඵහ දීභ වහ ශේ ශඳොත
බහත යන්නත් භභ ළභළි යි. එතුමභන්රහශේ ප්රි ඳත්ි 
ප්රහලඹ තභයි, ශේ භවහ දළළන්ත ශඳොත, "ඹළි ු බුදමු ශ්රී රංහ".
රු ථහනහඹතුමභනි, ඊට ඳසශේ ශේ ප්රි ඳත්ි  ින
ක්රිඹහත්භ යන්නත් ඳටන් ත්තහ, දළන් ශභතුමභන්රහ නළවළ
කිඹරහ කිේහට. නනතහට ිටඹල්රභ ශදන්න ශන් ථහ ශශේ.
2002 අඹ ළශේ ථහශේ 7 ළනි පිටුශේ කිඹන්ශන් "අයමුදල්
හි භ පිළිඵ ප්රලසනඹට යනඹ මුහුණ දී ඇි  ඵළවින්, මුරදීභ
එක්තයහ ඵයක් භවනනතහ ශත ඳළටශනු ඇත" කිඹරහයි. ශේ
ශසන්තය නයහඹ එදහ ි බුශ්ඩ නළවළ. එදහ ඳළවළදිලි තභන්ශේ
අඹ ළඹ ථහ ඳටන් ත්ශත් "භව නනතහ ශත ඵයක් ඳළටශනු
ඇත" කිඹරහයි. අද තභයි ශේ යහනය ශේඹහට රුපිඹල් 10,000
ඒහ ශදන්න ථහ යන්ශන්.
2002 අඹ ළඹ ථහශේ 15 ළනි පිටුශේ ු නයහර්තන විඹදේ
අඩු කිීමභ ඹටශත් කිඹනහ, "විර්නන ඳනත් ශටුේඳත භගින්
ශභඹ දළනටභත් අයමහ ඇත" කිඹරහ. ශේ ු නයහර්තන විඹදේ
කිඹන්ශන් ශභොනහද ශේහ තභයි ළටුේ කිඹන්ශන්. ශේහ තභයි
වනහධහය කිඹන්ශන්. ඒ ිටඹල්ර අඩු යන්න තභයි ප්රි ඳත්ි භඹ
ලශඹන් රෆසි  ශරහ අඹ ළඹ ශල්නඹ පිළිශඹශ ශශේ, රු
ථහනහඹතුමභනි.
රු බීර් වහෂීේ භන්ත්රීතුමභහ ඵදු ළන ථහ ශහ. දළන් ි ශඵන
ඵදු හධහයණ නළවළ. "ඵදු අඹ ශ යුතුම ඳන්ි ලින් අඹ යන්ශන්
නළවළ" කිඹරහ එතුමභහ කිේහ. භභ කීශභන් කිඹනහ, 2005
ඉරහ ු ළුන් තයේ ශේ යශට් ිජු ඵදු ප්රභහණඹ ළඩි යන්න අපි
දළඩි ශශවක් ත් ඵ. ිජු ඵදු ප්රභහණඹ ළඩි යනහ
කිඹන්ශන් එ ඳළත්තකින් ඵදු ලිපි ශොනු ප්රභහණඹ ළඩි යන්න
උත්හව කිීමභයි. ශඵල්ර මිිකරහ න්න ක්රභඹ ශනොශයි. ඵදු
ශවිඹ වළකි අඹශේ ප්රභහණඹ ළඩි ය න්න. ඒ තභයි යට
ආදහඹේ විභතහඹ අඩු යන්නට න්න ු ළුන් ශවොභ
ප්රි ඳත්ි ඹ. මුදල් අභහතයහංලඹ එදහ ිටටභ ඒට ශශවුනණහ.
දළන් ශභතුමභන්රහ ඵදු හධහයණඹ ළන ථහ යනහ. භභ
කිඹන්නේ, ශභතුමභන්රහශේ ළිටශනෝ ඵේද ළන. ශභතුමභන්රහ
නිතයභ ළිටශනෝ ළන ථහ යනහ ශන්. 2002 ශභතුමභන්රහ
ඵරඹට ආහට ඳසශේ, 2002 අඹ ළඹ ශල්නශේ 26 ශනි පිටුශේ
ූ දු ක්රීඩහ ළන කිඹරහ ි ශඵනහ. "එක් එක් හර්තුමට අදහශ
හර්තුම ආයේබශේදීභ ශවිඹ යුතුම, එශභන්භ අවුරුේදට රුපිඹල්
මිලිඹන 12 ඵළගින් ව ඵේදක් ළිටශනෝ වහ අඹ යනහ"
කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් මිලිඹන 12 ක්.
රු ථහනහඹතුමභනි, 2001 ශනේ ශඳොදුනන එක්ත්
ශඳයමුණ ආ්ඩඩු මිලිඹන 25 ක් අඹ යු  ූ දු ක්රීඩහ, එක්ත්
නහි  ඳක්ඹ ආු  භන් මිලිඹන 12 දක්හ අඩු යරහ, ඒශක්
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තත් හිටඹක් අයන් දුන්නහ rudjino කිඹරහ ක්රීඩහට, ඕනෆ නේ
රක් 05කින් ආයේබ යන්න ු ළුන් කිඹරහ. ශේ rudjino ව
casino අතය ශන දන්ශන් ූ දුහයශඹෝ විතයයි. එතශොට
රක් 250ක් ත්තුම එ රක් 05න් ය න්න දීරහ අශේ
ආ්ඩඩු අඹ ය ත්ත ක්ර ඵදු ින එඳහ කිඹරහ ඵදු භහ ඳනතක්
ශනහු  ශභතුමභන්රහ අද ඵදු හධහයණත්ඹ ළන අලුි න් ථහ
යනහ. ශේ ළන අපි නහටු ශනහ. රු ථහනහඹතුමභනි,
ශභතයේ ඉක්භනට ශේහ අභත යන්න ශභතුමභන්රහ ූ දහනේ
වුණහට, ශේ යශට් නනතහ ූ දහනේ නළි  ඵ අපි විශලේශඹන්
ප්රහල ශ යුතුමයි.
විශ්රහභ ළටුඳ ළන ප්රි ඳත්ි  ප්රහලනශේ ි බුණහ. ප්රි ඳත්ි ඹ
ක්රිඹහත්භ ශහ. භවනනතහට ශදන ප්රි ඳත්ි  ශල්නශේ නළි 
වුණහට, එතුමභන්රහ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසශේ ශදන ප්රි ඳත්ි 
ප්රහලශේ ි ශඵන ශේ අඹ ළඹ ශල්නශඹන් ක්රිඹහත්භ
යනහ.
2002 අඹ ළඹ ශල්නශේ 37 ශනි පිටුශේ විශ්රහභ ළටුේ
ප්රි ංසයණඹ ඹටශත් ශාොක්ිට භවත්භඹහ කිඹනහ, "විශ්රහභ
ළටුේ ශවීභ වහ යනඹ විිටන් ළඹ ශ යුතුම මුදර ීමඝ්රශඹන්
ඉවශ ඹන අතය, ඒ නිහභ අතයලය විඹදේ කිීමභ වහ ශඹදවිඹ
යුතුම ේඳත් ප්රභහණඹ අඩු නු ඇත. එශේ වුද විශ්රහභ ළටුශේ
නිඹභ ිනනහභ උේධභනඹ නිහ අඩු වී ඇත. එඵළවින් යහනය
ශේයින් වහ ව විශ්රහභ ළටුඳ ඳහරනඹ ශ වළකි භට්ටභ
ඳත්හ ළී භ වහත්, විශ්රහභ ළටුශේ ිනනහභ ක්ඹ ශනොවී
ඳත්හ ළී භ වහත්, අනහතශේදී යහනය ශේඹට ඵහ
න්නහ ු ේරයින්ශේ ළටුශඳන් ිටඹඹට 8ක් විශ්රහභ දහඹ මුදල්
ලශඹන් අඹ ය ළී භටත්, යනඹ ිටඹඹට 12 දහඹ මුදරක්
ශවීභටත් භභ ශඹෝනනහ යමි. මීට අනුරූඳ න ඳිකදි ඔවුන්ශේ
ළටුේ රඳනු රළශස" කිඹරහ. ශෝට්ශට් රැසවීේ කිඹරහ අද
නනතහට කිඹනහ "විශ්රහමියින්ට 2,500ක් ළඩි යනහ"
කිඹරහ. ඉි න් ශේභ කිේහ 2001 දීත්. ඒ ඵ ශේ යශට්
ඵහුතයඹක් නනතහ දන්නහ. නමුත් භවය ශේල් අභත න
ුනළුතයඹක් ව අශේ ශවෝදයඹන්ට ශේහ භතක් ය දීශේ 
කීභක් ි ශඵනහ කිඹහ භහ හිතනහ, රු ථහනහඹතුමභනි.
ඇත්ත ලශඹන්භ අපි ඉතහ ඳළවළදිලි නඹග්රහහී භන
උරුභක්හයයින් ඵට ඳත් වී ිටිනනහ. ශේ ිටඹල්ර භළේශේ දළන්
විඳක්ඹ කිඹන්න උත්හව ශහ, ශේ යශට් අධයහඳන විඹදභ
ේඳහදු ය ි ශඵනහ කිඹහ. භහ දන්ශන් නළවළ, ශභොන
ශල්නඹක් අයශන ද එශවභ කිේශේ කිඹහ. ඉතහභ ඳළවළදිලි
කිේශොත්, භහින්ද ිතන්තන ළඩ පිළිශශ කිඹන්ශන් කිිටදහ එ
 කීභක් ඳභණක් මුදුනට ත්ත ළඩ පිළිශශක් ශනොශයි.
භසත ළඩ පිළිශශ ඉදිිකඹට ශන ගිඹ ළඩ පිළිශශක්. භහ
කිඹහශන ආ ඳිකදි ආයක්හ, ආශඹෝනනඹ, ුනඵ හධනඹ භසත
විධිඹට ඉදිිකඹට ශන ගිඹ ළඩ පිළිශශක්. වළභ ශේභ  කීභ
එ ශේ බහය න්න ූ දහනේ, බහය ත්ත, බහය ත්ත ළඩ ටයුතුම
ඉදිිකඹට ශන ගිඹ ළඩ පිළිශශක්. ශභතුමභන්රහ කිේහ, "ශේ
භවය ශඹෝනනහ ීමභහ න්ශන් ානඹට ඳභණයි" කිඹහ. නළවළ.
අශේ රු ුනනිල් වඳුන්ශනත්ි  භන්ත්රීතුමභහ භට ශඳශර්දහ
විහදඹදී මුණ ළුනණහ. එතුමභහ ශනළවිත් ි බුණහ 2006 ිටට
2014 දක්හ ඉදිිකඳත් ශ අඹ ළඹ ශල්නර, අහර්ථ
යහඳිි  ශල්නඹක්. අහර්ථ යහඳිි  වළිනඹට එතුමභහට
ඉදිිකඳත් යන්න ු ළුන් වුශ්ඩ යහඳිි  27ක් ඳභණයි. යහඳිි 
දවස ණනක් අතිකන් අහර්ථ යහඳිි  වළිනඹට විඳක්ඹට
ඉදිිකඳත් යන්න ු ළුන් වුශ්ඩ යහඳිි  27යි. 27ක් අහර්ථ
ශන්න ු ළුන්, රු ථහනහඹතුමභනි. යහඳිි  දදවස
ණනක් අතිකනුයි අහර්ථ යහඳිි  27ක් ි ශඵන්ශන්. අඹ ළඹ
ශල්නඹක් කිඹන්ශන් ු ශයෝථනඹක්. අඹ ළඹ ශල්නඹක්
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කිඹන්ශන් ඳුන ගිඹ ශරුණු ශේල් ළන වන් න හර්තහක්
ශනොශයි. අපි ඉදිික ර්ශේදී ශභන්න ශේ විධිඹට ආදහඹේ
ශවොඹන්න ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ; ඒ ආදහඹේ අපි ශේ ශේ විධිඹට
නනතහ ශනුශන් විඹදේ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ
කිඹන එ තභයි අඹ ළඹ ශල්නඹ තුමශ වන් න්ශන්. අභත
යන්න එඳහ 2005 - 2014 කිඹන්ශන් යශට් දළළන්ත අබයන්තය
යුේධඹක් ඳළළි  යුඹක්, ශේ යශට් භව ශඳොශශොශන් තුමශනන්
එට ඹන්න යනඹට අයිි හිටේ නළි  යුඹක්, භව මුහුශදන්
තුමශනන් ශදට යනඹට ඹන්න අයිි හිටේ නළි  යුඹක්.
එන් යුඹ දදවස ණනක් ශඹෝනනහ අතිකන් යහඳිි  27ක්
අහර්ථ වීභ භහ දකින්ශන් ආඩේඵයඹක් විධිඹටයි. ඒ කිඹන්ශන්
අි  හර්ථ මරයභඹ ළඩ පිළිශශක් භහින්ද ිතන්තනඹ තුමශ
ක්රිඹහත්භ වුණහඹ කිඹන ආඩේඵයඹ එහි ශොටසහයයින්
වළිනඹට අඳට ි ශඵනහ, රු ථහනහඹතුමභනි. ඒ වි ඹ රඵහ
දුන්ශන් විඳක්ඹ විිටනුයි. ඔවුන්ට ශරොකු ශශවක් දයරහයි
ශොඹහ න්න ු ළුන් වුශ්ඩ, දදවස ණනක් යහඳිි  අතිකන්
27ක් අහර්ථයි කිඹහ.
ඳුන ගිඹ හරඹ කිඹන්ශන් ශේ යශට් යුේධඹක් ශරුණු,
ශරෝ ආර්ථි අඳහතඹට මුහුණ දුන්නු, ශතල් මිර අව උට
ගිඹ, ශේලඳහරන අසථහයඹට මුහුණ දුන්නු හර හනුක්.
රු ථහනහඹතුමභනි, අි රු භහින්ද යහනඳක් භළි තුමභහ ශේ
යශට් නනහධිඳි  ශනශොට ඔඵතුමභහශේ ු ටුශේ හඩි ශරහ
හිිනශේ විඳක්ශේ භන්ත්රීයශඹක්. එළනි විලහර ශේලඳහරන
විභතහක්, අභතුමලිතතහක් භධයශේ තභයි ශේ භන ආයේබ
ශශේ. ශේ ිටඹල්ර නඹග්රවණඹ ය තභයි අපි අද ශේ කිඹන
තළනට ඇවිත් ි ශඵන්ශන්. අපි අද ආඩේඵයශඹනුයි ථහ
යන්ශන් කිඹහ කිේශේ ඒ නියි. ඊශ ට විඳක්ඹ කිේහ, "යනශේ
විඹදේ අඩු ය ි ශඵනහ" කිඹහ.
යහනය ආශඹෝනන පිළිශළින් වළභ ර්ඹභ ධනහත්භ
ඳළත්තට ඇවිත් ි ශඵනහ, රු ථහනහඹතුමභනි. අපි ඵරමු 2014
-2015 ලර්ල ලලනව. 2014 ලර්ලේ රාජ් යලය ජ්න ුපියයල්
බිලිඹන 553යි. 2015 ර්ශේ රුපිඹල් බිලිඹන 696යි. අඩු ශරහ
කිඹන්ශන් ශභොන ඉරක්ේ ඳහවිච්ිත යරහද කිඹන්න භභ දන්ශන්
නළවළ. ප්රි ලතඹක් වළිනඹට ඵළලුශොත් ළඩිවීභ ිටඹඹට 25යි, රු
ථහනහඹතුමභනි. අපි ඵරමු අධයහඳනඹයි ශෞයයි අඩු ශරහද
කිඹහ. අධයහඳනඹ ව ශෞය වහ 2014 ශර් ශන් ශ මුදර
රුපිඹල් බිලිඹන 78යි. 2015 ශර් රුපිඹල් බිලිඹන 120යි. ඉි න්,
අඩු ශරහ කිඹනහ. භභ දන්ශන් නළවළ ශභොන ඉරක්ේ ඳහවිච්ිත
යරහ, ශභොන ්ඩණහඩිඹකින් ඵරහ ශේහ ළන ථහ යනහද
කිඹහ. ළඩිවීභ ිටඹඹට 53යි. ඹිනතර ඳවුනේ දියුණු ඵරමු. 2014
ශර්දී ඹිනතර ඳවුනේ වහ ශන් ශ මුදර රුපිඹල් බිලිඹන
475යි. 2015 ශර්දී ශන් ශ මුදර රුපිඹල් බිලිඹන 576යි.
ළඩිවීභ ිටඹඹට 31යි. වළභ ශදඹක්භ ධනහත්භ ඳළත්තට ර්ධනඹ
ශරහ ි ශඵනහ, රු ථහනහඹතුමභනි. ශභන්න ශේ තභයි
යහනය මරයයණශේ වඳන්භ. නමුත් ශේ ළඩි කිීමභ නනතහ
භත ඳටරහ නළවළ. නනතහ භත ශේ ඵය දභහ ි ශඵන්ශන්,
නනතහ වළිටීමශේ අසථහරට ඳභණයි.
නනහධිඳි තුමභහ වඳුන්රහ දුන්නහ අලුත් ශවීභක්. ඒ, ළිටශනෝ
ලහරහට ඇතුමළු ශන ශශනක් ශඩොරර් 100ක් ශන්න ඕනෆ
කිඹහ. ළිටශනෝ ශේ යටට අතයලය ශදඹක් ශනොශයි. ශඩොරර්
100ක් කිඹන්ශන් රුපිඹල් 13,000ක් විතය. ඒ මුදර ශරහ තභයි
ළිටශනෝ ලහරහට ඇතුමළු ශන්න ඕනෆ. ඒශන් ආ්ඩඩු
ආදහඹභක් රඵනහ. ඹන්න ඕනෆ මිනිවහ ගිඹහශේ. වළඵළයි අපි
ඒශන් ආදහඹභක් න්නහ. අපි ිටයට්, භත්ඳළන්රට ලින් ඵදු
ළඩි ශහ. අපි ඒශන් රුපිඹල් මිලිඹන 14,000ක් ශවොඹහ
න්නහ. රු ථහනහඹතුමභනි, අපි වළභ විටභ භහනඹ
ශභශවඹවීශේ හධඹක් වළිනඹට ඵේද බහවිත යනහ. ඒ
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භහින්ද
ිතන්තනශේ
නඹග්රවණඹක්.
නිදවස
ආර්ථිඹ,
ංාහයයින්ශේ ඳළමිීමශේ අලයතහ ආදී ශේල් භත භවය
ශේල් අඳට ු යහ නත්න්න ඵළවළ. වළඵළයි, අපි වළභදහභත්
ඒහට අලය ඳිකදි ඵහධ එල්ර යන්න ශේ යශට් මරය
ප්රි ඳත්ි ඹ ඳහවිච්ිත ශහ. අපි ඒහයින් ආදහඹේ ශවොඹහ න්නහ.
ඒ හශේභ ඉතුමරු ආදහඹේ අපි ශවොඹහ න්ශන් මිනිුනන් භත
අලුශතන් ඵදු ඵය ඳටරහ ශනොශයි, රු ථහනහඹතුමභනි. ශේ
යශට් ආර්ථි ප්රහයණඹක් ළන අපි ථහ ශහ. ර් ණනහක්
තුමශ ිටඹඹට 7 ආර්ථි ර්ධනඹක් ඳත්හ ළී භට අපි
ලක්ි භත් ශරහ ි ශඵනහ. ආර්ථි ප්රහයණඹක් කිඹන්ශන්,
ශභශතක් අඹ යු  ඒ ඒ අනුප්රභහණර දළළන්ත ආදහඹේ ළඩි
වීභක් යනඹට ි ශඵනහ කිඹන එ. ඒ ළඩි වීභ තභයි ශේ යශට්
භසත නනතහශේ ඹවඳතට අපි ඳහවිච්ිත යන්ශන්. ඉි න්,
නනතහට අය ළඩි ශහ ශේ ළඩි ශහ කිඹන්න ශොශවන්ද
ශේ ඵේද ළඩි ශරහ ි ශඵන්ශන්; ශොශවන්ද ශේට අපි ශඳොටක්
ඳහදහ න්ශන් කිඹහ ශේ ශඳොත් ින ශඳයශහ ශඳයශහ ශවොඹනහ.
කිිට ශදඹක් ළඩි ය නළවළ. ශේ යශට් ආර්ථි ප්රහයණඹ - [ඵහධහ
කිීමභක්] රු ථහනහඹතුමභනි, භශේ ශරහ විකද

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

හරඹ ඉක්භ ගිහිල්රහ. දළන් අන් ශශොත් ශවොයි.

ගු රංජිත් ිංයඹළිළටිය මශ ළ

(ரண்தைறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரப்தறட்டி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

අවුරුදු 10 අභිශඹෝ භළේශේ අපි ආු  භශන් ිජු ප්රි රහබ
ශේ යශට් නනතහ අතය ශඵදහ වදහ ත්තුම අඹ ළඹ ශල්නඹක්
ශේ. වළභ නිට -ශභතුමභන්රහ කිේහ හශේ භවහ භන්දියශේ
ිටට ඳළල්ඳත දක්හ- අපි ආ භශන් ප්රි රහබඹ නිිට ඳිකදි ශඵදහ
ත්තුම අඹ ළඹ ශල්නඹක්. ඉරක්රට ඹන්න අලය ප්රි රහබ
ශඵදහ ත්තුම අඹ ළඹ ශල්නඹක්. භභ දකින විධිඹට නිදව රඵු 
දහ ඉරහ ඉදිිකඳත් ශ ඉතහභත් ුනඵහධන යනඹ ලක්ි භත්භ,
දයදර්ශී අඹ ළඹ භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ මුදල්
අභහතයයඹහ වළිනඹට මුදල් අභහතයහංලශේ නිරධහිකන්ශේත්
වශඹෝඹ ඇතුම ඉදිිකඳත් ශ ඵ තුමිනන්, උේදහභශඹන් ප්රහල
යමින් ඒ වහ යටට ආදයඹ යන නනතහ නිශඹෝජිතඹන්
ඉන්නහ නේ ිටඹලු ශදනහභ වශඹෝඹ ශදන්න කිඹන
ආයහධනහ යමින් භභ නිවඬ ශනහ. ඔඵතුමභහට සතුමි යි.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සතුමි යි.
රු එස. ශ්රීතයන් භන්ත්රීතුමභහ. You have 30 minutes.
[தொ.த. 11.01]

ගු එවහ. ශ්රී රන් මශ ළ
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்)

(The Hon. S. Shritharan)

தகப
சதரரகர்
அர்கரப,
இனங்ககறன்
னரற்நறல் தோன்நரது டகத்ம் ஜணரறதற அர்கள்
அப்தறக்கு தம் றர்தரர்ப்தைடணரண எத தததம் ரர்கன
ரரக்கறரக 2015ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத்றட்டம்
ரட்டு க்கதௗக்குக் கரண்தறக்கப்தட்டுள்பது. 2014 உடன்
எப்தறடும்ரதரது 2015ஆம் ஆண்டில் துண்டுறதம் தரகக 500
இததந்து 521 தறல்தணரக, அரது தௐதரய் 21 தறல்தன்
அறகரகவும், தரத் தரணம் 1422 தறல்தணறததந்து
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ගු එවහ. ශ්රී රන් මශ ළ
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்)

1689 ஆக 267 தறல்தன் அறகரகவும் தரத்ச் தசனவு 288
தறல்தன்
அறகரகவும்
ற்தடும்
ண
றர்வு
கூநப்தட்டுள்பது.
எத ரட்டின் அதறறதத்றறல், றர்தம் ஆண்டுக்கரண
வு தசனவுத்றட்டங்கள் சரறரண தொகநறல் தொன்கக்
கப்தடுதும் அந்த் றட்டங்கபறதெடரக அந் ரட்டின்
அதறறதத்றகள்
தற்நறச்
தசரல்னப்தடுதும்
தொக்கற
அம்சரகும். எத ரடு றசரத் துகநறரன தொதல்
அதறறதத்றகடந்து
ககத்தரறல்
துகநறல்
அது
தொதகரண பர்ச்சறகப் ததற்ந தறன்ணர ரசகத்துகந
அதறறதத்றறல் தொன்க றகனக அகட தொடித்ம். இந்
வு தசனவுத்றட்டத்கப் தரர்க்கறன்நததரதது எத றடம்
தபறரகத்
தரறகறன்நது.
அரது,
ரக்குதறகதௗம்
சதகககதௗம் க்கதௗக்கு அள்பற ங்கப்தட்டிதக்கறன்நண.
ஆணரல், ரகனறன்க ன்தது இந் ரட்டிரன உச்சத்கத்
தரட்டிதக்கறன்நது. இன்த த்கணரர தட்டரரறகள்
தல்ககனக்ககப்
தடிப்கத
தொடித்துறட்டு
தோன்த
ஆண்டுகதௗக்கு
ரனரக
ரகனரய்ப்தை
இல்னரல்
குந்றறதக்கறன்ந றகனகக ங்கபரல் கர தொடிகறன்நது.
ஆணரல்,
இர்கதௗக்கு
ரகனரய்ப்தைக்கரண
எத
றகனககக்கூட
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றரன
ங்கபரல் கர தொடிறல்கன.
குநறப்தரக டக்கு, கறக்கறரன ந்தரத ககத்தரறல்
ரலறரண - தரறற்சரகன ரலறரண - உற்தத்றகரது
ரற்தகரள்ற்கரண
லர்ரணம்
தற்நற
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றரன தசரல்னப்தட்டிதக்கறன்நர ன்தக
ரங்கள் தரர்க்க ரண்டும். கரங்ரகசன்துகந சலதந்து
ஆகனக இக்குது தற்நற கடந் 15 ஆண்டுகபரக இங்கு
சர்ப்தறக்கப்தட்ட வு தசனவுத்றட்டங்கபறரன துவும்
ரதசப்தடறல்கன.
இப்ரதரது
த்த்ம்
தொடிந்தும்
ஆத
ஆண்டுகபரகப் ரதரகறன்நது. அதுரதரல், தந்ன் இசரணத்
தரறற்சரகன
இப்ததரததும்
இரட
தொகரரக
இதக்கறன்நர ற, அகண இக்குது தற்நற ந்தரத
வு
தசனவுத்றட்டத்றதம்
தொன்தரறப்தடறல்கன.
ஆகணறநவு உப்தபம் தசற்தடுத்ப்தடுரக சம்தந்ப்தட்ட
அகச்சறணரல்
தசரல்னப்தடுகறன்நது.
ஆணரல்,
அது
சம்தந்ரண கூதறகனகள் தற்நறரர, தசற்தரடுகள்
தற்நறரர
க்கதௗக்கு
தபறப்தகடரகச்
தசரல்னப்
தடவுறல்கன; ரகனரய்ப்தைக்கள் உதரக்கப்தடவுறல்கன.
ட்டக்கச்சற அசறணர் றசரப் தண்கறன் 230 க்கர்
கரறத்ம் இப்ததரதது இரட தொகரரக இதக்கறன்நது.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ශේ
අසථහශේදී
රු
ථහනහඹතුමභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇත.

නිශඹෝනය

අනුරුල කථළනළයකුරමළ මූළවනතයන් දලත් වුතයන්,
නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ [ගු චන්දිම වීරක්තකොි  මශ ළ]
මූළවනළරූඪ විය.

அன்தறநகு,
சதரரகர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி]
கனக கறத்ரர்கள்.

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

(The Hon. S. Shritharan)

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, ஆறம்
தரறனரபர்கதௗக்கும் அறகரக ரகன தசய் அந்
அசறணர் றசரப் தண்க தோடப்தட்டு, இன்தகத்ம்
ஏர் இரட தொகரரகர இங்கறதகறன்நது. அரரதரன
ஸ்கந்தைம் சலணறத்தரறற்சரகன, எட்டுசுட்டரன் ஏட்டுத்
தரறற்சரகன ன்தணகூட இங்கதொடிரல் கறடப்தறல்
உள்பண. "ரன் சுணரறரரடும் த்த்த்ரரடும்ரன் 2005ஆம்
ஆண்டிததந்து இந் ரட்கடப் ததரதப்ததடுத்ரன்" ன்த
தசரல்தகறன்ந றறகச்சரண ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ
அர்கள், ற்தகணர சர்ப்தறக்கப்தட்ட கடந் வு
தசனவுத் றட்டங்கபறல்கூட டக்கு, கறக்கறல் இதக்கறன்ந
இந்த்
தரறற்சரகனககப
இக்குற்கரண
தொன்தரறவுககப
கத்கத்ம்
ங்கபரல்
கரதொடிறல்கன.
"2015இல் இந் ரட்டு க்கதௗகட ணறதர் தரணம்
4,000
அதரறக்க
தடரனரக
ரததண
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நது. இது 2020இரன 7,500 அதரறக்க
தடரனரக ரதம்" ணவும் அர் குநறப்தறடுகறன்நரர். இக
லங்கள் சற்தத் றதம்தறப் தரதங்கள்! 1948இல் இனங்கக
சுந்றகடந்ததரதது
ஜப்தரன்
ரட்டின்
ணறதர்
தரணம் 89 அதரறக்க தடரனரக இதந்து. அந்
ரத்றல் இனங்ககறன் ணறதர் தரணம் 88 அதரறக்க
தடரனரக இதந்து. ஆணரல், இன்த ஜப்தரணறல் ணறதர்
தரணம்
34,000
அதரறக்க
தடரனர்.
ஆணரல்,
இனங்ககறல் எத ணறததகட தரணம் 3,000 அதரறக்க
தடரனகக்கூட இன்ணதொம் ரண்டறல்கன. இற்கரண
கரம் ன்ணதன்தக இதுக உங்கபரல் ஆர
தொடிறல்கன. இகணத்ரன் 2014.10.10 அன்த ரததகபக்ரகரகணறல் கடததற்ந எத ததரதுக்கூட்டத்றல் தகப
அகச்சர் ரஜற ரசணரத்ண அர்கள், "இனங்ககறன்
ததரதபரர பர்ச்சற உள்பறட்ட அகணத்கத்ம் அறத்து
ரட்கடப் தறன்ரணரக்கறத் ள்பறது தங்கரன்நற
இணரர!" ன்த றகத் தபறரகக் கூநறத்ள்பரர். ஆகர,
இந்
ரட்டிதள்ப
இணரதொம்
அற்கூடரகக்
தகரண்டுப்தட்ட த்த்தொம் க்ககப - இந் ரட்கட ங்ரகரர தறன்ள்பறறதக்கறன்நது ன்தக ரங்கள்
உரண்டும்.
தரத் தரணத்க தரத் சணத்தரககரல் தறரறத்து
னர தரணத்கக் கறப்தறடுகறன்ரநரம். ஆணரல், இந்த்
னர தரணம் ன்தது தொதரட்டிதம் இதக்கறன்ந
அகணத்து
க்கதௗகட
சரசரறரண
ரழ்க்கககப்
தறறததக்கறன்நர?
அல்னது
எப்தந்க்கரதகட
தரணங்ககப கரக கத்துத்ரன் இந் தரணம்
தசரல்னப்தடுகறநர? ன்த ரங்கள் தரர்க்க ரண்டும்.
எப்தந்கரதகட
தரணதொம்
இந்
ரட்டிரன
அறகரறத்றதக்கறன்நர ற, தததம்தரனரண க்கள் இந்
ரட்டிரன சலரணரதரத்றற்கரகத் றநறக்தகரண்டிதப்தக
ங்கபரல் கரதொடிகறன்நது. ஆகர, இந் க்கதௗகட
தரணத்றல் ரற்நங்ககபக் தகரண்டு ரண்டுரணரல்,
வு தசனவுத் றட்டங்கள்தோனம் ககத்தரறல் துகநறதம்
அந்
க்கதௗகட
ரழ்க்ககக
தொன்ரணற்தற்கு
அர்கதௗக்கரண தரறல் தொற்சறககப ங்க ரண்டும்.
ததரண கட்டிடங்ககபக் கட்டுன்தோனரகரர அல்னது
தரகககப
அகப்ததெடரகரர
க்கதௗகட
ரழ்க்ககத்ம்
உர்ந்ரகக்
கரண்தறக்க
தொடிரது.
அகணர இந் வு தசனவுத் றட்டத்றன்தோனம் ங்கபரல்
உதொடிகறன்நது.
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னர தரணக் கறப்தேடு ன்தறல் -அது ணறர
தரணத்க
ட்டும்
அடிப்தகடரகக்
தகரண்ரக
இல்னரல்சுகரரக்
குநறகரட்டிகள்,
வீட்டுசறக்
குநறகரட்டிகள், கல்றக் குநறகரட்டிகள், இக்குநறகரட்டிகள்
கறக்கப்தடுகறன்ந றனம் ரதரன்ந றக தொக்கறம் தததகறன்ந
றடங்கள் ல்னரம் உள்படங்குகறன்நண. உரரக,
சுகரரக்
குநறகரட்டிக
டுத்துக்தகரண்டரல்,
எத
கத்றசரகனறல் இதக்கறன்ந கட்டில்கபறன் ண்றக்கக,
கத்றர்கபறன் ண்றக்கக, ரறர்கபறன் ண்றக்கக
இகதல்னரம் அறல் றகவும் தொக்கறத்தும் தததகறன்நண.
ஆணரல், கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் ட்டக்கச்சற, உதத்றதைம்
ஆகற இடங்கபறல் இதக்கறன்ந கத்றசரகனகதௗக்கு
இதுக எத றந் கத்றர்கூட றறக்கப்தடறல்கன.
அந்றணத்கச் தசய்ற்கரண அறகரம் ரகர சகதக்கு
இல்னர றகனறல் ரகர
அகச்சர்கூட ககக
றரறக்கறன்ந
எத
றகனக
இதக்கறன்நது.
கரம்,
கத்றக
றறப்தது
ரகர
ஆதௗரல்
டுக்கப்தட்டிதக்கறன்நது.
இகணறட, இந் இந்ற வீட்டுத் றட்டத்றல் 50,000
வீடுகள் அகக்கப்தடுதண அநறறக்கப்தட்டும் இதுக
7,000 வீடுககபக்கூட கறபறதரச்சற ரட்டம் ரண்டறல்கன;
தொல்கனத்லவு ரட்டத்றதம் இர றகனரன்! தொற்நரக
த்த்த்ரல்
தரறக்கப்தட்ட
கறபறதரச்சற,
தொல்கனத்லவு
ரட்டங்கபறல் அந் ரட்டங்கபறன் த்த் அறவுககப
கரக கத்து ஆம்தறக்கப்தட்ட இந் வீட்டுத் றட்டத்றல்
அகக்கப்தட்ட வீடுகபறன் ண்றக்கக இன்தம் 14,000
வீடுககபத்
ரண்டறல்கனதன்நரல், 50,000 வீடுகள்
அகக்கும் றட்டத்துக்கு டந்து ன்ண?
கல்றறரன சறகன ன்த கூநப்தடுகறநது. இனங்கக
கல்ற றர்ரக ரசகரக இதக்கட்டும், இனங்கக றர்ரக
ரசகரக
இதக்கட்டும்,
இந்ப்
தரலட்கசகபறரன
சறத்றகடகறன்நர்கள் இண றகறரசர அடிப்தகடறல்
றணம் தததகறன்நரர்கபர? இந் றடங்கள் ல்னரம்
றகறக தொக்கறரணக.
உள்ரட்டுக்குள்ரபர க்கள் இப்ததரததும் அகறகபரக
இதக்கறநரர்கள். உரரக சம்தர், தகரம் டக்கு,
ண்கடலவு, தறப்தரஞ்சரன், தகர், இகலவு ஆகற
தகுறகபறல் ரழ்ந் க்கள் இன்தம் ங்கதௗகட தசரந்
இடங்கதௗக்குப் ரதரகதொடிரல் இந் ரட்டுக்குள்ரபர
அகறகபரக ரழ்கறன்ந றகனககக் கரனரம். ஆணரல்,
இங்ரக ல்னர க்கதௗம் லள்குடிரற்நம் தசய்ப்தட்டரகச்
தசரல்னப்தடுகறன்நது. இவ்ரத அகறகபரக ரழ்தர்
கதௗக்குரற றந்ரண லள்குடிரற்நம் ப்ததரதது?
இர்கள் அங்கு ரழ்ற்கரண கரனம் ப்ததரதது?
அண்கறல்கூட தறரறட்டிஷ் தூதுரனத்கச் ரசர்ந்
உறத் தூதுர் ரழ்ப்தரத்துக்குச் தசன்த கண்கற
ற்தம்
சதரதறப்தறள்கப
தொகரம்ககபப்
தரர்கறட்
டிதக்கறன்நரர். இந் இடங்ககப இன்தம் சறன தபறரட்டுத்
தூதுர்கள், உறத் தூதுர்கள்கூடச் தசன்த தரர்கறட்
டிதக்கறன்நரர்கள். இது எத றகதொக்கறரண றடம்.
இந்
ரட்டில்
குநறப்தரக,
தகரம்
டக்கறரன
இதக்கறன்ந 24 கறர ரசகரபர் தறரறவுககபச் ரசர்ந்
க்கள் இன்ணதொம் ங்கதௗகட தசரந் இடங்கதௗக்குப் ரதரக
தொடிறல்கன.
ஆணரல்,
அர்கதௗகட
கரறககபப்
தநறப்தறதம், கதபலகம் தசய்றதம் இரடம், ததரதஸ்
ற்தம் கடற்தகடறணரறன் ரகக்கரகத் ணறரதகட
கரறககப தக்கட்டரரக அபப்தறதம்ரன் அசு
கூடுனரண கணம் தசதத்துகறன்நது.
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2005ஆம் ஆண்டுடன் எப்தறடும்ரதரது ற்ரதரக
தவீக்கம்,
12
சவீத்றததந்து
6
சவீரகக்
குகநக்கப்தட்டிதப்தரக
வு
தசனவுத்றட்டத்றரன
தசரல்னப்தடுகறன்நது. அவ்ரநரறன், 2005ஆம் ஆண்டு
எதர் ஆறம் தௐதரய்க்குக் தகரள்ணவு தசய் ததரதட்ககப
இப்ததரதது
500
தௐதரய்
தகரடுத்து
தகரள்ணவு
தசய்தொடித்ர? இகண லங்கள் சற்தச் சறந்றத்துப் தரதங்கள்!
ஆகர, இந் ரட்டிரன தவீக்கம் குகநந்றதக்கறன்நது
ன்நரல், அன் அடிப்தகடறல் ததரது றகனட்டம்
குகநந்றதக்கரண்டும்.
ததரது
றகனட்டம்
குகநந்
றதந்ரல், க்கபறன் ரழ்க்ககச் தசனவு ற்தம் ரழ்ரர
தரணத்றல் ரற்நங்கள் ற்தட்டிதக்கும். ஆணரல், அந்
ரற்நங்கள் துவும் இங்கு ற்தடறல்கன.
1983கபறல்
இனங்ககக
எத
குட்டிச்
சறங்கப்தர்
ஆக்குரரம் ன்தகூநற, தகரதம்தறதம் கனகத்றதம் அச
தங்கரத்றன் தோனம் 2,000க்கும் ரற்தட்ட றர்கள்
தகரல்னப்தட்டரர்கள். ற்ததரதது, 'ஆசறரறன் அறசம்'
ன்த
கூததர்கபறன்
இணர
அறப்தைககப
அதௗத்கறதம் ரததகபறதம் ங்கபரல் கரதொடிந்து.
இங்ரகரன் ரங்கள் ஏர் உண்ககப் தைரறந்துதகரள்ப
ரண்டும். இந் ரட்டிரன தைகரரடிப்ரதரறதக்கறன்ந
இணப்தறச்சறகண ன்தது இன்ணதொம் லர்க்கப்தடறல்கன.
அற்கரண
ந்த்
லர்ரணங்கரபர,
தொன்ரணற்நரர
துவுறல்கன. "றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தைம் தைனம்ததர்
றர்கதௗம் ஈக்ரகரரறக்கககக் ககறட்டரல், ஜணரறதற
தொகநகக எறப்தற்கு ரன் ரர்" ன்த கறபறதரச்சறறல்
கத்து
ரகு
ஜணரறதற
அர்கள்
குநறப்தறட்டரர்.
ஜணரறதற
தொகநகக்கும்
ஈக்ரகரரறக்ககக்குறகடறல்
ன்ண
தரடர்தை
இதக்கறன்நது?
ன்த
ணக்குத்
தரறறல்கன.
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, "இந் ரட்டில்
70-80 தடங்கபரகப் தைகரரடிப்ரதரறதக்கறன்ந றர்
கதௗகட தறச்சறகணக்கு - இணப்தறச்சறகணக்கு - லடித்து
றகனத்றதக்கக்கூடி
தகபரண
எத
லர்க
தொன்கத்ங்கள்!"
ன்த
ங்கதௗகட
கட்சற
றகத்
தபறரகர குநறப்தறட்டிதக்கறன்நது. இனங்ககறல் "சஷ்டி"
ன்ந தசரல்கன தொன்தொதல் தொன்கத்ர்கள் றர்கள்
அல்ன. தகப உதப்தறணர்கள் இகணத் தபறரகப்
தைரறந்துதகரள்பரண்டும்.
இனங்ககறல்
தொன்தொதல்
"சஷ்டி" தற்நறப் ரதசறர்கள், ணற இரச்சறம் தற்நறப்
ரதசறர்கள் சறங்கபர்கரப! தறன்ணரட்கபறல் சறங்கபச் சரர்தை
ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக் கட்சறகத் ரரற்தறத்து, தறரக
ந் ஸ்.டதறள்த்.ஆர்.டீ. தண்டரரக்க அர்கள்ரன்
"சஷ்டி" ன்ந தசரல்கன தொதல் தறரரறத்ரர். 1926ஆம்
ஆண்டில் "சறரனரன் ரரர்ணறங் தடர்" தத்றரறககறல் ஆத
கட்டுகககப தறத்ம் ரழ்ப்தரத்றல் இடம்ததற்ந ததரது
உகறல் அதுதற்நறக் குநறப்தறட்டும் அவ்றடத்க அர்
தொன்கத்ரர். இகறட, "ணறரண
அசு
என்கந
உதரக்கும்
உரறக
உட்தட
சுறர்
உரறகத்கடர்கபரகத்
றர்கள்
அங்கலகரறக்கப்தட
ரண்டும்" ன்ந றடத்க தொன்தொதல் தொன்கத்தும்
எத றழ் கட்சறன்நற, இனங்கக கம்தணறஸ்ட் கட்சறரன்.
1944இல் இனங்கக கம்தணறஸ்ட் கட்சற, ரன் அங்கரக
இதந் இனங்ககத் ரசற கரங்கறவடம் சர்ப்தறத் கஜரறல்
சஷ்டி
அசகப்தை
குநறத்துப்
தறஸ்ரதறத்றதந்து.
இனங்ககறரன சஷ்டி அடிப்தகடறல் றழ் க்கதௗக்கு எத
லர்வு ங்கப்தடரண்டும் ன்ந றடம் 1926கபறததந்து
சறங்கபத்
கனர்கபரல்கூட
ற்தக்தகரள்பப்
தட்டிதக்கறன்நது.
அர்கபரல்ரன்
இந்
றடங்கள்
தொதரன தொன்கக்கப்தட்டிதக்கறன்நண.
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இந் அடிப்தகடறரன, இனங்கக ன்ந ரட்டுக்குள்
றர்கள்
ங்கதௗக்தகண
எத
லர்க
றதம்தறக்
ரகட்கறன்நரர்கள். இற்கரகத்ரன் அர்கள் கடந் 70 - 80
ஆண்டுகபரகப் ரதரரடுகறன்நரர்கள். அர்கள் அப்ரதரது
ஈக்ரகரரறக்கக தற்நறப் ரதசறல்கன. எத குநறப்தறட்ட
கரனத்றல் றடுகன இக்கங்கபறணரல் ஈக்ரகரரறக்கக
தற்நறப்
ரதசப்தட்டது.
அற்கரண
கரங்கதௗம்
இதந்றதக்கறன்நண; னரற்த ரலறரண சறன ஆரங்கதௗம்
இதந்றதக்கறன்நண. ஆணரல், இப்ததரதது அர்கள் அந்க்
ரகரரறக்ககக
தொன்கக்கறல்கன.
தைனம்ததர்
றர்கள்கூட அவ்ரநரண ந்க் ரகரரறக்ககத்ம் தொன்கக்க
றல்கன. இவ்றடத்றல் தைனம்ததர் க்கள் றகத் தபறரக
இதக்கறன்நரர்கள். ஜணரறதற அர்கள் குநறப்தறடுதுரதரன,
தைனம்ததர் றர்கள் ஈக்ரகரரறக்ககக தொன்கக்க
றல்கன; அர்கள் டக்கு, கறக்கறரன றர்கதௗக்ரக
உரறத்ரண இகநகறன் அடிப்தகடறல் றந்ரண,
லடித்துறகனக்கக்கூடி தகபரண அசறல் லர்கர
றதம்தைகறன்நரர்கள்; அர்கள் லண்டும் ஆத் ரலறரண எத
ரதரரட்டத்க றதம்தறல்கன ன்தக ரன் இந்
இடத்றரன தபறரகச் தசரல்ன றதம்தைகறன்ரநன். ஆகர,
எட்டுதரத்த்றல்
றர்கள்
ங்கதௗக்கு
றரரண,
தகபரண
எத லர்ர கறகடக்க
ரண்டுதன்த
றதம்தைகறன்நரர்கள்.
இந் ரட்டிரன க்கு ற்தட்ட தகள், ரகணகள்,
ஆத்
ரலறரண
ரதரரட்டங்ககப
றர்கள்
றகத்
தபறரகப் தைரறந்துகத்றதக்கறன்நரர்கள். அந் அடிப்
தகடறல்ரன் அர்கள் எத தகபரண லர்கப் தற்நறச்
சறந்றக்கறன்நரர்கள். இது இன்த ரற்நல்ன, 1920கபறல்
இதந்ர
றழ்த்
கனர்கபரல்
தொன்கக்கப்தட்டு
ந்றதக்கறன்நது. இந் றடம் 1949இல் கூடுனரண
தொன்ரணற்நத்கக் கண்டிதந்து. இது சம்தந்ரக 1949ஆம்
ஆண்டு
ரர்கற
ரம்
18ஆம்
றகற
கடததற்ந
றசுக்கட்சறறன்
அங்குரர்ப்தக்
கூட்டத்றல்,
றர்கபறன் ரசறத் ந்கரண ஸ்.ரஜ.ற. தசல்ரகம்
அர்கள் தறன்தரத குநறப்தறடுகறநரர்: "றழ் ரதசும் சுரட்சற
ரகர அனககத்ம் சறங்கப சுரட்சற ரகர அனககத்ம்
உள்படக்கற, இண்டுக்கும் ததரதுரண த்ற அசுக்கு ற
தசய்த்ம் சஷ்டி ரப்ததரன்கந இனங்ககறல் தகரண்டு
ரண்டும்; றழ் ரதசும் சறநற ரசம் அறக அல்னது
ததரற ரசத்ரல் சறகக்கப்தடுகத் றர்ப்தற்கரண
ஆகக்குகநந் ற்தரடரக இதுர அகதொடித்ம்; சஷ்டி
அசகப்தைத்ரன் அகடற்குச் சறநந் குறரண ற்தரடு;
அணரல், தக்கும் குநறப்தரக சறங்கபர்கதௗக்கும்கூட அலற
இகக்கப்தடரட்டரது"
ன்த
றகத்
தபறரகக்
குநறப்தறட்டரர்.
1956இல் 'சறங்கபம் ட்டும்' சட்டம் தகரண்டுப்தட்டது.
தறன்ணர்
1957இல்
'தண்டரதசல்ர'
எப்தந்ம்
ககச்சரத்றடப்தட்டு, அது 1958இல் கறறத்தநறப்தட்டது.
லண்டும் 1965இல் டட்த ரசணரரக்க அர்கதௗடன்
தசல்ரகம்
அர்கள்
எப்தந்தரன்கநச்
தசய்து
தகரண்டரர். இதுவும் 1968இல் ரரற்கடிக்கப்தட்டது. இந்த்
ரரல்றகதௗக்குப் தறன்ணதம் தததுகபறல் சஷ்டிக்கட்சற
ணது ரர்ல் றஞ்ஞரதணத்றரன ரட்கடக் கூதரதரட
றதம்தைம் ரட்தரபர்கதௗக்கு றரக ரக்கபறக்கும்தடி றழ்
க்ககபக்
ரகரரறது.
இவ்பவு
ரற்நங்கபறன்
றகபவுரன் 1976இல் ட்டுக்ரகரட்கடறல் றர் க்கற
றடுகன தொன்ணற டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல்
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'றலம்' ன்ந ணற அகச அகக்கக் ரகரதம் லர்ரணத்க
ற்தக்தகரண்டரகும்.
றழ்
க்கதௗகட
அநறப்
ரதரரட்டங்கள் ஆத்தொகணறல் அடக்கப்தட்டு, றழ்
இகபஞர்கள்லது ஆத்ப் ரதரரட்ட ற றறக்கப்தட்டரல்,
அர்கள் ஆத்ப் ரதரரட்ட சூதக்குள் ள்பப்தட்டரர்கள்.
இகணத்ரன் 1983ஆம் ஆண்டு ததக்ககடச் சறகநறரன
தடுதகரகன தசய்ப்தட்ட ங்கத்துக அர்கள் எத டக
லறன்நத்றரன கத்து, "ரங்கள் ஆத்ங்கள்லது கரல்
தகரண்ட ணரரரபறகள் அல்னர்" ன்த றகத் தபறரகக்
குநறப்தறட்டிதந்ரர். இகணர 1985ஆம் ஆண்டு 'இந்றர
தரட'
தத்றரறககறன்
றததர் அணறரப் தறரப்
ன்ததக்குத் கனர் தறதரகன் அர்கள்,
"ரங்கள்
ஆத்ங்கள்லது கரல்தகரண்ரடர அல்னது
றதம்தறரர
அற்கநத் தூக்கறர்கள் அல்னர்; ஆத்ங்கள் ங்கள்லது
றறக்கப்தட்டண" ன்த கூநறணரர்.
இப்ததரததும்கூட லங்கள் சறந்றத்துப் தரதங்கள்! இன்த
சறகநறரன இதக்கறன்ந த்கண ஆறம் இகபஞர்கள்
இன்ணதொம் றடுகன தசய்ப்தடறல்கன! இர்கதௗகட
றடுகன தற்நற ன், ரகு ஜணரறதற அர்கபரல் எத
ல்ன தொடிவு டுக்க தொடிறல்கன? ததரதுன்ணறப்தை
ங்கறரது அர்ககப றடுகன தசய்ரது ன்? ரதரர்
தொடிவுக்குந்து ஆத ஆண்டுகள் றகநகடப்ரதரகறன்நது.
இந் ரட்டில் அகற ரழ்க்கக தற்நறச் சறந்றக்கறன்ந இந்
இகபஞர்கள்
ஆறக்கக்கறரன
இன்தம்
அசறல்
ககறகபரகவும்
ததரதுக்ககறகபரகவும்
சறகநகபறரன
அகடக்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள்.
இந்
ரட்டிரன
கரரற்ரதரணர்கள், தள்கபக்தகரடிரரடு ந்ர்கள்
ணப் தனர் தரடர்தரக இன்தக லற கறகடக்கறல்கன.
ஆகர, இற்தக்தகல்னரம் இந் ரட்டின் லறத்ம் றரதொம்
ன்ண ன்தக இன்த சர்ரசம் ரகட்கறநது; கண்லரரடு
ரழ்கறன்ந க்கள் இந் அகசப் தரர்த்துக் ரகட்கறநரர்கள்.
ங்கதௗகட க்கதௗகட றனங்கள் தநறக்கப்தடுகறன்நண.
குநறப்தரக ஆறகபறல் 8 க்கர், அல்ரய் டக்கறல் 9
க்கர், தற்நறகனக்ரகற, தைல்னரதபற, ரதரக்கதப்தை,
ட்டரன்ரகரடு, ண்டனரய் ஆகற தகுறகபறல் 700 க்கர்,
ல்தட்டித்துகநறல் 66 ரதர்ச், தொள்பறரணறல் 31 க்கர்,
கட்கடக்கரட்டில் 30 ரதர்ச், ரகரப்தரறல் 1 க்கர் 1 தட்,
ரகரறல்குடிறதப்தறல் 1 க்கர் 1 தட், அல்னரகறல் 24
க்கர், தனரதறல் 646 க்கர், ரகதல் 4 க்கர் 2 தட்,
குரனஸ்த்றல் 3 க்கர் 2 தட், இபரகனறல் 40 ரதர்ச்,
ததரன்ணரகனறல் 80 ரதர்ச், ரகல் தகுறறல் 80 ரதர்ச்,
ரரலசன்கூடதல் 40 ரதர்ச், தங்ரகறறல் 27 க்கர்,
சுறதைத்றல் 27 க்கர் 60 ரதர்ச், கரய் கறக்கறல் 66
ரதர்ச், அச்சுரதறல் 4 க்கர், ததுட்டுரபறல் 4 க்கர்
ன்ந
கக்கறல்
து
தகுறகபறல்
றனங்கள்
அதகரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. இக்கரறகள் இரடத்துக்
கும் கடற்தகடக்கும் ததரதஸ் றகனத்துக்கும் ண
தக்கட்டரரக அபக்கப்தடுகறன்நண. இந் ரட்டிரன
றழ் க்கள் இன்ணதொம் ங்கள் தசரந் இடங்கதௗக்குப் ரதரக
தொடிரல்
டுக்கப்தட்டிதக்கறன்ந
சூதல்,
இந்க்
கரறககப அபக்கும் டடிக்ககக இர்கள் ன்
தசய்கறன்நரர்கள்?
ரகு ஜணரறதற அர்கள் கடந் 24ஆம் றகற அனரற
ரபறககறரன தரறற்சங்கப் தறறறறகதௗடன் உகரடி
ததரதது, ரழ்ப்தர க்கள் ன்கண ரசறப்தரகச்
தசரல்தறதக்கறநரர். இன்கந ரழ்ப்தரம் அகணத்து
ககறதம் அதறறதத்றகடந்றதக்கறநது; அங்கு றஜம்
தசய்ரதரது க்கபறன் உர்வுதர்ரண ரற்தைக்
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கறகடத்ன்தோனம் ரழ்ப்தர க்கதௗம் அதறறதத்றக
றதம்தைக
அநறந்துதகரள்ப
தொடிந்ரகவும்
அர்
குநறப்தறட்டிதக்கறநரர்.
20,000
ரததக்குக்
கரற
அதறப்தத்றம் ப்தடும் ன்தகூநற அந் க்ககபக்
கட்டரப்தடுத்றக்
கறபறதரச்சறக்கு அகத்துந்ரர்கள்.
இர்ககபக் கண்ட ரகு ஜணரறதற அர்கள் ன்கண
ரற்க ந்ரக றகணத்றதக்கறநரர். இந் 20,000 ரததம்
அந்க்
கரற
அதறப்தத்றம்
ததந
அன்கநக்கு
ரறட்டரல், அற்குப் தறன்ணர் அர்கதௗக்குக் கரற
அதறப்தத்றம் இல்கன ன்ந எத இதக்கரக றதந்கண
அங்குள்ப கறர ரசகரபர்கபரல் றறக்கப்தட்டுத்ரன்
இவ்பவு
க்கதௗம்
அங்கு
அகத்துப்தட்டரர்கள்.
இப்ததரததும்கூட ஜணரறதற அர்கள் ந்து அதறப்
தத்றம் ங்கறச் தசன்ந தறற்தரடு, அன்கநறணம் சுகவீணம்
கரரகரர அல்னது ஏர் இநப்தறன் கரரகரர அந்
இடத்துக்குப்
ரதரக
தொடிரறதந்
க்கதௗக்கு
அதறப்தத்றம் இல்கனதணக் கக றரறத்றதக்கறநரர்கள்.
கறபறதரச்சறறல்
கத்து
20,000
ரததக்குரற
கரற
அதறப்தத்றங்கள்
ங்கப்தட்டிதந்ரல்
அத்கண
ரததகட ததர்ப்தட்டில் அசரங்க அறதரறடதொம் உற
அசரங்க
அறதரறடதொம் இதக்கரண்டும்.
ஆணரல்,
அப்தடிதரத ததர்ப்தட்டில் அர்கபறடம்இதக்கறல்கன.
ஆகர,
றகறக
அதத்ரண,
ஆதத்ரண
எத
கடதொகநரகர இது தரர்க்கப்தடுகறன்நது.
ஜணரறதற அர்கள் அங்கு தக தொன்ணறட்டுப் தகப,
தகரடிகரம், சரகச்ரசரற ஆகற தகுறகபறதள்ப தரடசரகன
ரர்கதௗக்கும் ஆசறரறர்கதௗக்கும் ஏட்டப் ரதரட்டிக்குப்
தறற்சற
ங்குதுரதரன
தறற்சறகள்
ங்கப்தட்டண.
ஜணரறதறகப் தரர்த்து ப்தடி சறரறப்தது, ப்தடிக் தகரடிக
அகசப்தது, ந் றந உகடரரடு ரண்டும் ன்ந
றடங்கதபல்னரம்
அர்கதௗக்குப்
தறற்சறரக
ங்கப்தட்டண.
ரழ்ப்தரம்
இந்துக்
கல்தரறறரன
ததரதமரர் ரடிரகச் தசன்த அறதர், ஆசறரறர்ககப
றடுத்து, ரர்கதௗக்கு அந் இடத்றரன அர்கள் வ்ரத
டந்துதகரள்ப
ரண்டுதன்த
தறற்சற
ங்கறறதக்
கறநரர்கள். இகதல்னரம் டந்து தொடிந்றதக்கறன்நண.
இந் இடத்றரன ரங்கள் என்கநத் தபறரகப்
தைரறந்துதகரள்ப
ரண்டும்.
இனங்ககத்
றதக்கும்
சறங்கபதக்குறகடறல் தைரறந்துதகரள்ப தொடிர, இட்டு
றப்த தொடிர அனதரரபரண ரததரடு இதக்கறநது.
இகணப் ததரதபரர பர்ச்சறககப ற்தடுத்துணரரனர,
ரதனதந்ரரறரண அசறல் சலர்றதத்ங்கபரரனர இட்டு
றப்தறட தொடித்தண றகணப்தது நரகும். சறங்கப ரசத்றன்
அசறல்
கனர்கபறன்
இணரக்
கதத்துக்கபரதம்
ஆக்ரரரண
ரர்த்ககபரதம்
றழ்
க்கபறன்
கரறத்க தபணரக்க தொடிரது; அப்தடி சறங்கபத்
கனர்கள் றகணக்கவும்கூடரது. "எர ரடு" ன்த
தசரல்கறநலர்கள்!
றழ்
க்கள்
ஜணரறதறக
ரசறக்கறநரர்கதபன்தம்
தசரல்கறநலர்கள்!
ஆணரல்,
அர்கதௗகட தறச்சறகணககப
ஜணரறதற அர்கள்
சரறரகப் தைரறந்துதகரள்பறல்கன. உரரகப் தரதங்கள்!
இகசப்தறரறர
ன்ந
ங்கதௗகட
சரகரரறக
றர்ரரக்கற இதத்துச் தசன்த தடுதகரகன தசய்ற்கரக
ரழ். க்கள் ஜணரறதறக ரசறக்கறநரர்கபர? தள்கபக்
தகரடிரரடு ந் தனர் கரரல்ரதரத்ம் இன்தக
கண்டுதறடிக்கப்தடறல்கன; அர்கதௗகட கணறரதம்
ரய் ந்கதம் சரட்சறங்ககப ங்கறறதக்கறநரர்கள்;
இப்தடிரக அதததுக்கும் ரற்தட்டர்கபறன் சரட்சறங்கள்
தறப்தட்டிதக்கறன்நண. அவ்ரத தள்கபக் தகரடிரரடு
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ந்ர்ககப இன்ணதொம் எப்தகடக்கறல்கன ன்தற்கரக
அந் க்கள் ஜணரறதறக ரசறக்கறநரர்கபர? இன்த
சறகநறரன
ரடுகறன்ந
இகபஞர்ககபப்
தரதங்கள்!
அர்கதௗகட
சரகரர்ககபத்ம்
குடும்தங்ககபத்ம்
தரதங்கள்!
அந்க்
குடும்தங்கதௗகட
றகனகறன்
அடிப்தகடறல்
அந்
க்கள்
ஜணரறதறக
ரசறக்கறநரர்கபர? வுணறரறரன 3 இனட்சம் றர்கள் -

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

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

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

The Hon. Member is completely misleading the
House.
ட ரகரத்றரன இததரறம் ரததக்கு கரற
உதறகள் ங்கறக லங்கள் ததக்கறன்நலர்கபர? க்கள்
அரரக
ரற்தபறத்ரர்கள்.
அங்குள்ப
சறன
தரடசரகனகதௗக்கு 'யறந்ரர' ஆய்வுகூடங்கள் ங்கப்
தட்டண. அகண லங்கள் றரகரறக்கறன்நலர்கபர?

Therefore, Sir, he must tell the truth to this House.
People welcomed the President. Never in history has a
leader been welcomed like this. I went with him;
everyone of us went with him. Do not mislead the House.
இப்தடி லங்கள் தசரல்னரலர்கள்! அதத்ரண ரதச்சு இது.

ගු එවහ. ශ්රී රන් මශ ළ
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்)

(The Hon. S. Shritharan)

அங்கு கரற உதறகள் ங்கப்தட்டண! அந் க்கதௗக்கு
கரற உதறகள் - அதறப்தத்றங்கள் ங்கப்தட
ரண்டும்.
ஆணரல்,
ற்தகணர
இதந்
கரற
அதறப்தத்றங்ககப ங்குது தொகநல்ன. த்கண
ரததக்கு
கரற
அதறப்தத்றங்கள்
ங்கப்தட்
டிதக்கறன்நண? எட்டுதரத்த்றல் த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்டு
லள்குடிரநற க்கதௗக்குத்ரன் கரற அதறப்தத்றங்கள்
ங்கப்தட்டணர?
ன்ந
றடங்கள்
உங்கதௗக்குத்
தரறந்றதக்க ரண்டும்.
அங்ரக கரதந்து, ககறந்து, தரர்கறந்து ர
தொடிரல் தடுக்ககறததக்கும் 12,000 க்கும் ரற்தட்ட
றர்கள் ஜணரறதறக ரசறக்கறநரர்கபர? ரதரரறரன
கன்ரக இந்து ததற்ந தறள்கபகரபரடு குடும்தத்
கனறகபரகத்
ங்கதௗகட
குடும்தங்ககப
டத்
தொடிரல் றக்கறன்ந டக்கு, கறக்கறதள்ப 90,000
றகப் ததண்கள் இந் ஜணரறதறக ரசறக்கறநரர்கபர?
இந் றகனறல், ன்கணத் றர்கள் ரசறப்தரக ஜணரறதற
கததுகறநரர? இக லங்கள் சற்த றபங்கறக்தகரள்ப
ரண்டும். இந் க்கதௗகட அடிப்தகடப் தறச்சறகணககப,
அர்கதௗகட ரழ்க்ககப் தறச்சறகணககபப் தைரறந்துதகரள்ப
ரண்டும். [இகடதௌடு]
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු එස. ශ්රීතයන් භවතහ]

தகப
தறறச் சதரரகர்
அர்கரப,
தொதல்
இத்கக கதகச் சத்ங்ககப றதத் ரண்டும். இந்ப்
தரரதௗன்நத்றரன
ங்கதௗகட
கதத்துக்ககபச்
தசரல்ற்கரண சந்ர்ப்தம் ங்கப்தட ரண்டும். அர்
ணக்குரற ரத்றல் ன்தகட கதத்துக்ககபக் கூநனரம்.
[இகடதௌடு] ஆகர, தைத்பத்துக் கதககள்ரதரன சறனர்
இங்ரக கத்துகத் வுதசய்து இந் உர்ந் ன்த
றதத்ரண்டுதன்த
ரன்
இந்
இடத்றரன
ரகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, இந்பவு
றடங்கதௗம்
கடததற்நறதக்கறன்நண.
ஆகர,
இந்
ரட்டிரன தைகரரடிப்ரதரறதக்கறன்ந இணப்தறச்சறகணக்கு
கரற அதறப்தத்றம் லர்ல்ன! வீறகள் லர்ல்ன!
கட்டிடங்கள் லர்ல்ன!
கரனரகரனரக இதந்து தகறன்ந
அர்கதௗகட
உண்க
றகனகககபப்
தைரறந்து,
அர்கதௗக்கரண எத லர்க ங்க அசு தொன் ரண்டும்.
அண்கறரன, தறரறத்ரணறரறததந்து ஸ்தகரட்னரந்து
தறரறந்துரதரக ரண்டுர, இல்கனர ன்தற்கரக ததரதுசண
ரக்தகடுப்ததரன்த கடததற்நது. அந் ரக்தகடுப்தறணரல்
ஸ்தகரட்னரந்து
க்கதௗக்குத்
ரரல்றதன்த
தசரல்ற்கறல்கன. தணன்நரல், "ங்கதௗக்கு அறகூடி
அறகரங்ககப தறரறத்ரணறர ந்றதப்தன் கரரக
ரங்கள் அர்கதௗடன் ரசரா்ந்து ரழ்கறன்ரநரம்" ன்ந
தசய்றக அந் க்கள் தசரல்தறதக்கறநரர்கள். ஆகரரன்
அர்கள்
தறரறந்துரதரக
றதம்தறல்கன.
அர்கதௗக்கு
அறகரம் ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. அந் அடிப்தகடறல்,
றர்கபறடம் எத ததரதுசண அதறப்தறர ரக்தகடுப்கத
டத் உங்கபரல் தொடித்ர? இந் அசுக்கு அற்கரண
றரற இதக்கறன்நர? டக்கு, கறக்கறல் இதக்கறன்ந
றர்கள், இனங்ககறரன சறங்கப க்கரபரடு ரசர்ந்துர
றதப்தர?
இல்கனர?
ன்தற்கரண
ததரதுசண
அதறப்தறர
ரக்தகடுப்கத
ஸ்தகரட்னரந்றல்
கடததற்நதுரதரன்த - உங்கபரல் டத் தொடித்ர? இகண
ன் ரகட்கறரநரம் ன்நரல், இப்ததரததும்கூட ரங்கள்
தறரறந்து தசல்தகறன்ந ண்ங்ககபக் தகரண்டிதக்கறல்கன.
ணறதம், இந் ண்றரன றர்கள் ங்கதௗக்கு உரறத்ரண
தகபத்றன் அடிப்தகடறல், இகநகறன் அடிப்தகடறல்
எத லர்க றதம்தைகறன்நரர்கள். ஸ்தகரட்னரந்து க்கதௗக்கு
வ்ரத அந் உரறகத்ம் தகபதொம் இதக்கறன்நரர, அந்
அடிப்தகடறல்ரன் அர்கள் தறரறந்துதசல்ன றதம்தறல்கன.
அணரல்ரன் ங்கதௗக்கும் இந் ண்றரன உரற
அறகரங்ககபப் தகறதங்கள்! ன்த ரகட்கறன்ரநரம். இது
றகவும் தொக்கறரணது. அப்தடிரண எத ரக்தகடுப்கத
டத்துகறன்ந ல்னகத்ம் றரறத்ம் இன்த இந் ரட்டில்
இதக்கறன்ந
ந்தரத
சறங்கபத்
கனதக்கரது
இதக்கறன்நர? அவ்ரத உங்கபரல் டத் தொடித்ர?
1977, 2010, 2011, 2013 ஆகற ஆண்டுகபறல் இடம்ததற்ந
ரர்ல்கபறதனல்னரம் றர்கள் து அதறப்தறரத்க றகத்
தபறரக
தபறக்கரட்டித்ள்பணர்.
ணர,
ரதரத
ரர்த்கககப
றட்டுறட்டு,
லங்கள்
ஜணரகத்க
றக்கரண்டும். 2013ஆம் ஆண்டில் டக்கு ரகர
சகதக்கரண ரர்ல் கடததற்நது. அத்ரர்தல் றழ்
க்கள்
அறகூடி
ரக்குகபரல்
ஜணரகத்க
தபறக்கரட்டிறதக்கறன்நரர்கள். இந் ரட்டிரன ங்கதௗக்கு
எத சுரட்சற ரண்டும். டக்கு, கறக்கறரன றழ் க்கதௗக்கு
ஏர் ஆட்சறதொகந ரண்டும் ன்தக அர்கள் றகத்
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தபறரகச் தசரல்தறதக்கறன்நரர்கள். அகண றத்ங்கள்!
அற்கரண அறகரங்ககப ங்குங்கள்! அந் ரகர
சகதகச் சுந்றரக இங்க அதறத்ங்கள்! அகண
ஜணரறதற அர்கள் தசய்ரல், அக இந் க்கள்
ரசறப்தரர்கள் ன்த ண்னரம். இந் ரடு சுதறட்சம்
தததம்! சறங்கப்தர், ஜப்தரன் ரதரன்த அல்னரல், உனகறல்
இனங்ககக உரம் கரட்டும் அபவுக்கு இந் ரடு
பர்ற்கரண
ரய்ப்தைக்கள்
இதக்கறன்நண.
அற்கு,
தொதரன
லங்கள்
இந்
ரட்டில்
சரரணத்க
ற்தடுத்துற்கரண தொற்சறககப ரற்தகரள்ப ரண்டும்.
உங்கள் ணங்கபறல் இணரச் சறந்கணககபக் ககபந்து,
ணறரதறரணத்கக்
தகரண்டுதன்
தோனம்ரன்
இகணக் கட்டிததப்த தொடித்ம்.
அண்கறல்கூட தரதங்கள்! கம்தயரறரன கடததற்ந
எத றகபரட்டுப்ரதரட்டிறன்ரதரது, றழ் ரர்கள்லது
தூக
ரர்த்ககபரல்
இணரக்
கதத்துக்கள்
வீசப்தட்டிதக்கறன்நண. சப்கதொ தல்ககனக்ககத்றல் றழ்
ரன்
எதன்
கடுகரகத்
ரக்கப்தட்டு,
ஆஸ்தத்றரறறரன அதறக்கப்தட்டிதக்கறநரன். கரககரறரன
சறதறகள்
கடற்தகடறணரல்
சறன்ணரதறன்ணப்தடுத்ப்
தட்டததரதது, இந் ரட்டின் தறர் தைதச் சலதகடத்டன்
ந்ர்கரப
அகணச்
தசய்ரக
எத
கககச்
தசரன்ணரர். இது இந் ரட்டின் தறர் கூநக்கூடி
சரறரண, றரரண கதத்ர? இகண லங்கள் சரறரகப்
தைரறந்துதகரள்பரண்டும்.
2014ஆம் ஆண்டு ப்தறல் ரம் 26ஆம் றகற தகரதம்தை
தம்தனப்தறட்டி தைற கறரசன் ண்டதத்றல் கடததற்ந
ந்க
தசல்ரறன்
37ஆது
சறரர்த்
றணத்றல்
உகரற்நற ஜணரறதற சட்டத்ற கனரறற ஜம்தற
றக்கறட் அர்கள், ரன் அண்கறல் தங்குதற்நற
கதத்ங்கு என்நறல், தந் அததம் றக்க சறங்கபத்
துகநசரர் றதைர் எதர் ன்ணறடம் ந்து, "றர்கள்
ம்ரரடு எர ரததந்றல்ரன் தறக்கறன்நரர்கள்; எர
ரலர்க்
ரகரப்கதகத்ரரண
உதரரகறக்கறன்நரர்கள்.
அப்தடிதன்நரல், அர்கதௗக்குள்ப தறச்சறகண ன்ண?"
ன்த ரகட்டரரம். அற்கு, "அதுரன் தறச்சறகணர!
ரலர்க் ரகரப்கதகப் தகறர்ந்துதகரள்பத் ரரக இதக்கும்
லங்கள், அச அறகரத்கப் தகறத் ரரக இல்கனர!"
ன்த அர் தசரல்ன, ரகள்ற ரகட்டர் தரதச்சு
ரதசறல்கன
ன்த கூநறணரர். இன்த டக்கு ரகர
சகதறன் அறகரங்கள் ன்ண? ஜணரறதற சட்டத்ற
கனரறற ஜம்தற றக்கறட் அர்கள் குநறப்தறடுது
ன்ண? சறந்றத்துப் தரதங்கள்!
அண்கறல், சறங்கப க்கபறடம் டத்ப்தட்ட இகசற
ரக்தகடுப்தறன் அடிப்தகடறல்கூட, 80 சவீரண சறங்கப
க்கள் றர்கதௗக்கு அறகரங்கள் ங்கப்தடரண்டும்
ன்தறல்
தபறரக
இதக்கறன்நரர்கள்
ன்தக
அநறந்துதகரள்ப தொடிகறன்நது. சரர சறங்கப க்கபறடத்றல்
இதக்கறன்ந அந் ண்ங்கள் - சறந்கணகள்கூட சறங்கபத்
கனர்கபறடம் இல்கன. என்கந லங்கள் தபறரகப்
தைரறந்துதகரள்ப ரண்டும். கனரறற ஜம்தற றக்கறட்
அர்கள்
குநறப்தறடுதுரதரன,
இந்
ரட்டிரன
ஊநறப்ரதரறதக்கறன்ந இணரச் சறந்கணறததந்து - அந்ச்
சகறறததந்து லண்டுந்து, க்கள் சரரண சகரழ்வு
ரரண்டுரணரல்
லங்கள்
றட்டுக்தகரடுப்தைகதௗக்குத்
ரரக ரண்டும்.
குநறப்தரகப் தரதங்கள்! ட ரகர சகதக்கரண ரர்ல்
கடததற்த, அற்கரண தொனகச்சர் ரகு ஜணரறதற
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தொன்ணறகனறல்
சத்றப்தறரதொம்
தசய்துதகரண்டரர்.
அகணத் றழ் க்கள் றதம்தவும் இல்கன. அரரதரல்,
ரகு
ஜணரறதற
அர்கள்
தல்தப்தகப
கத்
றசரகனகத் றநந்துகக்கும் றகழ்றல் ங்கதௗகட
தொனகச்சர்
கனந்துதகரண்டரர்.
அவ்ரகபறல்
ஜணரறதறரல் தொனகச்சதக்குப் தன உதறதரறகள்
ங்கப்தட்டண. ஆணரல், சரரரக எத ரகர
சகதறன் தசனரபகக்கூட அரல் ரற்ந தொடிறல்கன.
தொனகச்சர் தசல்கறன்ந றகழ்வுகதௗக்குச் தசல்னரண்டரம்
ன்த அந்ந்ப் தகுறகபறதள்ப தறரச தசனரபர்ககப,
குநறப்தரக அசரங்கத்துடன் இகந்றதக்கறன்ந டக்கறதள்ப
றழ்ப் தரரதௗன்ந உதப்தறணர்கள், ஆத் தொகணறல்
ச்சரறக்கறன்ந அபவுக்கு அங்கு அரஜகம் இடம்தததகறன்நது.
ஆகர, இது றக தொக்கறரண எத றடம். இந்
றடங்ககப லங்கள் கதத்றரன டுக்கரண்டும். தொதரன
அறகரங்ககபப் தகறர்ந்பறத்ங்கள்! இந் ரட்டில் றழ்
க்கதௗம் சறங்கப க்கதௗம் சகஜரண, எற்தகரண ரழ்வு
ரரண்டுரணரல்
லங்கள்
அறகரங்ககபப்
தகறர்ந்பறப்தற்குத்
ரரக
ரண்டும்.
கரட்டுச்
சட்டங்ககபத்ம் கரட்டுக் கூச்சல்ககபத்ம் ரதரடுற்கரக
கத்ம் இந்ச் சகதக்குள் அதறக்கரலர்கள்!
இந்ச்
சகத ஏர் உர்ந் சகத. இந் ரட்டிதள்ப தகபரண எத
சகத. இந் ரட்டு க்ககபப் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந
சகத. இது உனகத்துக்குச் தசய்ற தசரல்கறன்ந சகத. ணர,
கதககள்ரதரனக் கத்துற்கரக தம் இந்ச் சகதக்கு
க்கூடரது ன்தகத்ம் இந் இடத்றரன ரன் குநறப்தறட
றதம்தைகறரநன்.
ரதம்,
சரரரக
எத
ரகரக்
கல்றப்
தறப்தரபக
றறப்தற்குக்கூட
ரகரக்
கல்ற
அகச்சதக்கு அறகரறல்கன. ரகரக் கல்ற அகச்சர்
எத ரகரக் கல்றப் தறப்தரபக றறப்தரணரல் அர்
த்ற
அகசக்
ரகட்க
ரண்டி
சூழ்றகனக்குத்
ள்பப்தட்டிதக்கறநரர். அரரதரன எத கத்றக -

නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, please wind up now.
ගු එවහ. ශ්රී රන් මශ ළ
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்)

(The Hon. S. Shritharan)

அரரதரன எத கத்றக றறப்தற்கு ரகர
சுகரர அகச்சதக்கு அறகரறல்கன. அது ட்டக்கச்சறரக
இதக்கட்டும்; உதத்றதைரக இதக்கட்டும்; தடுந்லரக
இதக்கட்டும்,
ந்ரரர்
இடத்றதம்
கத்றர்ககப
றறப்தற்கு எத ரகர அகச்சதக்கு அறகரறல்கன.
எத கறர ரசகரபகரர அல்னது எத தறரச
தசனரபகரர அல்னது ஏர் அசரங்க அறதகரரகூட
அகத்துப் ரதசுகறன்ந உரறக ட ரகர தொனகச்சதக்கு
இல்கன. இதுதற்நற லங்கள் சறந்றக்க ரண்டும்.
இந் ரட்டிரன எத தபறப்தகடரண இணப்தடுதகரகன
கடததற்நறதக்கறன்நது. 1956ஆம் ஆண்டிததந்து 2009ஆம்
ஆண்டுக 3 இனட்சத்துக்கும் ரற்தட்ட றழ் க்கள் இந்
ண்றரன
தகரல்னப்தட்டிதக்கறநரர்கள்.
இணர
அடிப்தகடறல் அர்கள் இந் ரட்டிரன இணப்தடுதகரகன
தசய்ப்தட்டிதக்கறநரர்கள்.
ஆகர,
இற்தகரத
லற
ங்கதன்த லங்கள் LLRC ஊடரக டடிக்ககக
ரற்தகரண்டீர்கள்;
ஜணரறதற
ஆகக்குதக
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அகத்லர்கள். அன் தொன்ணறகனறல்கூட ங்கதௗகட
க்கள் ங்கதௗகட சரட்சறங்ககப ங்கறறதந்ரர்கள்.
ஆணரல்
அகதல்னரம்
இன்த
கறடப்தறரன
ரதரடப்தட்டிதக்கறன்நண.
சர்ரச
றசரகதன்த
தகறன்நரதரது அகணத் டுப்தற்கரகர இவ்ரநரண
டடிக்ககககப
ரற்தகரண்டீர்கள்.
ரற்தம்கூடக்
கறபறதரச்சறறரன தனர் ககது தசய்ப்தட்டிதக்கறநரர்கள்;
அவ்ரத இற்நறல் சரட்சறம் ங்கறர்கள் ககது
தசய்ப்தட்டிதக்கறநரர்கள்;
அச்சுதத்ப்தட்டிதக்கறநரர்கள்.
ஆகர, இந் ரட்டில் டந் அறரங்கதௗக்கு எத லற
ரண்டும்; தகரல்னப்தட்டர்கள் சரர்தறல் லற ரண்டும்;
இநந்துரதரணர்கள் சரர்தறல் லற ரண்டும். இந் க்கள் எத
றரரண, தகபரண லர்க அகடற்கு இந்
ரட்டில் லற இதக்க ரண்டும்.
ரங்கள்
ரட்கடப்
தறரறக்கும்தடி
தசரல்னறல்கன;
ஆத்ங்கள்லது றதப்தம் தகரண்டிதக்கறல்கன ன்தக
றகவும்
தபறரகச் தசரல்கறரநரம். ஆணரல், ஜணரறதற
அர்கள் கறபறதரச்சறறரன தசரன்ணரர், "றழ்த்ரசறக்
கூட்டகப்தை 'கக்ரகரற் தட்டகட ரய் ரதரல்' இதக்கறநது"
ன்த. இந் 'கக்ரகரற் தட்டகட ரரக' இதந்துரன்
ரங்கள் ங்கள் க்ககபக் கரப்தரற்தகறரநரம். ஆணரல் இந்
'கக்ரகரற் தட்டகடக' லங்கள் இதம்தைப் தட்டகடகபரக
ரற்நக்கூடரது.
தணன்நரல்,
உங்கதௗகட
டடிக்
கககள்தோனம்
லண்டும்
லங்கள்ரன்
ஆத்ம்
தற்நற
சறந்கணககபத் றழ் இகபஞர்கபறடதொம் த்றகபறடதொம்
தகரண்டுதகறநலர்கள். ஆகர, 'கக்ரகரற் தட்டகட ரரக'
இதந்து ங்கள் உரறகககபப் ரதசுகறன்நர்கபரக ரங்கள்
இதக்கனரம். ஆணரல், றதம்தவும் இர்ககப இதம்தைப்
தட்டகடகதௗக்குச்
தசன்த
இதம்தைககபத்
தூக்குகறன்
நர்கபரக ரற்நக்கூடரது ன்தகத் வுதசய்து இந்
அசு தைரறந்துதகரள்ப ரண்டும். சரகர இணங்கதௗக்
கறகடறரனர அறகரங்ககபச் சரறரகப் தகறர்ந்துதகரள்ப
தொடிர இந் ரட்டிரன,...

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

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

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, over and over again this Hon. Member is accusing
the Members of the Government. Sir, he says that certain
Tamil Ministers and Members of Parliament were forcing
the people at gunpoint to do certain things. Nothing of
that sort has happened. It is the Tigers who killed them.
නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

If there is anything against the Standing Orders, that
will be expunged from the Hansard. Hon. Member, your
time is over.

ඳහර්ලිශේන්තුම
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ගු එවහ. ශ්රී රන් මශ ළ
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்)

(The Hon. S. Shritharan)

Sir, please give me one more minute.

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரப, ரன் இங்ரக
ன்தகட கதத்துக்ககப றகத் தபறரக
தொன்கத்
றதக்கறரநன். ரன் ரர் லதும் குற்நம் தசரல்னறல்கன; ரர்
லதும் தறசுத்வுறல்கன.

නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you have exceeded your time.
ගු එවහ. ශ්රී රන් මශ ළ
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்)

(The Hon. S. Shritharan)

தகப உதப்தறணர் அஸ்ர் ரதரன்நர்கதௗகட
தசற்தரடுககபத் வுதசய்து லங்கள் கட்டுப்தடுத்துங்கள்!
நறணரல்
இந்
ரட்டின்
தகபம்,
ரறரக
ன்தற்தடன்
இந்ச்
சகதறன்
ரறரகத்ம்
இக்கப்தட்டுறடும் ன்தகத்ம் இந் இடத்றல் குநறப்தறட்டு,
ணது உகக தொடித்துக்தகரள்கறன்ரநன்.

නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you very much.
[පූ.බහ. 11.33]
ගු මහින්ද
අමළ යුරමළ)

යළපළ

අතේලර්ධන

මශ ළ

(කෘෂිකර්ම

(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண - கத்தரறல்
அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, තමුන්නහන්ශේට භභ
ශඵශවවින් සතුමි න්ත ශනහ, ශේ හරඹ භට රඵහ දීභ ළන. ඒ
හශේභ භභ සතුමි න්ත ශනහ, අශේ මුදල් අභහතයහංලශේ
ශල්ේතුමභහ ඇතුමළු ඒ නිරධහික භ්ඩඩරඹට, අඳට ඉතහ හර්ථ, ඒ
හශේභ අශේ නනතහට ශං වුණු, නනතහශේ ෆභ අංලඹක්
ළනභ අධහනඹ ශඹොමු යු , ුනළු අලයතහ ඳහ ේපූර්ණ
යන්න භවන්ිට ත්තුම අඹ ළඹ ශල්නඹක් අඳට ස ය දීභ
ළන. අඳශේ නනහධිඳි තුමභහශේ නිශඹෝඹ භත එතුමභන්රහ ඒ
ටයුත්ත යරහ ි ශඵනහ. එඹ ඉතහ හර්ථ ළඩටවනක්
වළිනඹට භභ ශේ ශරහශේ වඳුන්නහ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, අද ශේ රු බහට
ඉදිිකඳත් වුණු අදවස ළන ඵළලුහභ, විශලේශඹන් ඉතහ ප්රබුේධ
භන්ත්රීයශඹක්, ඉතහ ශවොඳින් ශේ රු බහශේ විහද වුනයු 
භන්ත්රීයශඹක් වළිනඹට හිටු , එක්ත් නහි  ඳක්ශේ බීර්
වහෂිේ භන්ත්රීතුමභහ ළන භභ අද ඉතහ නහටු ශනහ. ශභොද,
අද එතුමභහ ඉතහ ඵහර භට්ටශේ ථහක් තභයි ශශේ. ඊට ඩහ
ළදත් විධිශේ විශේානඹක් භභ එතුමභහශන් ඵරහශඳොශයොත්තුම
වුණහ. නමුත් එතුමභහට කිඹන්න ශදඹක් නළවළ. ශේ අඹ ළඹ විරුේධ
ඳහර්ලසඹ අන්දභන්ද යු  අඹ ළඹක් වළිනඹටයි භභ දකින්ශන්.
ඒ ශවොටභ ශඳනුණහ, අශේ බීර් වහෂිේ භන්ත්රීතුමභහ හශේ දක්
භන්ත්රීරුන්ශේ අදවස ප්රහල කිීමභ ශොයි තයේ දුර්ර වුණහද
කිඹන හයණඹ තුමළින්. එතුමභහ කිේහ, ශේ අඹ ළඹ
''ශෂොශටෝශොපි'' යරහ ශඵදන්න කිඹරහ, වළභ අවුරුේශේභ
කිේශේ එභ අඹ ළඹ නිහ.
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රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, එතුමභහට ශේ අඹ ළඹ
ශත්රුේ න්නට ඵළවළ. ආශඹෝනන ළරළසභකුයි අශේ
නනහධිඳි තුමභහ ශේ ඉදිිකඳත් ශශේ. 2017 න ශතක් ශේ ළරළසභ
ඳළශතනහ. එතුමභහ කිඹනහ, රඹනල් ශන්ඩ්ට් ය වර
ශනුශන් ශභය අඹ ළශඹනුත් මුදල් ශන් ය ි ශඵනහයි
කිඹරහ. රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, භභ ංසිි 
අභහතයයඹහ ලශඹන් ඉන්නහ හරශේ රඹනල් ශන්ඩ්ට්
ය වර, ශනෝන් ද ිටල්හ ය වර නවීයණඹට මුදල් ශන් යන
ශරට භභ නනහධිඳි ඹහශන් ඉල්ලීභක් ශහ. එතුමභහ ඒ
ශරහශේ ඒ අදව පිළි අයශන ශේ මුදල් ශන් ය ශන ආහ.
දළන් ඒ අදහශ නවීයණ ටයුතුම ය ශන ඹනහ. දළන්
එල්ෆින්සටන් ය වරට ගිහිල්රහ ඵරන්න දළනට එල්ෆින්සටන්
ය වශල් ළඩ ය ශන ඹනහ. ටර්ශවෝල් ය වශල් ළඩ
අන් ශහ. ඒ හශේ ළඩ එ අවුරුේදකින් ඉය යන්න
ු ළුන් ශේල් ශනොශයි. ඒහ දිටභ ය ශන ඹන ශොට
ශඵොශවෝ විට ඊශ ර්ඹටත් ය ශන ඹන්න ශනහ. එශවභ
එ අවුරුේදකින් ඉය යන්න ු ළුන් ද ශේ අඹ ළඹ එ
හභයඹට දභරහ ශදොය වරහ ශේ අවුරුේද ශභතළනින් ඉයයි,
ශේ අවුරුේද ශභතළනින් ඳටන් න්නහ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ.
ඒ දිටභ ය ශන ඹන්නට ඕනෆ, රු නිශඹෝනය
ථහනහඹතුමභනි. ඒ ශත්රුේ න්න ඵළිකභයි ි ශඵන්ශන්.
ඳුන ගිඹ හයශේ භභ අශේ නනහධිඳි තුමභහශන්, ළලිභ
භළි යණ ශොට්ඨහලශේ, ේඳයශතොට ධීය යහශේ නළිනඹ ඉදි
යන්න මුදල් ප්රි ඳහදන රඵහ ත්තහ. තභ එහි ළරුනේ වදනහ;
ඇසතශේන්තුම වදනහ; ශොන්ත්රහත්රුශක් ශතෝයහ ළී භ ය
ශන ඹනහ. ත අවුරුදු 4ක් විතය ඹනහ, ඒ ළඩ ඉය යන්න.
ඳුන ගිඹ අවුරුේශේ ඒ ළඩ ඳටන් අයශන ශහ කිඹරහ ශේ
අවුරුේශේ ඒ ශ ළඩ වන්න ඵළවළ. භවළලි යහඳහයශේ ළඩ
එ අවුරුේශදන්ද අන් ශශේ ඒ රු භන්ත්රීතුමභහට එච්ාය
අශඵෝධඹක් ි බුශ්ඩ නළවළ.
ශේ අවුරුේශේත් භභ නනහධිඳි තුමභහට ව බහ්ඩඩහහය
ශල්ේතුමභහට කිඹරහ, ඒ හශේ ළඩටවනක් ඇතුමළු ශහ,
නිල්රහ  , වවුශේ ශේලි ශඹෝනනහ ක්රභඹ ලශඹන්.
"භහලුයහර" කිඹරහ ළක් ි ශඵනහ, අකුරැස, ි සශඵොටුහශේ.
ඒ ළශේ නර හන උසරහ, ඒ විලහර යරහ, එතළනින් තත්
අක්ය 3,000 කුත්, ඒ හශේභ නිල්රහ  වයස යරහ අය
මිණිශේ ඵළේභ හශේ ල් වයස යරහ, එතළනින් තත් අඩි 3ක්
තුමය වයහ ශන ගිහිල්රහ - එක්ත් නහි  ඳක් ආ්ඩඩු
හරශේ ක්රිඹහත්භ යු  නිල්රහ ශඹෝනනහ ක්රභඹ නිහ අක්ය
35,000ක් හ කිීමභ නතය වුණහ; ේපූර්ණශඹන් ු යන් වුණහ ශේ ශභොශවොත ශන ශොට තභත් අඳට එභ අක්ය 35,000න්
හ යන්න ු ළුන් ශරහ ි ශඵන්ශන් අක්ය 3,000ක් ශවෝ
4,000ක් විතයයි. නමුත් ශේ ළඩටවන ක්රිඹහත්භ වුශණොත්
ික් න රහ ශන ඒශේ ප්රලසනඹටත් ඒ ශවො විඳුභක් ශනහ.
ඒ විඳුභත් එක් ේද, යශොඩ, උඹන්ශොඩ, භහලිේඵඩ
දක්හ අක්ය 16,000 ප්රභහණඹක් නළත හ යන්නට
ු ළුන් ශනහ. ශේ ශඹෝනනහ ක්රභඹ 2015 ඊශ අඹ ළඹ
ශල්නඹ එනශොට ශේ අවුරුේශේ ශේ ශහ, එතළනින් එවහට
ශේ යන්න ඵළවළ කිඹරහ එතළනින් වරහ දභන්න ඵළවළ. ඒ
දිටභ ය ශන ඹන්නට ඕනෆ.
ඒට ශවේතුම එඹ ශනොශයි. රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි
එතුමභන්රහශේ ි ශඹන කුවභ. ඒට ශන කිඹන්නට ශදඹක්
නළවළ. ශන ශභොනහ කිඹන්නද භට නහටුයි ඒ ානඹ
ඳහවිච්ිත යන්න ිටේධ වීභ ළන. නමුත් ඒ තභයි ශේ ිටේධ
ශරහ ි ශඵන්ශන්. තභන්ශේ හිතට විරුේධයි ශේ ථහ
යන්ශන්. ඒ ශොල්රන්ට කිඹන්න ශදඹක් නළි  වුණහභ, ඒ
ශොල්රන්ට යන්නට ශදඹක් නළි  වුණහභ අරහද න නහ. යට
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ු යහභ ශේ ළන ේපූර්ණ ශනොභ
ඹළවීශේ ළඩටවනක්
ක්රිඹහත්භ ශන්ශන්. ඒ අඹට භට ඹන්න ඵළවළ. ඒ අඹශේ
මුහුණුලින් ශඳශනනහ අඹ ළඹ ශල්නඹ කිඹන ශොට ශභොන
ශේ භළශවීභක් ි බුණහද කිඹරහ. භවය ශරහට ු ත් ඳත්
හර්තහරුන්ට මුහුණ ශදන්න ඵළික රහ දහරහ ඹනහ.

එශවේ ඉන් ලිේ ඇශන ඇවිත් ශභශවදී ශල්ට් ශයේශදන්
අමුඩ ව ත්තහ. අමුඩ වශන ිෂිර්භ අභහතයහංලඹ
ඉසයවට ඇවිත් කිඹනහ, වීර වි  මිර රුපිඹල්40
යන්නඹ කිඹහ. ඔන්න ශහ. දළන් ඉි න් අමුඩඹ ඉශස ළරශේවි.
[ඵහධහ කිීමභක්] දළන් ඒ ඉශස ළරශේවි.

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ශේ යට ංර්ධනඹ කිීමභ
වහ ව දීර්ක හලීන ළරළසභක් හිත ළඩටවනක් ශේ
ඹන්ශන්. 2009 ශන ල් අඳට ි බුශ්ඩ යුේධඹ අන් ය
ළී ශේ ළටලුයි. ඒ ය න්න ගිහිල්රහ ශභොන තයේ ළටලු,
ප්රලසනරට අපි මුහුණ දුන්නහද අන්තර් නහි  විතයක්
ශනොශයි, ශේ යශට් විවිධ අංලලිනුත් අඳට ළටලු, ප්රලසනරට
මුහුණ ශදන්න ිටදු වුණහ. ඒ ිටඹල්රටභ මුහුණ දීරහ ඒ අහන
ශරුහ. ඒ අහන යරහ ඉය ශරහ ඊ ශ ට ශභොක්ද
ශශේ ඊට ඳසශේ ශශේ ඒ යුේධශඹන් විනහල වුණු ඹිනතර
ඳවුනේ නළත ශොඩ නළඟුහ. එශේ ශභශේ ශදඹක්ද යරහ
ි ශඵන්ශන් විඳක්ශේ භන්ත්රීතුමභන්රහ වෆල්ලුට රක් ශරුහට
ුනළුඳටු ළඩක්ද ශේ අවුරුදු වතය ඇතුමශත යරහ ි ශඵන්ශන්
එතුමභන්රහට හිතහ න්නත් ු ළුන්ද ඒ යු  ළඩ අද ඒ ඳළත්තට
ගිහිල්රහ ඵළලුශොත් යුේධඹක් ි බුණු ඳළත්තක්ද කිඹරහ හිතහ න්න
ඵළවළ. ශේ හර ීමභහ තුමශ ඒ ටයුත්ත ශරුණහ. යුේධඹ ඹන
අතයතුමශර් එතුමභහ යශට් ංර්ධනඹට ශන් යු  මුදල්
ේපූර්ණශඹන් නතය ශශේ නළවළ. ංර්ධන ටයුතුමත් ය ශන
ගිඹහ. ඒහට ශඹොදන මුදල් ප්රභහණඹ ළඩි ශහ. ඒ නිහ ශභොද
වුශ්ඩ ශේ තහශේ අර්තහඳල් අසළන්න භභත් හිතුමශේ නළි 
විධිඹට ළඩි වුණහ. ළඩි ශරහ අහනශේ අඳට ිටදු වුශ්ඩ
ශභොක්ද අඳට ිටදු වුණහ නිේ ශඵදරහ ශදන්න. අයණහඹ
ප්රශේලශේ භිේධිරහභින්ට අර කිශරෝ 12,000ක් -ශභට්රික් ශටොන්
12ක්- නිේ ශඵදරහ දුන්නහ.

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, යටක් ය ශන ඹනහඹ
කිඹන එ ළරළසභක් ඇි , ළඩ පිළිශශක් ඇි ,
ක්රභහනුකර ශයුතුම ශදඹක්; ඹහ යුතුම භනක්. ශේ එ
එක්ශනහට ඕනෆ ඕනෆ වළිනඹට යන්නට ු ළුන් භක් නළවළ.
ළරළසභක් ඇි  ටයුතුම ශ නිහ තභයි, අද අපි හර්ථ
භනක් ආශේ.

ඊශ ට ශදහිඕවිට ප්රශේලඹට, නිඹ ඹ ි ශඵන ඳශහත්රට
ශඵදරහ ශදන්න වුණහ. ශභොද අර්තහඳල් හු ක් ල් ි ඹහ න්න
ඵළවළ. ඒහ ඉක්භනට ඉය යන්න ශනහ. ඒ නිහ නිේ
ශඵදරහ ශදන්න ිටදු වුණහ. ශේ නිසඳහදනඹ ළඩි ශශේ ශේ ශේයභ
ය ශන ඹන භනුයි. එශවභ තීන්දු න්නයි, ආ්ඩඩුක් ඕනෆ
යන්ශන්. එශවභ නළත්නේ ආ්ඩඩුක් ශභොටද
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ඵඩ ඉිකඟු නිසඳහදනඹ 2010
ඉරහ ශේ ශන ශොට ිටඹඹට 129කින් ළඩි ශරහ ි ශඵනහ.
ශදවිඹශන්! ශේ නිේ ළඩි වුණහද වුරුත් ශේ ශරුහද
හරහන්තයඹක් ි සශේ භවන්ිට අයශන ශ ශදඹක්. අශේ
නනහධිඳි තුමභහ අලය යන ිටඹලුභ ඳවුනේ දුන්නහ. ශභොනහටද
ල්ලි ඉල්ලුශේ, ඉල්ලු වළභ ශදඹටභ දුන්නහ. එශවභ දිරහ තභයි
අද ශභතළනට යට ශනහශේ. ඳුන ගිඹ නිඹ ඹ නිහ වී හ ටයුතුම
ඳුන ඵෆහ. ශේ හයශේ ඒ විකඹහවිඹ කිඹහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම
ශනහ. වී අසළන්නත් එශවභයි. බිත්තය වී ශනොමිරශේ
ශදනහ. අපි ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ බහය න්ශන් ඉතහභත්
තුමිනන්. නනහධිඳි තුමභහ බිත්තය වී ින ශනොමිරශේ ශදන ඵ
කිේහ. ඇත්ත ලශඹන්භ බිත්තය වී ශොඹහ න්න ඵළවළ, රු
නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි. බිත්තය වී නළවළ. එශවභ නේ
වුභනහ වුශණොත් ශොශවන් ශවෝ ි ශඹන තළනකින් න්නඹ
කිඹහ අපි ල්ලි ශදනහ. ඒ විධිශේ ළඩටවනකුයි අපි ය ශන
ඹන්ශන්.
ශේ යශට් ශොවි නනතහ අපි අතයභං යන්ශන් නළවළ. වීර
වි  මිර රුපිඹල් 40ක් දක්හ ළඩි ශහ. යක් නනතහ
විමුක්ි  ශඳයමුණ උේශකෝණඹ ශහ, වීර වි  මිර රුපිඹල්
40ක් දක්හ ළඩි යන්නඹ කිඹහ. අමුඩ වශන අශේ ශොශම
අභහතයහංලඹ ශ ටත් ආහ. භට ඕනෆ නේ අමුඩ රන්න
ි බුණහ. නමුත්, ඒ ශනොශයි ශ යුත්ශත්. [ඵහධහ කිීමේ] ඔේ.

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ශේ අඹ ළඹ ශල්නශඹන්
දී ි ශඵන වන ශභොනහ ද කිඹහ ඔඵතුමභහ දන්නහ. අශේ යශට්
ආර්ථිඹ එදහ හශේ ශනොරහ වළය ි බුණහ නේ, අශේ යශට්
නිසඳහදනඹ ළඩි ය ළී භ වහ අපි ටයුතුම ශනොය ිටිනඹහ
නේ අද අඳට ශේහ එක්ත් ශදන්න ඵළවළ. දිවි නළඟුභ
ළඩටවන අපි ෆභ භභ ක්රිඹහත්භ යරහ ි ශඵනහ. ඒ
ළඩටවන අපි එ න්නඹදී විතයක් නළළත්වහ.
නළළත්වහට ඳුන තභයි, එශලු මිර ඉවශ ගිශේ. දළන් නළතත්
අපි ඒ ළඩටවන ආයේබ ශහ. අඳට වුභනහ යන්ශන්
නනතහ ශේ නිසඳහදනඹට, ශේ ළඩ පිළිශශට වවුල් ය
න්නටයි. ඒ තභයි යනශේ ප්රි ඳත්ි ඹ. ඒ වවුල් ය ළී ශේ
ප්රි රහබඹ තභයි, අද අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශේ අඹ ළඹ
ශල්නශඹන් රඵහ දුන්ශන්. එශේ ශභශේ ශේල් ද ශේ දීරහ
ි ශඵන්ශන්
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ශේ ළඩටවන තුමශ යනශේ
ශේයින්ට ශඳොලී යහිත හික 10කින් ශන්නට ු ළුන්
රුපිඹල් 10,000 ණඹ මුදරක් රඵහ දුන් ඵ තමුන්නහන්ශේ
පිළින්නහ. ශොයි හරශේ ද, ශඳොලී යහිත ණඹක් දුන්ශන්
හටද දුන්ශන් ශොයි ආ්ඩඩුශන් ද දුන්ශන් ශේ අද ගිහින්
තභන් විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ න්නහ ඵළංකුශන් න්නට ු ළුන්. ඒ
හශේභ ශභය අඹ ළඹ තුමළින් යනශේ ශේඹන්ශේ අභ ළටුඳ
භට රුපිඹල් 15,000ට එවහ ප්රභහණඹකින් ඉවශ දභහ
ි ශඵනහ. ශේ ටයුතුම කිීමභ වහ ඳුන ගිඹ හරර ශේ යනඹ
ශොයි තයේ ළඳ වීභක් යරහ ි ශඵනහද ශන දහ ශේහ රඵහ
න්ශන් උේශකෝණ යරහ. ශේ වනඹ ශදන එක් නළවළ කිඹහ
හිතරහ ඹසත විශ්රහභ ළටුේ හිමිඹන් ලිේටන් ට යවුභට ඇවිල්රහ
කී දක් ෆ ශෝ වරහ ගිඹහද ශභොද, ඒ මිනිසුන මුශහ යරහ
ි ශඵනහ. අශේ අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශේ වනඹ ශදන්න
අලය යන ඳිකයඹ ස යමින් ඒ වහ ළරුනභ ිටිනශේ.
එශතක් ඉන්ශන් නළි  ශේ ඹ මිනිසුන ලිේටන් ටයවුභට
ශනළල්රහ, එදහ ඉල්ලුශේ 2006 ර්ඹ න ශොට ි ශඵන විශ්රහභ
ළටුේ විභතහ ඉත් යන්න කිඹරහයි.
ශභය අඹ ළඹ ශල්නශඹන් අි රු නනහධිඳි තුමභහ 2015
ර්ශේ න ළටුේ ුවඹ අනු විශ්රහභ ළටුඳ වදන්න ශඹෝනනහ
යරහ ි ශඵනහ. ශේ භවත්රු විරුේධ න්ශන් ඒටද
තමුන්නහන්ශේරහ දළන් කිඹන්ශන් ඒ ළයදයි කිඹරහද විශ්රහමි
යනශේ ශේශඹෝ ඒ ශොල්රන්ශේ විශ්රහභ ළටුේ විභතහ ළන
දිගින් දිටභ ශේ උේශකෝණඹ ය ශන ආහ. ශේ විභතහ
නළි  යන්න කිඹරහ විවිධ අසථහරදී ඒ ශොල්රන් කිේහ. ශේ
යනශඹන් තභයි ඒ විභතහ නළි  යරහ දුන්ශන්.
තමුන්නහන්ශේරහට මීට ඳසශේ ඒ ළන ථහ යන්න ඵළවළ. විශ්රහභ
ළටුේ විභතහ නළි  ය ශදන්න කිඹරහ නළත
තමුන්නහන්ශේරහට විශ්රහභ ළටුේ හිමිඹන් ඳහයට ශේන්න ඵළවළ.
2015 ර්ඹ න ශතක් ි ශඵන විභතහන් ිටඹල්රභ ඉත්
යන්න ශභය අඹ ළශඹන් ශඹෝනනහ යරහ ි ශඵනහ. ශභශවභ
ආ්ඩඩුක්; ශභශවභ අඹ ළඹ ශල්නඹක් ශොශවේද ි ශඵන්ශන්
එක්ත් නහි  ඳක් ආ්ඩඩුශේ අඹ ළඹ ශල්න අපි දළක්හ ශන්.
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු භහින්ද ඹහඳහ අශසර්ධන භවතහ]

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, එක්ත් නහි  ඳක්
ආ්ඩඩු ඉදිිකඳත් ශ අඹ ළඹ ශල්න 6ට භභ ආ්ඩඩු
ඳක්ශේ ඉරහ ි ශඵනහ. ඊට ඳසශේ තත් අඹ ළඹ ශල්න
12ට භභ ශේ රු බහශේ ඉරහ ි ශඵනහ. ශේ අඹ ළඹ
ශල්න 18න්භ නනතහට ශේ තයේ වන දුන් අඹ ළඹක් මීට
ශඳය භභ දළරහ නළවළ. ඒ ළන ඇත්ත ථහ යන්න.
තමුන්නහන්ශේරහශේ ඵළිකභ ළන ථහ යන්න එඳහ. ඒ තභයි
ශවොභ ශේ. විඳක්ඹ ශේ ළන අරහද න න්න ගිහිල්රහ, ළඩක්
නළි  විශේාන එල්ර යන්න ගිහිල්රහ අහනශේ ඒ ශොල්රන්භ
ඉල්රහශන නහ. අශේ යංජිත් ිටඹමරහපිිනඹ ඇභි තුමභහ ශේහට
ශවො පිළිතුමයක් දුන්නහ. එක්ත් නහි  ඳක්ශේ භළි යණ
ප්රහලනශේ ශභොනහද ි බුශ්ඩ "ඹළි ු බුදමු ශ්රී රංහ"
ළඩටවශන් ඒ ශොල්රන් ශඹෝනනහ යරහ ි බුශ්ඩ ශභොනහද
යනශේ ශේ ේඳහදු පිළිඵ ශඹෝනනහ ය ි බුශ්ඩ
ශභොනහද රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, අද යනශේ
ශේශඹෝ මිලිඹන 1.4ක් ඉන්නහ.
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ගු තරෝිං තවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) ரரவ ரசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

උඳහධිධහිකන් 400ට යක්හ රඵහ දුන්නහ.

ගු මහින්ද යළපළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

කීඹට ද

ගු තරෝිං තවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) ரரவ ரசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

400ට.

ගු මහින්ද යළපළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ශභය ඉදිිකඳත් ශ අඹ ළඹ ථහශේදී ප්රහශේශීඹ බහ
ලක්ි භත් කිීමභ ඹටශත් එභ ඒ භඟින් ප්රනහ ඳවුනේ ක්රභත්
ශර ළඳයීභ වහ අඩු ආදහඹේ රඵන ප්රහශේශීඹ බහරට ශදනු
රඵන ආධහය 2015 දී රුපිඹල් මිලිඹන 2 දක්හ ළඩි කිීමභට
ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහ. ඳශහත් බහ ආඹතනර නඩත්තුම ටයුතුම
ශොන්ත්රහත් භට්ටශභන් ඉටු ය ළී භ ශනුට අදහශ වහඹ
ශේඹන් 15,000ක් ඵහ ළී භට රුපිඹල් මිලිඹන 600ක්
ශන් ය ශදනු රඵන ඵ අශේ අි රු නනහධිඳි තුමභහ කිේහ.
ශභය අඹ ළඹ ථහශේදී අි රු නනහධිඳි තුමභහ යහනය
ශේයින් ේඵන්ධශඹන් තත් ළදත් ප්රහලඹක් ශහ. දළනට
ශොන්ත්රහත් ඳදනභ ඹටශත්, එශවභ නළත්නේ තහහලි ඳදනභ
ඹටශත්, එශවභත් නළත්නේ වදනි ළටුේ ඹටශත් ිටිනන ිටඹලු
ශදනහභ අදහශ තනතුමරු ඇි  ය සථිය යනු රඵන ඵ එතුමභහ
කිේහ. ශභඳභණ හරඹක් දින 180ක් ේපූර්ණ ශ උදවිඹ සථිය
ශශේ තනතුමරු ශවෝ ු යේඳහඩු ි ශඵනහ නේ ඳභණයි. රු
නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, භශේ අභහතයහංලඹ ඹටශත් ි ශඵන
ශදඳහර්තශේන්තුමර ේරුන් 12,000ක් ිටිනනහ. ඒ වදනි
ළටුේ රඵන අඹ. ඒ උදවිඹ ේඵන්ධශඹන් ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්
ි ශඵනහ. අඳට ි බුණු ළටලු දින 180 ේපූර්ණ යු  හයණඹ
ශනොශයි. භවරු දළන් ඉන්ශන් දින 3,600ත් ේපූර්ණ යරහ.
දින එක්දවස ණන් ේපූර්ණ ශ අඹත් ඉන්නහ. නමුත්, අඳට ඒ
අඹ සථිය යන්න ඵළවළ. ඒ වහ අනුභත තනතුමරු ශවෝ ු යේඳහඩු
නළවළ. ඒ නිහ ශේ මිනිසුන වදනි ළටුඳට ළඩ යරහ
අහනශේ කිිටභ අයිි හිටභක් නළි  නිේභ නිේ ශදය
ඹනහ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ශේ ිටඹලු ශදනහභ තනතුමරු
ඇි  ශොට සථිය යන්න කිඹරහ අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශේ අඹ
ළඹ ශල්නශඹන් ශඹෝනනහ යරහ ි ශඵනහ. විඳක්ශේ
රු භන්ත්රීතුමභන්රහ විරුේධ න්ශන් ශේටද
ශේ
තමුන්නහන්ශේරහට ය න්න ඵළික වුණහ. 2002 ර්ශේදී
තමුන්නහන්ශේරහ එ ේරුශකුට රැකිඹහක් දුන්නහද කිඹරහ
භට කිඹන්න. ඒ හරශේ තමුන්නහන්ශේරහ සථිය ශේශඹෝත්
ශදය ඹළේහ. තමුන්නහන්ශේරහශේ ආ්ඩඩුශන් එ රයිට්
ණුක් ිටශටේහද, එ ශඵෝක්කුක් වළදුහද කිඹරහ කිඹන්න.
තමුන්නහන්ශේරහ ඒ හරශේ නනතහට දුන් දීභනහක් ළන
කිඹන්න. අපි දන්නහ භෆත හරශේ එක්ත් නහි  ඳක්ඹ අවුරුදු
ශදක් ආ්ඩඩු ශහ. ඒ හර ීමභහ තුමශ තමුන්නහන්ශේරහ
ශභොනහද ශශේ තමුන්නහන්ශේරහ අඳට ශේ විධිශේ අරහද
න න්ශන් ඇයි තමුන්නහන්ශේරහට යන්න ශදඹක් නළත්නේ,
එදහ ශහ හශේ හ ඵහ දභහ ශභතළනින් ඹන්න. ඒ ශන්,
යන්න ි ශඵන්ශන්.

උඳහධිධහිකන් විතයක් 125,000ට ශේ ආ්ඩඩුශන් යක්හ
රඵහ දීරහ ි ශඵනහ. [ඵහධහ කිීමේ]- භළි නිඹනි, ශේ යනඹ ඹටශත්,
උඳහධිධහිකන්ට විතයක් - [ඵහධහ කිීමභක්]

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ (ජළ යන් ර මූය
වශතයෝගි ළ අමළ ය වශ මුදල් ශළ ක්රමවම්පළදන නිතයෝජය
අමළ යුරමළ)

(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக - சர்ரச றற
கூட்டிகப்தை
அகச்சதம்
றற,
றட்டறடல்
தறற
அகச்சதம்)

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

ඔඵතුමමිඹන්රහශේ ආ්ඩඩු හරශේ කී ශදශනක් ශදය
ඹළේහ ද

ගු මහින්ද යළපළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

එක්ත් නහි  ඳක් යනඹ හරශේ කී ශදශනක් ශදය
ඹළේහ ද උඳහධිධහිකන් කී ශදශනකුට භහතය නයශේ දී ඳවය
දුන්නහ ද

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Wheelchairsලින් ශදය ඹළේහ. [ඵහධහ කිීමභක්]

ගු මහින්ද යළපළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ශයෝිට ශේනහනහඹ භන්ත්රීතුමමිඹ දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිීමේ]
-මම මලේ ඇව් ලදල න්ම දැක් ා එදා ඒ ාන්තාලන්ට ගශපු
වළින. ඔඵතුමමිඹශේ ආ්ඩඩු හරශේ භහතය ඵස නළතුමේ ශඳොශ
ශ උඳහධිධහික හන්තහන් එතුම ශරහ උේශකෝණඹක් ශහ.
ඔඵතුමමිඹ ර් නහ ශන්න ඕනෆ, වු  වළින දළක්හ නේ. ඒ තරුණ
හන්තහශෝ දරුන්ට කිික දිදී එතළන හඩි ශරහ ිටිනශේ. ඒ
ශභයින්ශේ ඇඳුේ ඳහ නළතුමයි ඹන්න වුශ්ඩ, වු  ශරහශේ.
රු ශයෝිට ශේනහනහඹ භවත්මිඹ, ඔඵතුමමිඹ ර් නහ ශන්න
ඕනෆ. ඔඵතුමමිඹ හන්තහන් ශනුශන් විලහර ළඩ ශොටක්
යන්න උත්හව යන ශශනක් ශන්. ශවොට ශොඹහ ඵරන්න,
එදහ භහතය ඵස නළතුමේ ශඳොශශේ දී, හන්තහන් ශොශවොභ ද
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දිේශේ කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශොඹහ ඵරන්න, ශොශවොභද එදහ
ඒ ළරකුශේ කිඹරහ. ශේ යනඹ එශවභ ශශේ නළවළ. ශදයට
ඳණිවුඩ ඹහ ශන්රහ තභයි රැකිඹහ රඵහ දුන්ශන්. අපි ශේහ
ළන ආඩේඵයශඹන් ථහ යන්ශන්. ශේහ ළන අපි ඉතහ
ආඩේඵයශඹන් ථහ යන්ශන්. ඔඵතුමමිඹ හන්තහන් ළන
ටයුතුම යනහ නේ ඒ ශත්රුේ න්න. ඒ විධිඹට රු 
එක්ත් නහි  ඳක් ආ්ඩඩුක් තභයි, අද ශේ ථහ යන්ශන්.
ඇත්ත ලශඹන්භ ඔඵතුමමිඹ ඔඹ ඳක්ශේ ඉන්නහ එ ළන
හන්තහක් වළිනඹට ර් නහ ශන්න ඕනෆ. ඒයි භභ කිඹන්ශන්.
අද හන්තහන් ශනුශන් ශේ යනශඹන් රඵහ දුන් අශනකුත්
ඳවුනේ ළන භභ තත් ඔඵතුමමිඹට කිඹන්න වුභනහ නළවළ.
සඹං රැකිඹහ යන උදවිඹට රුපිඹල් 250,000 ණඹ මුදරක්
ශඳොලී යහිත රළශඵනහ.

නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු ඇභි තුමභනි, ඔඵතුමභහශේ තහ අන් යන්න.

ගු මහින්ද යළපළ අතේලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ශේහ කිඹන ශොට භටත්
නහටුයි. ශභොද, භභත් එ හරඹක් හිටු  ඳක්ඹක්. අශේ
රු ි ස අත්තනහඹ භළි තුමභන්රහ, අපි ශඵොශවොභ කිට්ටුශන්
ආශ්රඹ ශහ. අපි නහටු ශනහ. එදහ තමුන්නහන්ශේරහට
යන්න ඵළික වුණු ළඩ, අද අශේ භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ
ඉතහ හර්ථ ඉටු ය ශන ඹනහ. ඒට වශඹෝඹ ශදන්න.
ඒ අඹ යන්න. ශේ අපි යට ශනුශන් ශ ළඩක් කිඹරහ
අඹ යන්න. එශේ කිීමභට නිවතභහනි ශන්න කිඹහ ඉල්රමින්
භශේ ාන සල්ඳඹ වභහය යනහ, රු නිශඹෝනය
ථහනහඹතුමභනි. ශඵොශවොභ සතුමි යි.

නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඊශ ට, රු ි ස අත්තනහඹ භවතහ.
[පූ.බහ. 11.50]

ගු තිවහව අත් නළයක මශ ළ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, භහින්ද යහනඳක්
ආ්ඩඩුශන් ශේ ඉදිිකඳත් ය ි ශඵන අඹ ළඹ ශල්නඹ දිවහ
ඵළලුහභ, පිටට ගිහින් ථහ යන වළශභෝභ කිඹන්ශන් ශේ ඉය,
ව, තරු ශනළත් ශදන්නේ කිඹු  අඹ ළඹ ශල්නඹක් කිඹරහයි.
ශභොද, ඒ තයේ - යන්න ු ළුන් වුණත්, ඵළික වුණත් - භව
විලහර ශඹෝනනහ ණනහක් ඇතුමශත් යරහ ශේ අඹ ළඹ
ශල්නඹ ඩිමුඩිශේ ඉදිිකඳත් ශහ. එශේ ඩිමුඩිශේ ඉදිිකඳත්
ශශේ ඇයි කිඹරහ කිේහභ තභයි, ශේ අඹ ළඹ ශල්නශේ ි ශඵන
ශඹෝනනහ ළන නනතහට හිතහ න්න ු ළුන් ශන්ශන්. ශවේතුම
ශභොක් ද ශේ අඹ ළඹ ශල්නශඹන් ශභොනහ කිේත් ශභහි
ි ශඵන්ශන්, නනහික භහශේ ඉරහ ක්රිඹහත්භ කිීමභට ි ශඵන
ශඹෝනනහයි. හභහනයශඹන් අඹ ළඹක් ඉදිිකඳත් ශ ඳුන, එභ අඹ
ළශඹන් ඉදිිකඳත් යන ශඹෝනනහ ක්රිඹහට නංන ශොට ඊශ
අවුරුේශේත් වඹ භහඹක් ඳභණ ත ශනහ. ඒ තභයි
ප්රහශඹෝගි තත්ත්ඹ.
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ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නළවළ.

ගු තිවහව අත් නළයක මශ ළ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ඔඵතුමභහ නළවළ කිේහට ඒ එශවභ තභයි ශන්ශන්. ඊශ
අවුරුේශේ මුල් භහ වඹත් ගිඹහට ඳුන තභයි ශඹෝනනහ ඉදිිකඳත්
ශන්ශන්. වළඵළයි, ආදහඹභ එතුම යනහ. ඒ ඇත්ත. ආදහඹේ
ින නේ එතුම යනහ. ශදන්නේ කිඹන වන ින ශදන්ශන්
තත් වඹ භහඹක් ගිහිල්රහ.
ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඩිමුඩිශේ ඉදිිකඳත් ශශේ ඇයි එශේ
ඩිමුඩිශේ ඉදිිකඳත් ශශේ, ශන හයණඹට ශනොශයි. ඉදිික
නනහධිඳි යණඹ ඵරහ ශන එභ නනහධිඳි යණඹ ශනුශන්
ඹේ කිිට හිටඹක් න්න ු ළුන් ද කිඹහ ඉරක් යශන තභයි
ශේ ඉදිිකඳත් ශශේ.
ශභභ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිිකඳත් යන ශොට භට භතක්
වුශ්ඩ, ඌශේ භළි යණඹයි. ඌශේ භළි යණඹ ශරහශේ - රු
ආාහර්ඹ යත් අමුණුභ භළි තුමභහත් දන්නහ - ශඵොශවොභ
වදිිටශඹන්, භළි යණ ශොභහිකසතුමභහ එඳහ කිඹරහ කිඹේදීත්,
ඌශේ නිඹං වනහධහය ශඵදුහ. එශේ නිඹං වනහධහය ශඵදන
ශොට, ආ්ඩඩුශන් දිටභ කිේශේ, නිඹ ශඹන් ී.ඩහ විඳින
මිනිුනන්ට භළි යණඹ ි ශඵනහ කිඹරහ ශේහ ශදන එ ල්
දභන්න ඵළවළ; එභ නිහ භළි යණ ි බුණත් වනහධහය ශදනහ
කිඹරහයි. එශේ ඳහ උහවි ගිහින් නිශඹෝඹක් අයශන නිඹං
වනහධහය ශඵදුහ. ඡන්දඹ ඳළළි  දශේත් ශඵදුහ. වළඵළයි,
ඡන්දශඹන් ඳුන ශභොක් ද වුශ්ඩ නිඹං වනහධහයඹ නළවළ. ඒ
මිනිුනන්ට ශඵොශවොභ වදිිටශඹන් රඵහ දුන්නු වනහධහයඹ ඡන්දඹත්
එක්භ නතය වුණහ. අනිත් ඳශහත්රට ශදනහඹ කිඹරහ ශභොකුත්
ථහකුත් නළවළ. ඒ වනහධහය ශභොකුත් නළතුම, ඡන්දඹ විතයක්
ඉරක් යු  ළයට් අර ශඳන්න ශඳන්නහ ගිඹහ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, දළන් ශභතළන ි ශඵන
ශරොකුභ ප්රලසනඹ ශේයි. අඹ ළඹක් ඉදිිකඳත් යන ශොට, මලි
රක්ණඹ තභයි, යශට් අනහත ආර්ථිඹ පිළිඵ
ු ශයෝථනඹක් කිීමභ. ංර්ධනඹ පිළිඵ, දියුණු පිළිඵ,
ආර්ථිඹ පිළිඵ ඹේ කිිට ු ශයෝථනඹක් ශ යුතුමයි. ඒ අනු
ංර්ධන ඉරක් ු යහ න්න යන ආශඹෝනනඹන් ඇතුමශත්
විඹ යුතුමයි. දළන් ශභතළන ශභොක්ද ශරහ ි ශඵන්ශන් ශේ අඹ
ළඹ ශල්නඹ දිවහ ඵළලුහභ ඳළවළදිලි ශඳශනන හයණඹ තභයි,
දිගු හලීන ංර්ධන ඉරක් වහ, නහි  භට්ටශේ ආර්ථි
ඉරක් වහ ඹභක් ි ශඵනහද කිඹන එ. රු නිශඹෝනය
ථහනහඹතුමභනි, ශරොකුභ ප්රලසනඹ භතුම න්ශන් ශේ ණන්
හිරවුරට ගිඹහභයි. ශේ ණන් හිරවු අනු 2015 දී අශේක්ෂිත
නහි  ආදහඹභ රුපිඹල් ශෝින එක්රක් වළටඅටදවස ඳන්ිටඹයි.
ශභහි ඵයඳතශභ ශේයි. අයශන ි ශඵන ණඹ ව හික
ශනුශන් 2015 ය වහ ශවිඹ යුතුම මුදර රුපිඹල් ශෝින
එක්රක් වළත්තෆවත්දවස ඳන්ිටඹඹයි. එතශොට අඳ ශොඹහ
න්න මුදල්රට -ආදහඹභට- ඩහ ළඩිශඹන් ණඹ ව හික
ශන්න ශරහ ි ශඵනහ. රඵන අවුරුේශේ ණඹ ව හික ින
ශන්න අඳ ඊට ඩහ ළඩිු ය රුපිඹල් ශෝින 11,000 මුදරක්
ශවොඹන්න ඕනෆ. ශේ අඹ ළඹ හි ඹ පිඹහ ළී භ වහ ආ්ඩඩු
අනුභනඹ යන උඳහඹ භහර්ඹ ශර දක්න්ශන්, ශේශීඹ
විශේශීඹ ණඹ ව ආධහය භඟින් එඹ ය න්නහ කිඹන එයි.
නමුත් ප්රලසනඹ ි ශඵන්ශන්, අශේ ආදහඹභ මුළුභනින්භ ණඹ ව
ශඳොලිඹට දභන අතයතුමය, ණඹට අයශන තභයි ශේ ි ශඵන
ශඹෝනනහ ින යනහ කිඹහ කිඹන්ශන්. ඒ න්න මුදලිනුත්
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු ි ස අත්තනහඹ භවතහ]

රුපිඹල් ශෝින 11,500ක් විඹදේ යන්න ි ශඵන්ශන් ණඹ ව
හික මුදල් ශන්නයි. එතශොට අඳ ශේ ණඹට න්න
මුදරකින්, ශඳොලිඹට න්න මුදරකින් විවිධ ශඹෝනනහ භහන ආධහය
කිඹහ ශඳන්නහ. "අඳ ශේ දුන්නහ, ඒ දුන්නහ" කිඹහ රසනට
කිඹනහ. වළඵළයි ප්රලසනඹ ශරහ ි ශඵන්ශන් අඹ ළඹ ශල්නඹ
අනහත ආර්ථි ංර්ධනඹක් පිළිඵ ශභශවභ ු ශයෝථනඹක්
යන්න ු ළුන්ද කිඹන එයි. එශවභ ළරුනභක් යන්න
ු ළුන්ද
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වනඹක්. භසතඹක් වළිනඹට ශේ යශට් නනතහට රළශඵන
වනඹ ශභොක්ද කිඹහ ශරොකු ප්රලසනඹක් ි ශඵනහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි. ශභය අඹ ළශේදී භහන ුනඵහධනඹ වහ ුනන්දය
ශඹෝනනහ ඉදිිකඳත් ශහට ඳුන ගිඹ අවුරුදු වහ ඉදිිකඳත් ශ අඹ
ළඹ ශල්න දිවහ ආඳුන ඵරන්න. 2014, 2013, 2012, 2011 ව
2010 වහ ඉදිිකඳත් ශ අඹ ළඹ දිවහ ඵරන්න. ශේ විධිඹට
ගිහින් 2005 දක්හ ඉදිිකඳත් ශ ෆභ අඹ ළඹ ශල්නඹකින්භ
ඉදිිකඳත් ශ ශඹෝනනහ විලහර ප්රභහණඹක් ි ශඵනහ.

නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ආ්ඩඩු නනහධිඳි යණඹ න තුමරු ශේ ළන ථහ ය ය,
ශේ විධිශේ ශඹෝනනහ ශනළත් ි ශඵනහ. මිනිුනන් ඵරනහ ශේ
වන දුන්නහඹ කිඹහ. ඉය, ව, තරු ශනළත් ශදනහ කිේහභ,
"ඔේ, ශනළත් ශදයි" කිඹහ ඵරහශන ඉන්න භට්ටභට මිනිුනන්ශේ
භහනිටත්ඹ වදන්න ආ්ඩඩු යන ප්රාහයහත්භ අඹ ළඹක්
විතයයි ශේ.

(The Deputy Speaker)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. Perumal Rajathurai to take the Chair?
ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඊශ , ප්රධහනභ හයණඹ ශේයි. ශභය 2015 අඹ ළඹ
ශල්නශඹන් ඳුන ගිඹ අවුරුේදට ඩහ ශෝින 22,500 ආදහඹභක්
අශේක්හ යනහ. ශේ මුදර ශවොඹන්ශන් ශොශවොභද අශේ අත්
දළකීශභන් භභ ශේ කිඹන්ශන්. ශේ ආ්ඩඩුශේත් අත් දළකීභ.
වළඵළයි, රුපිඹල් ශෝින 22,500 මුදරක් ශේ විධිඹට ශවොඹහ
න්න නේ ආ්ඩඩු අනිහර්ඹශඹන්භ අනුභනඹ යුතුම ප්රධහනභ
මරය උඳහඹ භහර්ඹ තභයි, ශේ මුදල් ආදහඹේ ඵදු භහර්ශඹන්
ශවීභ. ිජු ආදහඹේ ඵදු භහර් ි ශඵනහද අද ශශශ ශඳොශට
ගිහින් ඇහුශොත්, ආදහඹේ ඵදු ශන යහඳහිකයින්,
ර්භහන්තරුන් නළත්නේ ිජු ආදහඹේ ඵදු ශන ශනත්
අඹශන් ඇහුශොත් ඒ අඹ කිඹනහ, අඳ ශේ අවුරුේශේ ශනොශයි
රඵන අවුරුේදට ශන්න ි ශඵන ආදහඹේ ඵදුරත් advance
එක් ආදහඹේ ඵදු ශදඳහර්තශේන්තුම ඉල්රනහ කිඹහ. ඒ
කිඹන්ශන් ලින් ශන්න ඕනෆ. ශේ ඉරක්ත රුපිඹල් ශෝින
22,500 -ඳුන ගිඹ අවුරුේදට ඩහ ඵදු එතුම ය න්නහ ශේ
ශඹෝනනහ- ක්රිඹහත්භ න්ශන් ශොශවොභද
ශේ ශඵොශවොභ යරයි. ශේ ක්රිඹහත්භ යන්න ශන
ක්රභඹක් නළවළ, රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි. ශේ
ක්රිඹහත්භ යන්න ි ශඵන්ශන් එභ උඳහඹ භහර්ඹයි. ඒ
තභයි, මිනිුනන් න ශඵොන ශේල්රට ත ිනක් tax යන
එ. රඵන අවුරුේශේ ආ්ඩඩුට ශේ ළන වි  ශන්න
ශොශවොභත් ු ළුන්භක් නළවළ. ශේ ඉරක්ඹ -රුපිඹල්
ශෝින 22,500 එතුම ය න්න- ේපූර්ණ ය න්න නේ
අනිහර්ඹශඹන්භ ඳහිකශබෝගි බහ්ඩඩ භත ඳළනශන ඵේද මීට
ඩහ ඉවශ ඹනහභයි. එතශොට රඵන අවුරුේශේ ශේ යශට්
භසත භව නනතහ ශන්න ඕනෆ ඵදු ප්රභහණඹ ළඩි ශනහ. ඒ
විතයක් ශනොශයි. ඒ වයවහ ජීන ඵය ළඩි ශනහ; ඒ වයවහ
මිනිුනන්ශේ ආදහඹභට විලහර ඵරඳෆභක් ිටදු ශනහඹ කිඹන එ
ආ්ඩඩු ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ වයවහ වරහ ි ශඵනහ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. ආ්ඩඩු ශේ ඵදු ඳළශනේහභ ඒ
ු ේර ඵදු ලශඹන් ශොයි තයේ මුදරක් ශන්න ශනහද
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, රඵන අවුරුේශේ ශේ කිඹන
ආදහඹේ ඉරක්ඹ ආ්ඩඩුට ේපූර්ණ ය න්න නේ රංහශේ
ෆභ ඳවුරටභ අඩු ණශන් රුපිඹල් 4,500ට ආන්න ඵේදක්
ශන්න ශනහ. ඒ ිජු ඵදු ශනොශයි, ක්ර ඵදු වළිනඹට. ඒ
හශේභ ඳහිකශබෝගි ඵදු වළිනඹට අනිහර්ඹශඹන්භ ශේ ආදහඹභට
දහඹ ශන්න ශනහ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, මිනිුනන් ඵරහශඳොශයොත්තුම
වුශ්ඩ ශභොක්ද මිනිුනන් ඵරහශඳොශයොත්තුම වුශ්ඩ ඹේකිිට

I propose that the Hon. Perumal Rajathurai do now
take the Chair.
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්ම විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුල නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ මූළවනතයන් දලත්
වුතයන්, ගු තපුමළල් රළජදුරයි මශ ළ මුළවනළරූඪ විය.
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனர, ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Tissa Attanayake, you may proceed with your
speech.
ගු තිවහව අත් නළයක මශ ළ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, 2005 ිටට අඹ ළඹ
ශල්නශඹන් ශල්නඹට ුනඵහධන ශඹෝනනහ ඉදිිකඳත් ය
ි ශඵනහ. ආඳුන වළිකරහ ඵරන්න, ඒ ශඹෝනනහලින් ඉදිිකඳත් ශ
ුනඵහධන ශඹෝනනහ ශොඳභණ ක්රිඹහට නංරහ ි ශඵනහද
කිඹහ. භට භතයි ඳුන ගිඹ අඹ ළඹ ශල්නඹ කිේහ, රංහ
ු යහ අලුත් ර්භහන්තලහරහ 200ක් විිත යන්නට යනඹ ඍජු
ශර භළදිවත් ශනහ කිඹහ. නමුත්, ණන් වදරහ ශඳන්න්න
ු ළුන්ද අඩුභ තයමින් ඒ ර්භහන්තලහරහ 200න් ිටඹඹට 10ක්ත්
විිත වුණහ කිඹහ. නළවළ. හිටු  ශප්රේභදහ නනහධිඳි තුමභහ ආයේබ
ශ ඇ ලුේ ර්භහන්ත යහඳහයශඹන් අද ිටඹඹට 50ට ඩහ
ළහිරහ ගිහින් ඒ අඹට රැකී යක්හ අසථහ අහිමි ශරහ. ශේ
ශඹෝනනහර පරදහයීත්ඹක් නළි භ නිහ, ශේලඳහරන තන්දය
හශේ ශේ අඹ ළඹ ශල්න ඉදිිකඳත් කිීමභ නිහ ශඳෞේලි
අංලශේ යහඳහය වධර්ඹත් වීභ ඩහශන ළිනරහ ි ශඵනහ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, විශලේශඹන්භ ප්රහල
යන්නට ඕනෆ, ශේ භ භ තත් එළනිභ ශඹෝනනහ ඉදිිකඳත්
වුණ ඵ. ශේහ ක්රිඹහත්භ න්ශන් නළවළ. නමුත් භභ අවන්ශන්,
නනතහට රළබිඹ යුතුම වන ආ්ඩඩු ශදන්න ක්රිඹහ යනහද ශේ
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දසර ශරෝ ශශශද ශඳොශශේ කිික පිින මිර ිටඹඹට 50කින්
විතය විලහර ලශඹන් අඩු ශරහ ි ශඵනහ. කිික පිින මිර අඩු වීශේ
හිටඹ ශේ යශට් නනතහට ශදන්න කිික පිින මිර වහ අඹ යන
ඵදු ඉත් ය ි ශඵනහද නනතහට වනඹක් ශදනහද නළවළ.
අඹ ළඹ ශල්නශඹන් කිඹනහ ශදරු කිික පිිනර ඳභණක් ඵදු
ඉත් යනහ කිඹහ. ඒශන් අශනක් ඳළත්තට කිඹන්ශන්
ශභොක්ද අශනක් ඳළත්තට කිඹන්ශන් අශනක් ිටඹලුභ කිික
පිිනරට ඵදු ි ශඵනහ කිඹහයි. ශදරු කිික පිිනර ඵදු අයින් යරහ
ි ශඵනහ. ශරෝ ශශ ශඳොශශේ අඩු ශන මිර ණශන් වනඹ
ශේ යශට් නනතහට ශදන්න ආ්ඩඩු ශඹෝනනහ යන්ශන් නළවළ.
රු යත් අමුණුභ ඇභි තුමභනි, භභ ඔඵතුමභහශේ අධහනඹ
වහත් ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි හයණඹක් කිඹන්නට ඕනෆ. ඒ
ශභොක්ද ඊශ නය ශේ ශභඹයි. දළන් ශරෝ ශශශ ශඳොශශේ
ශතල් මිර විලහර ලශඹන් අඩු ශරහ ි ශඵනහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි. ඇශභිකහනු ශඩොරර් 100 ණනට ි බුණු ශතල්
ඵළයරඹ මිර දළන් ඇශභිකහනු ශඩරර් 80ටත් ඳවශ ඹමින්
ි ශඵනහ. ශඵොය ශතල් මිර ශීඝ්රශඹන් ඳවශ ඹහභ පිළිඵ
විලසශල්ණඹ යන ආර්ථි විශලේඥඹන් කිඹන්ශන් 2015
අවුරුේශේ ශතල් ඵළයරඹ මිර ඇශභිකහනු ශඩොරර් 80 ිටට 60
දක්හ ඳවශ ඹහභට ඉඩ ි ශඵනහ කිඹහයි.

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒ තභයි හනහ කිඹන්ශන්.

ගු තිවහව අත් නළයක මශ ළ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ඒ ශවොයි. භභ කිඹන්න වදන්ශන් ඒ ශනොශයි. ඒශනුත්
හ න්නට වදන වළින.

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නළවළ, නළවළ.

ගු තිවහව අත් නළයක මශ ළ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

භභ කිඹන්නේ, ඔඵතුමභහ ඵරන්න. කිඹන්න ඉසයශරහ නළවළ
කිඹහ ඉයයි. එශවභ නේ භභ කිඹන්න වදන ශේ ඔඵතුමභහ දන්ශන්
නළවළ. රඵන අවුරුේශේ ශතල් මිර ඒ විධිඹට අඩු ශනහ කිඹහ
ආර්ථි විලසශල්ශඹෝ කිඹනහ. දළන් ශභොක්ද ශන්ශන් දළන්
ආ්ඩඩු වදිිටශඹන්භ ශතල් ආනඹනඹ කිීමභ පිළිඵ ඉදිික
ගිවිුනභක් අත්න් යන්න ඹනහ. ශභොක්ද ශේ ඉදිික ගිවිුනශේ
ශඹෝනනහ ආඹතන ශදක් වයවහ තභයි ඉදිික ගිවිුනභ අත්න්
යන්න ඹන්ශන්. එ ආඹතනඹක් තභයි PetroChina
International (Singapore) Pte. Ltd. එ. මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, ශේ ඉදිික ගිවිුනභ අත්න් යන්න ශඹෝනනහ යන
PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd. එ ඳුන ගිඹ
අවුරුේශේ ඵහර ශතල් ශභට්රික්ශටොන් 30,000ක් ශනළත්, blacklist
වුණු භහභක්.
ශදශනි භහභ ශභොක්ද එමිශර්ට් නහි  ශතල් භහභ.
ශේ ඳි න මිරටභ ශතල් න්න ශේ ආඹතන ශද භ ඉදිික
ගිවිුනේ අත්න් යන්න ඹනහ. අපි අවන්ශන් ශභඹයි. රු යත්
අමුණුභ ඇභි තුමභහ කිඹනහ ශතල් මිර අඩු ශන එ හනහ
කිඹහ. වික. නමුත් ඒ හනහ ශ්රී රංහශේ නනතහට රළශඵනහද
රංහශේ මිනිුනන්ට ඒශක් හිටඹ රළශඵනහද නළවළ. ඒ හිටඹ
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න්ශන් ශේ ශොේඳළනි ශද වයවහ ශේට භළදිවත් න්න වදන
වුරුන් ශවෝ ු ේරඹක්. ඒ අතයභළදිඹහශේ හනහ උදහ
යන්නට ආ්ඩඩු උත්හව යනහ මි ශේ යශට් නනතහට ඒ
වයවහ ඹේ කිිට වනඹක් ශදන්නට උත්හව යන්ශන් නළවළ.
අපි විලසහ යනහ, අදත් ශඳට්රල් ලීටයඹක් තත් රුපිඹල්
25කින් විතය අඩු යන්නට ු ළුන් කිඹහ. අපි විලසහ යනහ,
අදත් ශතල් මිර අඩු වීභ නිහ ඩීල් ලීටයඹක් තත් රුපිඹල්
15කින්, භමිශතල් ලීටයඹක් තත් රුපිඹල් 15කින් 20කින් අඩු
යන්නට ු ළුන් කිඹහ. අපි කිඹන්ශන් ශභඹයි. ශේ විධිඹට ශරෝ
ශශශ ශඳොශශේ ශතල් මිර අඩු ශේශන අඩු ශේශන ඹන විට
ඒශක් වනඹ නනතහට ශදන්ශන් නළි  අතයභළදිශඹකුට ශදන්න
උත්හව යන ශේ හශේ ශවොය ගිවිුනේරට ආ්ඩඩු ඉඩ
ශදන්ශන් ඇයි කිඹහ අපි ප්රලසන යන්නට ළභළි යි. ඒ විතයක්
ශනොශයි, ඳුන ගිඹ අඹ ළඹ ශල්නලින් ශභොක්ද වුශ්ඩ
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඳුන ගිඹ අඹ ළඹ ශල්නලින්
ශඵොශවොභ ශින හරඹට විනිභඹ ී ි ඹ ලිහිල් ශහ. නළතත්
ළහුහ. ඉි න් මිනිසුන කිඹනහ, ශේ විධිඹට විනිභඹ ී ි ඹ ලිහිල්
යරහ නළතත් වරහ, ී ි  වදරහ ශභශවේ ි ශඵන ළු ල්ලි
ඔක්ශොභ පිටයට ඹන්න ඉඩ දුන්නහඹ කිඹරහ.
ඊශ ට, ඳුන ගිඹ අඹ ළඹ ශල්නශඹන් ශභොක්ද ශශේ
ශර්ස හර් ශන්න්න ඉඩ දුන්නහ. ඒ කිඹන ශොට කිේහ, ඒහ
ශන්න්ශන් රංහශේ ක්රීඩහ දියුණු යන්න කිඹරහ. වළඵළයි, ඵදු
අඩු යරහ ීමමිත පිිකශේ වුභනහට රළේශඵෝගිනි, ශඳයහික
හර් ශේ යටට ශන්න්න ඉඩ ඩ දුන්නහ. අපි කිඹනහ න
ශඵොන ශේල්ර වනඹ -හර්ර වනඹ ශනොශයි- ආ්ඩඩු
තභත් රඵහ ශදන්ශන් නළවළයි කිඹරහ. ඒ ඵදු ඒ විධිඹටභ අඹ
යනහ.
දළන් යනශේ ශේඹන් ළන භවහ ශරොකුට ථහ යනහ.
ආ්ඩඩුශේ ශේඹන්ට ශභච්ාය ඳඩි ළඩි ශහඹ කිඹරහ දළන් වික
උනහරුශන් ථහ යනහ. ආ්ඩඩුශේ ශේශඹෝ කිඹන්ශන්
ශභොක්ද අශේ ිත්තීඹ මිි  විතයක් ශනොශයි, එක්ත් නහි 
ඳක්ඹට ේඵන්ධ නළි  ිත්තීඹ මිි  ඳහ කිඹනහ, යනශේ
ශේ ඳඩි ළඩි කිීමභ වයවහ ශේ අඹ ළඹ ථහශන් විලහර
මුශහක් ශහඹ කිඹරහ. ශොච්ාභක් ශදනහ. වළඵළයි, භවහ විලහර
ප්රභහණඹක් ළඩි වුණහඹ කිඹනහ. ඳඩිඹ වළශදන්ශන්ත් හර්තුම
ශදටයි. ඒත් ශදන්ශන් නළවළ. ශදනහ, ශදනහ කිඹරහ
ශඳන් ශඳන්හ ඉසයවට ඹනහ. දළන් ශභොක්ද ශරහ
ි ශඵන්ශන් මලි ළටුඳට ලින් එතුම වුණු ණන් හිරවු ින
එතුම යරහ ඒ අඹශේ අතට රළශඵන ශොච්ාේ මුදර ශොඳභණද
කිඹරහ අද ි ශඵන ජීන ඵයත් එක් න්න්දනඹ යන්න
ි ශඵන්ශන්. ශභොද, යනශේ ශේඹන් ඉල්රන්ශන් රුපිඹල්
10,000 ළටුේ ළඩිවීභක්. රුපිඹල් 10,000 කිඹන්ශන් ශේ
ණන් හිරවු එතුම යරහ ණන කිඹන එ ශනොශයි. අතට
රුපිඹල් 10,000 ළඩි වීභක් තභයි යනශේ ශේඹන්
ඉල්රන්ශන්. ශඳෞේලි අංලශේ ශේඹන් රක් 60ක් විතය
ඉන්නහ. ඒ අඹට දිික ශදන ඹභක් ි ශඵනහද
ශඳෞේලි
අංලශේ ශේඹන් ප්රභහණඹ යනශේ ශේඹන් හශේ වතය, ඳස
ගුණඹකින් ළඩියි. ඒ අඹටත් ශේ ජීන විඹදභභයි ි ශඵන්ශන්. ඒ
ශේඹහටත් ශේ ප්රලසනරටභයි මුහුණ ශදන්න ි ශඵන්ශන්. අඹ
ළඹ ශල්නඹ වයවහ ඒ අඹ ශනුශන් කිිටභ ථහක් නළවළ.
ඒ විතයක් ශනොශයි, තුම ේරුන්-

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔඵතුමභහ භට විනහඩිඹ හරඹක් ශදන්න, භභ ඳළවළදිලි
යන්නේ.
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ඳහර්ලිශේන්තුම

ගු තිවහව අත් නළයක මශ ළ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ඔඵතුමභහ ඳසශේ ඳළවළදිලි යන්න. භශේ ශරහ අඩු ශනහ,
රු ඇභි තුමභනි. [ඵහධහ කිීමභක්] මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි,
තුම ශේඹන්ට ශභොනහද ළඩි ය ි ශඵන්ශන් ඇත්තටභ තුම
ශේඹන්ට කිිටභ ළඩි වීභක් නළවළ. ඒ ළන වනක්ත් නළවළ.
භභ හිතන විධිඹට ඌ ඳශහත් බහ භළි යණශේදී ඵදුල්ශල්
තුමයශේ ේරුන්ශන් ිටඹඹට 50ට ළඩි ප්රභහණඹක්
එක්ත් නහි  ඳක්ඹට ඡන්දඹ දුන් නිහ අභනහඳ ශන්න ඇි .
එක්ත් නහි  ඳක්ඹට ළඩිු ය ඡන්දඹ දුන්න එට තයව නිහද
භභ දන්ශන් නළවළ, තුම ශේඹන්ට ශේ අඹ ළඹ ශල්නශඹන්
විශලේෂිත ලශඹන් කිිටභ වනඹක් දීරහ නළවළ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, තුමය බිර අඩු කිීමශේ ශප්රෝඩහ
ඵරන්න. ඳසශේ තභයි තන්දයඹ වළශදන්ශන්. Headline එ
"තුමය බිර අඩු යයි"කිඹන එ. වළඵළයි, ඊට ඹිනන් විසතයඹ
කිඹහ ශන ඹන ශොට ඳළවළදිලි ශනහ, ඒ 25ට ඩහ
අඩුශන් ඳහවිච්ිත යන අඹශේ බිර ිටඹඹට 10ක් අඩු යන ඵ.
ඇභි තුමභනි, රංහශේ නරේඳහදන වහ නරහඳවන භ්ඩඩරශඹන්
තුමය න්නහ, නය බහලින්, ප්රහශේශීඹ බහලින් තුමය න්නහ
මිනිුනන්ශන් ඒ 25ට ඩහ අඩුශන් ඳහවිච්ිත යන ශල්
ශොච්ාය අතශරොසක්ද ි ශඵන්ශන්. ශේ රසන ානඹක්.
"තුමය බිර අඩු යයි". වළඵළයි, එශවභ දළේභහට ඹථහර්ථඹ
ශභොක්ද කිඹරහ මිනිසුන දන්නහ.
ශේ ඔක්ශොභ අසශේ ේවිත් ු යළිට ථහ ඵරන්න. ේවිත්
ු යළිට ථහ අඹ ළඹ ශල්නඹ කිඹන ථහක් ශනොශයි
ශන්. ේවිත් ු යළිට අයිි ඹ නළි  ශශේ වුද ඇත්තටභ
ශ්රී රංහශේ ඉඳදුණු වළභ ශශනක්භ විශේල යටට ගිහිල්රහ
ඳදිංිතශරහ ඉන්නහ ශන්න ු ළුන්. ඒ යටර රැකිඹහ යනහ
ශන්න ු ළුන්. ශනත් අයිි හිටේ රඵහ ශන ි ශඵන්න
ු ළුන්. වළඵළයි, ශ්රී රහංකිඹකු විධිඹට උඳතක් රළබුහ නේ ඔහුට
අයිි ඹක් ි ශඵනහ තභන්ශේ යශට් ු යළිටශේ ඉන්න. ේවිත්
ු යළිටබහඹ ඉි වහශේ ිටටභ ි බුණහ. වළඵළයි, ශේ ේවිත්
ු යළිටබහඹ නළි  ශශේ දහද 2010 ශර්යි. ඇයි නළි 
ශශේ 2010 දී තවනේ ශහ. යහනය ආයක් අභහතයහංලශේ
අයඹ ඇි  තභයි ේවිත් ු යළිටබහඹ ඹටශත් ලිඹහ ඳදිංිත
යන්න ු ළුන් න්ශන්. ඒ නළි  යන්න ශවේතුම වුශ්ඩ
ශේයි.
නනහධිඳි තුමභහ
එංරන්තඹට
ගිඹ
ශරහශේ
එංරන්තශේ ිටිනන රවිඩ ්ඩඩහඹභක් එතුමභහට විශයෝධඹ ඳශ
ශහඹ කිඹරහ ඒට විරුේධ ත් පිඹය තභයි ේවිත්
ු යළිටබහඹ තවනේ කිීමභ. ඒ ඉල්රන්න ඵළවළ. දළන් යහනය
ආයක් අභහතයහංලශේ විශලේ අයඹ ඳිකදි ළභළි , ළභළි 
ඹවළුන්ට ඳභණක් ඒ ු යළිටභ ශදනහ. අපි අවන්ශන්
ශේයි. ශේහ අලුත් ශේල් ශනොශයි ශන්. ශේහ අඹ ළඹ
ශල්නඹ ඉදිිකඳත් යන්න ඕනෆ යන හයණහ ශනොශයි ශන්.
ශේහ නිේ අභහතයහංලර ාක්රශල්නලින් යන ළඩ.

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නළවළ. නළවළ. ශේහ යශට් ප්රනහ ඉල්ල ශේල්.

ගු තිවහව අත් නළයක මශ ළ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

වළඵළයි, ශේහ ඉදිිකඳත් යරහ අඹ ළඹ ශල්නඹ විකභ
ුනන්දයයි කිඹරහ කිඹන්න ු ළුන්ද
ශේ, යශට් මුදල්
ේඵන්ධශඹන් නිහ භභ
ඔඵතුමභහශන් ඉතහභත් ඳළවළදිලි
හයණඹක් අවනහ.
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මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඳහර්ලිශේන්තුමශේ අඹ ළඹ
ශල්නඹකින් අනුභත යරහ ශන් යන මුදල් ළන අඳ වළභ
ශදනහටභ කීභක් ි ශඵනහ. වළඵළයි ඳහු ගිඹ දසර ශරොකු
ථහ ඵවක් ඇි  වුණහ; ශරොකු ශාෝදනහක් එල්ර වුණහ. ඒ තභයි
ජිී හ නුය එක්ත් නහතීන්ශේ නිතය නිශඹෝජිත නිර නිහඹ
අලුත්ළඩිඹහ කිීමභ ේඵන්ධශඹන්. එභ අලුත්ළඩිඹහ ටයුතුම
කිීමභ වහ ඒ ශොන්ත්රහත්තුම රඵහදුන් ආඹතනඹ ේඵන්ධශඹන්
විණන හර්තහක් ඉදිිකඳත් ශරහ ි ශඵනහ. ශේ විණන
හර්තහශේ ඉතහභත් ඵයඳතශ ශාෝදනහක් ි ශඵනහ. මරය
ශභනහයණඹ ේඵන්ධශඹන්, ශභනහයණ විණන
හර්තහශේ, ශේ ශොන්ත්රහත්තුම රඵහ දුන් ආඹතනඹ
ේඵන්ධශඹන් ව ශේ ශොන්ත්රහත්තුමශේ ි ශඵන විනිවිදබහඹ
ළන ප්රලසන ණනහක් භතුම ය ි ශඵනහ. ශේ ශාෝදනහ ළන
ආ්ඩඩු යන්ශන් ශභොක්ද එක්ත් නහතීන්ශේ ංවිධහනශේ
අශේ ශ්රී රංහ නිතය නිශඹෝජිත හර්ඹහරශේ නිතය නිශඹෝජිත
නිර නිහඹ අලුත්ළඩිඹහ කිීමභ ේඵන්ධශඹන් භවහ විලහර
නුශදනුක් ශරහ ි ශඵනහ. ශඳොඩි නුශදනුක් ශනොශයි.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශේ නුශදනුට අනු ශේ
ශොන්ත්රහත්තුම රඵහ දීභට ශඹෝනනහ යරහ ි ශඵන ිටහ ට්රළල්ස
ආඹතනඹ ශේ හශේ අලුත්ළඩිඹහ කිීමශේ ශොන්ත්රහත්තුම විතයක්
ශනොශයි, ඒ වයවහ ගුන් ිනට් ඳත් ශන් ය ළී භ ව තත්
නුශදනු ණනහක් යරහ ි ශඵනහ. එභ නු ශදනුර කිිටදු
විනිවිදබහඹක් නළවළ කිඹරහ ශේ නුශදනු විණනඹ යු 
ශ්රී රංහ විණන ශදඳහර්තශේන්තුමශේ නිශඹෝජිතඹන් ව ඒ වහ
භවහ බහ්ඩඩහහයශඹන් ඳත් යු  නිශඹෝජිතඹන් ශඳන්රහ දීරහ
ි ශඵනහ. ශේ විණන හර්තහට අනු ශාෝදනහ ශළින්භ
එල්ර ශරහ ි ශඵන්ශන් ර්තභහන විශේල ශල්ේිකඹ න
ක්ශේනුහ ශශනවියත්නටයි. ශභොක්ද ඒ ේඵන්ධශඹන්
ආ්ඩඩු ශශේ විශේල ඇභි තුමභහ ශශේ ශේ ශාෝදනහ එල්ර
වුණහභ, ශේ විණන හර්තහත් වෆල්ලුට ඳත් යරහ ක්ශේනුහ
ශශනවියත්න ශසයහ ළී භ වහ නිශේදනඹක් නිකුත් කිීමභයි.
ශේ නිශේදනශඹන් කිිටශේත් කිඹන්ශන් නළවළ, ශේ නුශදනු
ළයදියි කිඹරහ. විශේල ශල්ේිකඹ න ක්ශේනුහ
ශශනවියත්න ශේට  කිඹන්න ඕන නළවළ කිඹන එ විතයයි
ශේ නිශේදනශඹන් කිඹන්ශන්. වළඵළයි, මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, විණන හර්තහශේ ඉතහභත් ඳළවළදිලි කිඹනහ,
ක්ශේනුහ ශශනවියත්න භවත්මිඹ එට ඒ තනතුමශර් කීභ
දයු  නිහ ශේ නුශදනු ේඵන්ධශඹන් කීශභන් ඵළඳිරහ
ඉන්නහ කිඹරහ. ශේ විධිඹට නහි  මුදල් ළන විලසහ යන්ශන්
ශොශවොභද ශභහි ශාෝදනහ යන්ශන් ශොින ංවිධහනඹට
ේඵන්ධ මරය නු ශදනු යන ආඹතනඹට ශේ
ශොන්ත්රහත්තුම රඵහ දුන්නහ කිඹරහයි. වළඵළයි, එශවභ ි ශඵේදී,
ඒ විධිඹට ආ්ඩඩු ඇතුමශශේ නු ශදනු ශේදී, මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, ඊශේ ශඳශර්දහ භවහ විලහර ශාෝදනහක් එක්ත්
නහි  ඳක්ඹට ශහ. ශභොක්ද එක්ත් නහි  ඳක්ඹට ශ
ශාෝදනහ
භභ දළක්හ එක්ත් නනතහ නිදවස න්ධහනශේ භවශල්ේ
ුනිටල් ශප්රේභනඹන්ත භවතහ ඊශේ විශලේ ප්රිත්ි  හච්ඡහක්
ි ඹරහ කිඹරහ ි බුණහ යුශයෝඳහ ංභඹ එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ
තවනභ ඉත් කිීමභ පිළිඵ ශ්රී රංහ යනඹට කිිටභ කීභක්
නළවළ කිඹරහ. යුශයෝඳහ ංභඹ එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ තවනභ
ඳත්හශන ඹහභ, ඉත් කිීමභ ේඵන්ධශඹන් ශ්රී රංහ යනඹට
කීභක් නළවළ කිඹරහ එතුමභහට ශසශයන්න ු ළුන්ද ශේ
ේඵන්ධශඹන් හටද ශාෝදනහ ශශේ එක්ත් නහි  ඳක්ශේ
නහි  නහඹ යනිල් වික්රභිටංව භළි තුමභහ රන්ඩන් නුයට
ගිහිල්රහ ශ ංාහයඹදී එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ තවනභ ඉත්
කිීමභ පිළිඵ රවිඩ ඩඹසශඳෝයහ භ හච්ඡහ යරහ, ඒ
ඉත් ශහ කිඹරහ තභයි එතුමභහ ශේ යටට ආු  භන් ආ්ඩඩු
ශරොකු ප්රාහයඹක් දුන්ශන්. ඒ ේඵන්ධශඹන් ළයදි පින්ූරය ඳශ
ශහ.
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මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශේ ශරහශේ භශේ අශත්
ි ශඵනහ ශේ නිර පින්ූරයඹ. ශේ ඡහඹහරූඳඹ ශභොක්ද යනිල්
වික්රභිටංව භළි තුමභහ ව තත් 4 ශදශනක් ශේ ඡහඹහරූඳශේ
ඉන්නහ. ශේ ඳශ යරහ තභයි ආ්ඩඩු කිේශේ ඩඹසශඳෝයහ
වේඵ වුණහ කිඹරහ. වළඵළයි, ශේ ඡහඹහරූඳශේ වුද ඉන්ශන්
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශේ ඡහඹහරූඳශේ ඉන්ශන් එක්ත්
නහි  ඳක්ශේ රන්ඩන් ලහහශේ නිරධහිකන්. ේඳළත්ත
ශශශර් ඉන්ශන් එක්ත් නහි  ඳක්ශේ රන්ඩන් ලහහශේ
බහඳි  වර් න්නන්ය. අනික් ශශශර් ඉන්ශන් එක්ත්
නහි  ඳක්ශේ රන්ඩන් ලහහශේ බහ්ඩඩහහික ශයොහන්
භන්ත. භළද ඉන්ශන් එක්ත් නහි  ඳක්ශේ රන්ඩන් ලහහශේ
ශල්ේ දර්ලන ඩළනිශඹල්. ඊශ ට ඉන්ශන් ඉන්දි කුභහය
නභළි  අශේ Committee Member ශශනක්. ශේ ඡහඹහරූඳඹ
ශඳන්මින් කිේහ යනිල් වික්රභිටංව එංරන්තඹට ගිහිල්රහ ශදභශ
ඩඹසශඳෝයහ වේඵ වුණහ කිඹරහ. ශභොන තයේ ඵංශොශශොත්
තත්ත්ඹට ආ්ඩඩු ළිනරහ ි ශඵනහද අද ආ්ඩඩුට
විකුණනන්න ශදඹක් නළවළ.
ඊශ ට, ඒ නිළයදි යන්න අපි එු  කිිටභ ප්රිත්ි ඹක්
ශොශවේත් ඳශ වුශ්ඩ නළවළ. ඒ ථහ ඳළත්තකින් ි ඹන්න. දළන්
එල්ටීටීඊ තවනභ ඉත් වුණහ. ශොශවොභද ඒ තවනභ ආශේ හිටු 
විශේල ඇභි  රක්සභන් දියහභර් භළි තුමභහ 2006 දී කහතනඹ
කිීමභත් එක්භ බ්රිතහනයඹ ප්රමු යුශයෝඳහ ංභඹ එල්ටීටීඊ
ංවිධහනඹ තවනේ ශහ. ඒ තවනශභන් ඳසශේ එල්ටීටීඊ
ංවිධහනශේ ක්රිඹහහිකත්ඹට ඒ යටලින් තවනේ නිශඹෝඹක්
ආහ. එල්ටීටීඊ ඵළංකු ටයුතුම නළතුමණහ; හච්ඡහ, රැසවීේ වහ
විවිධ ක්රිඹහහයේ නළතුමණහ. එදහ ඉරහ අවුරුදු 8ක්, ශේ 2014
දක්හභ ඒ තවනභ ි බුණහ.
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ශක්ී.- අල්රහ ශන ආු  ශරහශේ ආ්ඩඩු ු න ු නහ කිේහ,
එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ තුම ි ශඵන ශෝින 20,000ක් ඳභණ ශේඳශ
රංහට රඵහ න්න ක්රිඹහ යනහ කිඹරහ. ඵළංකුර ි ශඵන
ල්ලි ින ශශනනහ කිේහ. නළේ ින ආඳහු න්නහ කිේහ.
ඉන්ධන වල් ඳයහ න්නහ කිේහ. එශවභ ශරොකු ථහක් ඒ
දසර මිනිුනන්ට කිේහ. වළඵළයි, දළන් එල්ටීටීඊ තවනභ ඉත්
කිීමභත් එක් ඒ ගිණුේ ඔක්ශෝභ ක්රිඹහත්භ ශනහ. දළන් වුද
ඒහශේ අයිි හයඹහ ඒහශේ අයිි හයඹහ ශන වුරුත්
ශනොශයි, දළන් එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ නිර නහඹඹහ වළිනඹට
ඉන්න කුභයන් ඳේභනහදන් ශවත් ශක්ී.. දළන් ඒහශේ අයිි ඹ
එන්ශන් හටද අපි අවන්ශන් ශේයි. දළන් කුභයන් ඳේභනහදන්
ඉන්ශන ශොතළනද දළන් ඔහු ඉන්ශන් ආ්ඩඩුත් එක්;
ආ්ඩඩුශේ තුමරුශල්. කුභයන් ඳේභනහදන් විතයක් ශනොශයි.
එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ ඳළයණි නහඹශඹෝ ශඵොශවෝ ශදශනක් අද
ඉන්ශන් ආ්ඩඩුශේ තුමරුශල්. එතශොට, ඒ ල්ලි වුරු ඳහවිච්ිත
යයිද
කිඹරහ
කිඹන්න
ු ළුන්ද
ශභොද,
2005
නනහධිඳි යණශේ අත් දළකීේ අඳට ි ශඵනහ. 2005
නනහධිඳි යණඹ ශරහශේ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ වයවහ ත්ත
ක්රිඹහ භහර් ශවේතුමශන් ශේ යශට් ඉි වහඹභ ශනස වුණහ. ඒ
නිහ අපි කිඹනහ, ශභළනි ශාෝදනහ ඉදිිකඳත් කිීමභ නයයි
කිඹරහ. ආ්ඩඩුට ත අභිශඹෝ කීඳඹක් ි ශඵනහ.
ඵරන්න, දළන් නහතයන්තය ලශඹන් අඳට විරුේධ ි ශඵන
හයණහ. ඊශේ-ශඳශර්දහ නහතයන්තය ලශඹන් ත්ත ත
තීයණඹක් ක්රිඹහත්භ යන ඵ ආ්ඩඩුට දන්හ ි ශඵනහ. ඒ
තභයි, අශේ ධීය නිසඳහදන යුශයෝඳශේ ශශශ ශඳොශට ඹළවීභ අඳනඹනඹ කිීමභ- අත්හිටුරහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුමභහ, දළන් ථහ අන් යන්න.

රු භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහට ත විනහඩි ශද හරඹක්
ඳභණයි ි ශඵන්ශන්.
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ගු තිවහව අත් නළයක මශ ළ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

ගු තිවහව අත් නළයක මශ ළ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ශවොභයි.
ඒ තවනභ ි බුණහ. වළඵළයි, ඒ තවනභට විරුේධ
අභිඹහානඹක් ඉදිිකඳත් යරහ ි ශඵන ඵ, ඒ තවනභ ඉත්
යන්න ඹන ඵ ආ්ඩඩු දළන ශන හිිනශේ නළේද ඒ
අභිඹහානඹ ඉදිිකඳත් වුණු ශරහශේ ඒ ේඵන්ධශඹන් රුණු
ඉදිිකඳත් යන්න, ඒ ශනුශන් ශඳී  ිටිනන්න ශ්රී රංහ යනඹ
ත්ත පිඹය ශභොක්ද මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අඳට
පිඹය කීඳඹක් න්න ි බුණහ. එක් තභයි, එල්ටීටීඊ තවනභ
ඉත් යන්න එළනි අභිඹහානඹක් ඉදිිකඳත් ශරහ ි ශඵනහඹ
කිඹරහ දන්න නිහ, ඒට විරුේධ අශේ තහනහඳි  අංල භඟින්,
අශේ විශේල ටයුතුම අභහතයහංලඹ භඟින්, අශේ ී ි ඳි 
ශදඳහර්තශේන්තුම භඟින්, අශේ යහනය ආයක් වහ නහික
ංර්ධන අභහතයහංලඹ භඟින් ඒ යටරට රුණු ඉදිිකඳත්
යන්න ි බුණහ. ඒ අධියණඹට රුණු ඉදිිකඳත් යන්න
ි බුණහ. වළඵළයි, ඒ එක්ත් ශශේ නළවළ. ඊට ඩහ ඵයඳතශභ
තභයි, එල්ටීටීඊ තවනභ ඉත් කිීමභට එශයහි අභිඹහානඹක්
ඉදිිකඳත් යන්නත් ආ්ඩඩු ූ දහනේ නළවළ කිඹන එ. ඒ
ශඵොශවොභ ඳළවළදිලියි.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, දළන් ඒ තවනභ ඉත් කිීමභත්
එක් ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ි ශඵනහ. ඒ තවනභ ඉත් කිීමභත්
එක් ශභොක්ද ශන්ශන් භට භතයි කුභයන් ඳේභනහදන් -

(The Hon. Tissa Attanayake)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අහන ලශඹන් ශේ
හයණඹ කිඹරහ භභ නත්න්නේ.
ඒ අත් හිටුවීභ නිහ, ිටඹඹට 80ක් විතය ව අශේ ධීය
අඳනඹනඹට යුශයෝඳහ ශශශ ශඳොශ අහිමි නහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි. ඇ ලුේ ර්භහන්තඹට ි බුණු GSP Plus වනඹ අහිමි
වුණහ. ඇයි ඒහ අහිමි වුශ්ඩ අහිමි වුශ්ඩ, රංහත් භ
ි ශඵන ශනත් අභනහඳඹක් නිහ ශනොශයි. නහතයන්තය
පිළිත්ත ප්රඥේි , නහතයන්තය පිළිත්ත ී ි -ීමි  අශේ ී ි ඹට
ආශේල ශනොකිීමභ නිහ, ඒ යටල් අඳට තවනේ නිශඹෝඹක් එහ
ි ශඵනහ. දළන් වුද ඒශන් අභහරුශේ ළශටන්ශන් අශේ
ශරොකුභට අපි කිඹනහ, නහතයන්තයඹ අඳට ළඩක් නළවළ;
නහතයන්තය ී ි  ීමි  අඳට ළඩක් නළවළ කිඹරහ. වළඵළයි,
නහතයන්තය ී ි  ීමි රට රු යන්ශන් නළතුම අපි ක්රිඹහ කිීමභ
නිහ, අහනශේ අශේ ධීය ර්භහන්තඹට එල්රන ඵයඳතශ
තර්නනඹ ව ඩහ ළටීභට මුහුණ ශදන්න අඳට ු ළුන්භක්
නළවළ. අශේ ඇ ලුේ ර්භහන්තශේ ඩහ ළටීභට ව අශේ රැකිඹහ
අදහනභට මුහුණ ශදන්න ක්රභඹක් නළවළ. නහතයන්තයඹ අඳ
ශශයහි ි ශඵන විලසහඹ බි ළටීභ ශවේතුමශන් අශේ විශේල
ආදහඹභ ඳවශ ළශටන ශොට ශේ හශේ අඹ ළඹ ශල්නඹක්
භඵය යන්න අධි ශඳොලිඹට ණඹ න්නහ වළය ශන කිිටභ
පිහිටක් නළවළ. අහනශේදී චීනශේ යණ ඳතහ ශන ආ්ඩඩු
ඹනහ. එච්ායයි ආ්ඩඩුට ශන්ශන්. අපි ශරොකු ණඹහයශඹෝ
ඵට ඳත් ශනහ.
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ඳහර්ලිශේන්තුම

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි, ශඵොශවොභ සතුමි යි. මීශ ට රු හමිණි විජිත්
විනඹමුණි ද ශොයිහ අභහතයතුමභහ.
[අ.බහ. 12.18]

ගු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද තවොයිවළ මශ ළ (ලනජීවී
වම්පත් වංරක්ණ අමළ යුරමළ)
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற
ணசலரசறகள் பப் ரதடகக அகச்சர்)

 தசரய்சர -

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

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අි රු නනහධිඳි තුමභහ 2015
අඹ ළඹ හර්තහ -අඹ ළඹ ු ශයෝථනඹ- ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමට
ඉදිිකඳත් ශහ. විශලේශඹන්භ භහ එතුමභහට සතුමි න්ත ශනහ,
ශේ යශට් ශේශීඹ ිතන්තනඹ ඳදනේ යශන ශේ යට ංර්ධනඹ
යන්නට ශය දයු , එස.ඩසලිේ.ආර්.ඩී. ඵ්ඩඩහයනහඹ, ඩී.ඒ.
යහනඳක්, ඩී.එස. ශේනහනහඹ ළනි නහඹඹන් යහෂ්ඹශේ නේ
වන් කිීමභ ළන. ඒ හශේභ එතුමභහ හය ඳරන්ූ ිකඹ ශීමන්ශේ
''පිිනය ිටිකඹහ'' වි ඳන්ි ශේ වි ශදක් වන් ශහ. ඒ වි
ශද එදහ අශේ භ ි බුණු වළින කිඹන වහයනන වි ශදක්.
ඒ තත්ත්ඹ තභයි අශේ ඳළයණි භ ි බුශ්ඩ. එක්ත් නහි 
ඳක් යනඹ හරශේ ි බුණු තත්ත්ඹ තභයි ඒ පිළිබිඹු වුශ්ඩ. අද
ඒ තත්ත්ඹ ශනස ශරහ ි ශඵනහ. එතුමභහ අඹ ළඹ ශල්නඹ
ඉදිිකඳත් කිීමශේදී භශේ නභත් වන් කිීමභ පිළිඵ ශභොනයහර
නනතහ ශනුශන් භහ එතුමභහට සතුමි න්ත ශනහ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ි ස අත්තනහඹ රු
භන්ත්රීතුමභහ බහශන් පිටශරහ ඹන්න ලින් ශේ ළන භහ
කිඹන්න ඕනෆ. එතුමභහ එක්ත් නහි  ඳක්ශේ භවශල්ේතුමභහ.
එතුමභහ කිේහ, යනශේ ආදහඹභ ණඹ ව ශඳොලී ශවීභට ප්රභහණත්
නළවළ කිඹරහ. භහ එඹ නිළයදි යනහ. යනශේ ආදහඹභ රුපිඹල්
මිලිඹන 1689යි. ණඹ වහ ශඳොලී හිකඹ රුපිඹල් මිලිඹන 1265යි.
[ඵහධහ කිීමභක්] ළරැදි නළවළ, වික. ළරැදි වුණත්, වික වුණත්
භභශන් කිඹන්ශන්. [ඵහධහ කිීමේ] තමුන්නහන්ශේරහ අවශන
ඉන්න ශෝ. තමුන්නහන්ශේරහ ට ඇිකශඹොත් කිඹන්ශන් ළටුේ
ළඩි යන්න, වනහධහය ශදන්න කිඹරහයි. අපිත් 1989 ඉරහ ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුමශේ
හිිනඹහ
ශන්.
අපි
දළක්හශන්
එදහ
තමුන්නහන්ශේරහ යු  ශේල්. තමුන්නහන්ශේරහ අඹ ළඹ
ශල්නඹක් ඉදිිකඳත් යරහ ශභොනහද කිේශේ තමුන්නහන්ශේරහ
ආඹතන 28ක් ප්රි ුවත යන්න ශඹෝනනහ ශහ.
තමුන්නහන්ශේරහ ශශේ යනශේ ශේල් විකිීමභයි. මරහනහරූඪ
රු භන්ත්රීතුමභනි, ශේ ඵහධහ කිීමභ දළන් එ ක්රභඹක් ශරහ.
තමුන්නහන්ශේරහ ෆළහුහට භභ රඵර න්ශන් නළවළ. ි ස
අත්තනහඹ භන්ත්රීතුමභහශේ ථහ අපි අවශන ිටිනඹහ නේ,
රුණහය අශේ ථහත් අවශන ඉන්න. ඒ තයේත් විනඹක්
නළි  නිහ තභයි එක්ත් නහි  ඳක්ඹට ඵරඹට එන්න ඵළික
වුශ්ඩ. තමුන්නහන්ශේරහ ඇන ශොටහ ත්තහ. තමුන්නහන්ශේරහ
්ඩඩහඹේරට, ල්ලිරට ශඵදිරහ එළිපිට අතට වුනශන වළභ
ආයුධඹකින්භ දභරහ වරහ ශඵදිරහ ගිඹහ. [ඵහධහ කිීමභක්]
රක්සභන් කිිකඇල්ර භන්ත්රීතුමභහ හිනහ ශනහ. එතුමභහ භශේ
මිත්රඹහ. අශේ වුශර් ඉරහ ගිඹ ඳළයණි මිත්රඹහ. එතුමභහට
රන්න.
රු බීර් වෂීේ භන්ත්රීතුමභහ, භහ රු යන භන්ත්රීයශඹක්.
එතුමභහ ඉතහභ ාතුමය ිටංවර ථිශඹක්. එතුමභහ වන් ශහ,
ශභොනයහර දුේඳත්භ ළන. ශේ දුේඳත්භ ඇි  වීභ පිළිඵ
තමුන්නහන්ශේරහ වළභ ශදනහභ අභත යරහ ි ශඵනහ.
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මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශභොනයහර දිසත්රික්ශේ ේ අපි
භහයිේ ේභහන වළිනඹට එදහ නේ ශහ. ඒ හරශේ භභ භව
ඇභි . ශවශභ, ඔක්ේපිිනඹ, ඇි භශල්, භශේ ආනශේ
ශනල්ලිඹේශේ ශේ කිඹන වළභ තළනභ ශඵෝේඵ පිපිරුණහ භට
භතයි. ේභහනරට ගිහිල්රහ ඒ මිනිුනන් ඳරහ ශොටරහ
භයරහ දළේභහ. එදහ අඳට ඳහරට විදුවල්ඳි යශඹකු ඹහන්න
ඵළික තත්ත්ඹක් ඇි  වුණහ. ඒ තයභට ඌ ඳශහශත් අශේ ප්රශේල
ත්රසතහදඹ නිහ භවහ බඹහන තත්ත්ඹට ඳත්ශරහ ි බුණහ.
ශභන්න ශේ තත්ත්ඹ තුමශ එදහ අපි ශඵොශවොභ අභහරුශන් තභයි
අශේ ඳශහත් යහනය ශේඹ ඳත්හශන ගිශේ. ඒ ඳශහත් යහනය
ශේඹ අපි අභහරුශන් යශන ඹනශොට අශේ ඳළි රට
යහනය නිරධහිකන් ආශේ නළවළ. අය ථහට කිඹනහ හශේ, ''අශේ
ඳළත්ත ඵරහශන ඵල්ශරක්ත් ඵත් ෆශේ නළවළ.'' යනශේ
නිරධහිකශඹක් අශේ ප්රශේලඹට එන්න ඵළික වුණහ. අි රු
නනහධිඳි තුමභහ හභඹ ඇි  යරහ යශට් නනතහශේ ු ේර
ආයක්හ වි  ශහට ඳසශේ තභයි තමුන්නහන්ශේරහට එක්ත් නහි  ඳක්ඹ ඇතුමළු විඳක්ඹට - ඒ ඳශහතට ගිහිල්රහ
නිදවශේ භළි යණ ටයුතුම යන්න ු ළුන්භ රළබුශ්ඩ. අද
අපි ඒ ළන ආඩේඵය ශනහ. ඒ රළබුණු වළකිඹහ තුමශ තභයි
තමුන්නහන්ශේරහ ඹේ ඹේ විශේාන යමින් තමුන්නහන්ශේරහශේ
ශේලඳහරන යහඳහයඹ ශන ගිශේ. අන්න ඒ ශන ඇි  ශහට
ඳසශේ තභයි අශේ භට ඳහය වළදුශ්ඩ; අශේ භට විදුලිඹ ආශේ;
අශේ භට ආශඹෝනඹන් ආශේ; පිටි න් මිනිසුන ආශේ; අශේ
ි බුණු නිසඳහදන විකුණහ න්න ු ළුන් වුශ්ඩ. අද අපි
දුේඳත්භ නළි  කිීමශේ ළඩ පිළිශශ ආයේබ යරහ ි ශඵනහ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අි රු නනහධිඳි තුමභහශේ
ශේ ළඩ පිළිශශ නිහ නිසඳහදන ළඩි ශරහ ග්රහමීඹ නනතහශේ
ආර්ථිඹ ලක්ි භත් ශරහ ි ශඵනහ. 2004 දී බී ලනු නිසඳහදනඹ
ශටොන් 37,508යි, 2012 දී ශටොන් 83,562යි. 2004 දී යතුම ලනු
නිසඳහදනඹ ශභට්රික් ශටොන් 39,453යි, 2012 දී ශභට්රික් ශටොන්
73,970යි. 2004 දී ඵඩ ඉිකඟු නිසඳහදනඹ ශභට්රික් ශටොන් 35,201යි,
2012 දී ශභට්රික් ශටොන් 202,315යි. 2004 දී වුපි නිසඳහදනඹ
ශභට්රික් ශටොන් 9,157යි, 2012 දී ශභට්රික් ශටොන් 14,834යි. 2004 දී
මුං ඇට නිසඳහදනඹ ශභට්රික් ශටොන් 7,808යි, 2012 දී ශභට්රික්
ශටොන් 18,950යි. 2004 දී සරබු නිසඳහදනඹ ශභට්රික් ශටොන්
17,212යි, 2012 දී ශභට්රික් ශටොන් 55,107යි. 2004 දී එශලු
නිසඳහදනඹ ශභට්රික් ශටොන් 624,183යි, 2012 දී ශභට්රික් ශටොන්
999,268යි. 2004 දී කුකුළු භස නිසඳහදනඹ ශභට්රික් ශටොන්
86,300යි, 2012 දී ශභට්රික් ශටොන් 122,300යි. ශේ විධිඹට 2004
ිටට 2012 ශන ශොට ග්රහමීඹ නනතහශේ නිසඳහදන ළඩි ශරහ
ි ශඵනහ. ඒ නිසඳහදනරට රළබුණු මුදර ගිශේ ග්රහමීඹ නනතහ
අතටයි. ග්රහමීඹ නනතහශේ දුේඳත්භ ළඩියි කිඹරහ ශභතුමභන්රහ
කිේහට, විවිධ හර්තහ ඉදිිකඳත් ශහට ඒ මුදල් ශොශවේද ගිශේ
කිඹන එ අඳට අවන්න ිටේධ ශනහ මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි.
කිික නිසඳහදනඹ අයශන ඵරන්න. 2004 දී කිික නිසඳහදනඹ
ලීටර් මිලිඹන 192.7යි. එඹ 2012 දී ලීටර් මිලිඹන 299.2 දක්හ
ළඩි ශරහ ි ශඵනහ. 2004 දී කිික ලීටයඹට රුපිඹල් 20යි
ශේශේ. 2012 දී රුපිඹල් 50ක් ශේහ. කිික ලීටයඹක් වහ
ශන මුදර ශභභ අඹ ළඹ භඟින් රුපිඹල් 60 දක්හ ළඩි ය
ි ශඵනහ. ශත්, යඵර්, ශඳොල්, කුරුඳු, ශොශෝහ, ේමිිකස, මුං,
භෆ, වුපි, අඵ, ශභශන්ික, කුයක්න්, තර ආදී විධිඹට ිටඹලුභ
ධහනය ර්ර නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ ි ශඵනහ. අම හරඹට
අම, ශදහි හරඹට ශදහි, ශදොඩේ හරඹට ශදොඩේ, නහයං හරඹට
නහයං, ඒ හශේභ අහයඹට යඹුයන්, ශේ ආදී ලශඹන් ඳශතුමරු
ි ශඵන ශක්තුමභි ඹ ළනි දළළන්ත නිසඳහදන රහඳඹක් ළඩි
දියුණු යන්න අලය හයණහ ටයුතුම අද ස යශන
ඹනහ.
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අපි දන්නහ, ශොවිඹහටයි, අලිඹහටයි භමිඹ අහිමි ශරහ
ශොවිඹහශයි අලිඹහශයි ඉඩේ ප්රලසනඹ නිහ දළළන්ත අලි මිනිස
ළටුභක් ඇි  ශරහ ි ශඵන ඵ. අශේ න්න ශබෝ ශොවිශඹෝ
ඒට භළදි ශරහ ිටිනනහ. භවරු අශේ න්න ශබෝ ශොවිඹහ
වඳුන්න්ශන් ශවේන් ශොවිඹහ කිඹරහයි. නමුත් ඒ අහිං දුේඳත්
ශොවිඹහ අද ආර්ථි ශබෝ හට භහරු යන්න -ශත්රට,
යඵර්රට, ශඳොල්රට, ඒ හශේභ කුරුඳු, ශෝශෝහ,
ේමිිකසරට භහරු යන්න- න ංයක්ණ ශදඳහර්තශේන්තුම
විිටන් ඳයහ ත් දිහඳි  ළරඹ නළත අද ඒ අඹට ඵදු ක්රභඹ
ඹටශත් රඵහ දීරහ දළළන්ත නිසඳහදනඹක් වහ ඒ ශොවි නනතහ
ශඹොමු කිීමභට ටයුතුම යරහ ි ශඵනහ. ශේ විධිඹට අශේ යශට්
ආර්ථිඹ දියුණු යන්න අලය ටයුතුම, ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ ස
යන්න අලය ටයුතුම ළඩි දියුණු යරහ ි ශඵනහ.

ශරහ, එශවභ නළත්නේ උස ශඳශ, හභහනය ශඳශ භත් ශරහ
විලසවිදයහරඹට ඹන්න ඵළික භහනත න ු යළිටඹහශේ
අනහතඹ ස යන, ශ්රභ ඵර හඹ ු හුණු කිීමශේ දළළන්ත
ළඩ පිළිශශක් අද ි ශඵනහ. එළනි ළඩ පිළිශශක් ශනොි බ
නිහ තභයි ''ිටිකඹහතී'' යට ඹරහ ආඳහු රංහට ශන්හ ශන
ිටිකඹහතීශේ ඇශේ ි බුණ ඇණ ණන් යන්න අඳට ිටේධ
වුශ්ඩ.

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අද අශේ ේර ත්රීවීරර්,
ශභෝටර්යිල්, නංභ දුයථන බහවිතඹ ළඩි ශරහ ි ශඵනහ.
ශේ යනඹ ඵරඹට ඳත් ශන ශොට විදුලිඹ රළබී ි බුශ්ඩ ිටඹඹට
විිට ණන ප්රභහණඹටයි. අද ඒ ප්රභහණඹ ිටඹඹට 65, ිටඹඹට
80 දක්හ ළඩි ශරහ ි ශඵනහ. ල්මු, ශනල්ලිඹළේද ආදිහීම
නනතහටත් අද විදුලිඹ රළබිරහ ි ශඵනහ. භට භතයි භශේ
අභහතයහංලශේ උත්ඹට වබහගි ශන්න කිඹරහ ආදිහීමන්ට
කිේහභ, ආදිහීමන්ශේ ු ත්තුම ආශේ ශඩනිේ ලිේ ඇරහ. ඔවුන්
ශෝඩඩඹ රහ. ඒ විධිඹට ඵරන ශොට අද ශේ යශට්
නනතහශේ ජීන යටහ ශනස ශරහ ි ශඵනහ; life pattern
එ change ශරහ ි ශඵනහ. ඒ නිහ ශේ ශනස වුණු ජීන
යටහ තුමශ අශේ නනතහට දයහ ළී ශේ වළකිඹහ ඇි  න න
ආර්ථි ළඩ පිළිශශක් වහ ශේ යනඹ භන් යරහ ි ශඵනහ.
ඒ පිළිඵ මුදල් ඇභි තුමභහටත්, නිශඹෝනය මුදල් ඇභි තුමභහටත්
අපි සතුමි න්ත ශනහ. ඒ දළළන්ත ආර්ථි ළඩ පිළිශශ තභයි
අපි නනතහට රඵහ දීරහ ි ශඵන්ශන්.

අපි කිඹනහ, භශවෞධ ඳ්ඩඩිතශඹෝ ඉඳශදනශොට ඳුන්
ළටඹක් අයශන ආහඹ කිඹහ. භශවෞධ ඳ්ඩඩිතශඹෝ ඳුන්
ළටඹක් අයශන එන්න ඳුන් හක් ි බුශ්ඩ නළවළ, භශවෞධ
ඳ්ඩඩිතඹන්ශේ භශේ කුශේ. එශවභ නේ එතුමභහ අයශන
ආශේ ප්රඥහ ශන්න ඕනෆ. ඒ නිහ අනහතශේ ඳහශරන්
භහනඹට පිඹ න න තරුණ දරුහට අද අශේ නනහධිඳි තුමභහ
ඹේ වි ඹක් රඵහ ශදනහ. ඒ යට පිළින්නහ, ශරෝඹ
පිළින්නහ , ළඩ ශරෝශට ඇතුමළු ශන්න ු ළුන් අන්දශේ භවහ
ශ්රභ ඵර හඹක් ශොඩ නළංවීශේ ක්රභශේදඹක්. ු හුණු ශ්රමිඹන්
බිහි කිීමශේ ළඩ පිළිශශ අද අපි ක්රිඹහත්භ ය ි ශඵනහ. ඒ
නිහ ශයන් යට ශේ ප්රි රහබ නනතහට රඵහ ශදන භවහ
දළළන්ත ළඩ පිළිශශක් එතුමභහ ශේ අඹ ළශඹන් ඇි  ය
ි ශඵනහ.

අද අශේ යට මුළු ශරෝශටභ විදයහඥඹන්, වදයරුන්,
ප්රහඥඹන් ව විඹතුමන් බිහි යනහ. ළඩ ශරෝශට ව ශේ
භහනශේ ප්රශඹෝගි ජීත් ශන්නට අලය න, ඹේකිිට
ිත්තීඹ ු හුණුක් රඵු  භහන ු යළිටශඹක් වළිනඹට භහනත
යන අධයහඳන ළඩ පිළිශශක් අද ස ය ි ශඵනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ආයක් විඹදභ ළන අපි දන්නහ. ිටඹඹට 5.5ක් වුණු
ආයක් විඹදභ අද ශේ ආ්ඩඩුට ිටඹඹට 3 දක්හ අඩු යන්න
ු ළුන් ශරහ ි ශඵනහ. මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි,
ආයක් විඹදභ අඩු වීභ තුමශ නනතහට රළශඵන ප්රි රහබ,
නනතහට රළශඵන හිට ළඩි වී ි ශඵනහ. ඒහ රඵහ ළී ශේ
ක්රභශේදඹක් අද ෆභ ප්රහශේශීඹ ශල්ේ ශොට්ඨහඹභ, -ෆභ
ප්රහශේශීඹ ශල්ේ හර්ඹහරඹභ- ෆභ ප්රහශේශීඹ බහභ, ෆභ
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹභ ස යරහ ි ශඵනහ. ඒ හශේභ ඒ
වහ අලය උඳයණ, අලය මරය ප්රි ඳහදන, අලය
ශේයින් රඵහ ශදන්නත්, ප්රහශේශීඹ භට්ටශේ ි ශඵන -ශේ
ි ශඵන- ඳහය, ඇශ, ශේල්ර, අමුණ, ළ, ඒ විතයක් ශනොශයි
ඳළි  ඵළේභ ස ය ශදන්නත් ටයුතුම යරහ ි ශඵනහ.
අද අශේ නනතහට ශේ ඳහශයන් ශොන්ක්රිට් ඳහයට ඇවිල්රහ,
ශොන්ක්රිට් ඳහශයන් තහය ඳහයට ඇවිල්රහ, තහය ඳහශයන් නයඹට
ඇවිල්රහ, නයශඹන් හඳට් ඳහය දිශේ, අධිශේගී භහර් දිශේ
ශොශමට එන්න ු ළුන්. ශභන් නයඹට, නයශඹන් යටට,
යශටන් විලසඹට ඹන්න ු ළුන් විධිඹට අද අශේ අධයහඳන ක්රභඹ
ස ශරහ ි ශඵනහ. භහින්ශදෝදඹ තහක්ණ භධයසථහන, ශභහ
මිතුමරු ඳහල්, තහක්ණි විලසවිදයහර ඇි  ය ි ශඵනහ. ශේ
තුමළින් අශේ නනතහශේ නන ජීවිතඹ ශනස යන්න ු ළුන්
භවහ විදයහඥඹන්, වදයරුන් ඳභණක් ශනොශයි භවහ දළළන්ත
ශ්රභ ඵර හඹක්, ු හුණු ශ්රමිඹන් පිිකක් ශේ යටට බිහි යන
න ළඩ පිළිශශක් භහින්ද ිතන්තන ඉදිික දළක්භ තුමළින් අද
ක්රිඹහත්භ ශනහ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අශේ ඳහල්ලින් එළිඹට
එන රක් 40ක් ඳභණ ව ෂ්ය ප්රභහණශඹන් ිටඹඹට 5ට ඩහ
අඩු ප්රභහණඹක් තභයි අද විලසවිදයහරරට ඹන්ශන්. අට භත්

Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m.
රැවහවීම ඊ අනුකූල
ළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්,
අ.භළ. 1.30 නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ (ගු මුුතේු
චන්ද්රකුමමළර් මශ ළ) තේ වභළපතිත්ලතයන් නෆල පලත්ලන දී.
அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.30 றக இகடறதத்ப்தட்டு
லண்டுந் தரடங்கறற்த. குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்
[ரண்தைறகு தொதரகசு சந்றகுரர்] கனக கறத்ரர்கள்.

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed,
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] in the Chair.

ගු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද තවොයිවළ මශ ළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ශභොනයහර
දිසත්රික්ශේ ග්රහමීඹ නනතහශේ ආර්ථිඹ දියුණු කිීමභ වහ
ශේ යනඹ ශන ගිඹ ළඩ පිළිශශ ශභය අඹ ළශඹන් ලක්ි භත්
වුණහඹ කිඹන එ ළනයි භහ කිඹමින් ිටිනශේ. ඒ ේඵන්ධශඹන්
භභ එ උදහවයණඹක් ශඳන්නහ. අශේ යශට් ර්භහන්ත අංලඹ
ේඵන්ධශඹන් ඵරන ශොට අඳට අලය ීමනි ර්භහන්තලහරහ
ශදක් ශභොනයහර දිසත්රික්ශේ සථහපිත ය ි ශඵනහ. ඒ,
ඳළල්ත්ත ව ශනර ීමනි ර්භහන්තලහරහ ශදයි. ඒ ීමනි
භහේ ශද තුම ි බුණු ිටඹලු ත්ේ - නිසඳහදන ඇතුමළු තුමට්ටු ශදක් හශේ ුනළු ණනටයි ශඳෞේලීයණඹ ශශේ.
ඳළල්ත්ත ීමනි භහශේ උක් ශොවිශඹකුශේ භව න්නශේ
නනහහ ශොවි ගිණුේ හර්තහට අනු ඒ ශොවිඹහට, උක් දඬු
ළු ේ අත්ි හයේ ලශඹන් රුපිඹල් 46,800ක් ශහ ි ශඵනහ.
ණඹ අඹ කිීමභට ශඳය ඉි ික මුදර රුපිඹල් 72,657යි. නමුත්
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[රු හමිීම විජිත් විනඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ]

අහනශේදී ණන් වළදුහභ ශොවිඹහ භහභට ත රුපිඹල් 9ක්
ණඹයි. ඒ තභයි එට ශභොනයහර දිසත්රික්ශේ උක්
ශොවිශඹකුශේ ආදහඹභ. භභ ශේ ලිඹවිල්ර වභළග *යනහ,
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි.
ඒ ආහයඹට තභයි එක්ත් නහි  ඳක් යනඹ හරශේදී
ශේශීඹ ර්භහන්ත විනහල ශශේ. අි රු නනහධිඳි තුමභහ අද ශේ
ර්භහන්තලහරහ ශදභ ඌන යහඳහය ඳනත ඹටශත් යනඹට ඳයහ
ශන ි ශඵනහ. අද අශේ ීමනි ර්භහන්ත ංර්ධන ඇභි තුමභහ
ගිහින් උක් ශොවින්ට ශඵෝනස ශදනහ. ශභය උක් ශටොන්
එට ශන මිර රුපිඹල් 4,500 දක්හ රුපිඹල් 500කින් ළඩි
යරහ ි ශඵනහ. ඒ හශේභ යනඹ තුම ළවිලි භහභක් පිහිටු
වීභට ප්රහේධනඹ රුපිඹල් මිලිඹන 1,000ක් ශඹොදහ ි ශඵනහ.
අශේ යශට් නනතහත්, අශේ යනඹත් දළඩි ශේ විලසහ යන්ශන්
යහනය ආශඹෝනන ළනයි. යහනය ආශඹෝනන ව යහනය භළදිවත් වීභ
තුමශ තභයි යශට් ර්භහන්ත ව අනිකුත් යහඹඹන් පිළිඵ
තීන්දු තීයණ ළී ශේදී නනතහශේ ළභළත්ත අලය ශරහ
ි ශඵන්ශන්.
ශේ අඹ ළශේදී අි රු නනහධිඳි තුමභහ ළවිලි භහේ
ේඵන්ධශඹන් තත් ළදත් තීයණඹක් ත්තහ. ත්ත ඵේදට දීරහ
ඇසට දත නිඹන්න ශරහ ි ශඵන්ශන් අශේ යශට් නනතහටයි.
රු නිශඹොනය හය බහඳි තුමභනි, උඩ යට ඌ ඳශහශත් ඵදුල්ර
දිසත්රික්ශේ විතයක් භහේ විිටන් හ ශනොයන රද ඉඩේ
ශවක්ටඹහර් 3,500ක් ි ශඵනහ. ශේ ශවක්ටඹහර් 3,500 ඉතහභ
ඩිනමින් ඳයහ ශන - එහි ඳදිංිත වීභට ශනොශයි - ආර්ථි
ශබෝ හ කිීමභට ඳභණක් රඵහ දිඹ යුතුම ි ශඵනහ. කුඩහ ශත්
තුම ේඵන්ධශඹන් අද අඳට හර්ථ ප්රි පර රළබී ි ශඵනහ. අද
ඳළල්භඩුල්ර, ඵරංශොඩ කුඩහ ශත් තුම හිමිශඹෝ තභන්ශේ නිහඩු
හරඹ ත යන්ශන් ඵත්තයමුල්ශල් ශල්රයි. ශභොද,
ඔවුන්ශේ ආර්ථි තත්ත්ඹ ඉවශ ගිහින් ි ශඵනහ. ශභඹයි අශේ
යනඹ ඵරහශඳොශයොත්තුම වුශ්ඩ. අශේ යනඹ ඹිනතර ඳවුනේ
ංර්ධනඹ ශහ, ශඳොශවොය වනහධහයඹ දුන්නහ. ිටඹලුභ ශබෝ
වහ ශඳොශවොය වනහධහයඹ රුපිඹල් 1,250ට රළශඵනහ. ශේ
ඳවුනේ තුමශ තභයි යශට් නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ ි ශඵන්ශන්. ඒ
ළඩි ව නිසඳහදනඹ තුමශ අද ශත් ශොවිඹහශේ, ශඳොල් ශොවිඹහශේ
අත මිට රු ශරහ ි ශඵනහ. යඵර් මිර ඩහ ළටුණහ. කුඩහ යඵර්
තුම හිමිඹන් දිිකළන්වීභ වහ කිශරෝට රුපිඹල් 300 සථිය
මිරක් ශේ අඹ ළඹ භඟින් ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහ.
දළන් ඵරන්න, අඩඳණ ව හිගුයහණ, ඳළල්ත්ත ීමනි භහේ
ංර්ධනඹ යන්න ඹනහ. ඒ වහ ඌ වහ නළශ නහිය ශොවි
ඳවුල් 25,000ක් ශතෝයහ ශන ි ශඵනහ. එභඟින් තභයි, අඳට
කුටුේඵඹ ක්රඹ ලක්ි ඹ ළඩි යන්න ු ළුන්භ ි ශඵන්ශන්.
ශඳොඩි ශොවිඹහශේ - ඳවශ භට්ටශේ, බිේ භට්ටශේ ඉන්න
ශොවිඹහශේ - ආර්ථිඹ ව රළබීේ ළඩිදියුණු කිීමභට යහනය
භළදිවත් වීභ අලය නහ; ශඳෞේලි අංලශේ භළදිවත් වීභ
අලය නහ. අි රු නනහධිඳි තුමභහ ඒහඵේධ ප්රඹත්නඹක් දයහ
ි ශඵනහ. 2015-2016 කුඩහ උක් තුම දියුණු කිීමභට ශ්රී රංහ ීමනි
භහභට රුපිඹල් මිලිඹන 5,000ක් රඵහ දීභට ශඹෝනනහ ය
ි ශඵනහ. ශොවිඹන්ශේ උක් හ දිික ළන්වීභ වහ ශභට්රික්
ශටොන් එට රුපිඹල් 4,500 දක්හ මිර ළඩි යරහ ි ශඵනහ.

—————————
* පුවහ කළත
බළ ඇ .

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඒ විතයක් ශනොශයි, රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි.
කුඩහ ශත් තුම හිමිඹන්ට කුඩහ ශත් තුමර නරඹ රැඳී ිටිනන ඳිකදි
ඉඩේ ශ්රී ය ළී භට අක්යඹට රුපිඹල් 5,000ක් ව
ිටඹලුභ ළවිලි ශබෝ වහ රුපිඹල් 1,250 ශඳොශවොය
වනහධහයඹක් රඵහ දීරහ ි ශඵනහ. ඒ දළළන්ත භළදිවත් වීභ
තභයි අලය න්ශන්.

නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

රු භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහශේ ථහ දළන් අහන යන්න.

ගු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද තවොයිවළ මශ ළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඒ භළදිවත් වීභ තුමශ තභයි, යශට් ඳවශ භට්ටශේ
නිසඳහදඹහශේ, ශොවිඹහශේ ආර්ථිඹ දියුණු න්ශන්.
අි රු නනහධිඳි තුමභහ අඹ ළඹ ථහ අන් ශශේ,
"ශොශවොභද ශේ ඵයිශඹොන්ශ ළඩ" කිඹරහයි. අඹ ළඹ ථහ
ඳටන් ත්ශත් භශේ වි ශදශන්. භහ ඒ භශේ ථහ ඳටන්
න්න ශොට කිේහ. දිය ශරෝශේ ඉන්න අඹ ඳයතුම භල් පූනහ
යන ශොට ශේ ඉන්න අඹ නඳ භල් පූනහ යන්ශන්.
නඳ භල් පූනහ ශත්, ඳයතුම භල් පූනහ ශත් රළශඵන පින
එභ තභයි. ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ පිළිඵ ශේ අඹ වළිනඹට
අපි තුමටු නහ.
අහන ලශඹන්, ශේ විශඹන් භශේ ථහ අන්
යනහ.
“ඳයතුම භලින්

ු ද

රද මුනි ඳුට දිඹ

නද

නඳ භලින්

ු ද

ශළයි ඳමි ය

යදද"„

[අ.බහ. 1.35]

ගු දුතන්හ ගන්කන්ද මශ ළ

(ரண்தைறகு துரணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, එදහ  , ශද, ගුරු,
ශොවි, ේරු ඹන ඳංා භවහ ඵරශේඹ නහඹත්ඹ දීරහ
ශඳෝණඹ යු  ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ඹ අද ඒ නනතහශන්
ඈත් ශරහ කුඩුලින්, ළිටශනෝලින්, එතශනෝල්ලින්, ණිහ
නහහයේරුන්ශන් වහ යහනය ශේශඳොශ හ න
දෂිතඹන්ශන් භන්විත න ඳංා භවහ ඵරශේඹ ග්රවණඹට
නතුම ශරහ ි ශඵනහ. එහි ප්රි පරඹ න්ශන්, ශේ ආ්ඩඩු
නනතහ අතය අඳකීර්ි ඹට වහ පිළිකුරට රක් වීභයි. ශභඹ ඒ
පිළිකුර ආයණඹ ය න්න, රකිරුණු නනතහශේ
ආර්ණඹ දිනහ න්න අමිහිික, ටු ඹථහර්ථඹ වරහ ුනන්දය
ශරෝඹක් භහ ශඳන්ු  ණඹ ළඹක්ඹ කිඹන එ භහ ශේ
අසථහශේදී අධහයණඹ යනහ. දණශඹන් ේ වු  ශේ
ආ්ඩඩුට ප්රහශඹෝගි ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළික ශඵොරු
ශඳොශයොන්දු භල්රක් අද ඉදිිකඳත් යන්න ිටදු ශරහ ි ශඵන්ශන්
එක්ත් නහි  ඳක්ශේ ඇි  ව භඟිඹත්, ඒ හශේභ ඌශේ
නනතහ "ශදය ඹන්න ූ දහනේ ශන්න" කිඹරහ ආ්ඩඩුට දීු 
ඳණිවුඩඹත් නිහයි. 2005 ඉන් ශඵොරුශන්භ ජීත් ශරහ ශේ
හශේ තත් ඳට්ටඳල් ශඵොරු ශඳොශයොන්දු දීරහ යටන්න වදන්ශන්
හද කිඹරහ අපි තමුන්නහන්ශේරහශන් අවනහ.
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ශඳය ඳහල් ගුරුරුන්ට රුපිඹල් 2,500 ඵළගින් භහිට
දීභනහක් ශන්න ශභය අඹ ළශඹන් ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහ.
අපි අවනහ ඒ ශඹෝනනහ ක්රිඹහත්භ යන්න ල්ලි ශන් යරහ
ි ශඵන්ශන් ශොශවන්ද කිඹරහ.

ගු උදිත් තොකුමබණ්ඩළර මශ ළ

(ரண்தைறகு உறத் தனரக்குதண்டர)

(The Hon. Udith Lokubandara)

අඹ ළශඹන් ශන් ශන් යරහ ි ශඵන්ශන්.

ගු දුතන්හ ගන්කන්ද මශ ළ

(ரண்தைறகு துரணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ඔඵතුමභහ ඵරන්න ඒ ශඳොත්ර ඒ ළන කිඹහ ි ශඵනහද
කිඹරහ. මුදල් ශන් ශනොය ශඵොරු කිඹරහ මිනිුනන්ශේ
ඵරහශඳොශයොත්තුම උස ය නනහධිඳි යණශේදී ඡන්ද න්න
තයේ ඵංශොශරොත් තත්ත්ඹට ශේ ආ්ඩඩු ඳත් ශරහ ඉයයි.
ඒ හශේභ, දිවි නළඟුභ ආදර්ල ේභහන 25,000ක් වදන්න රුපිඹල්
මිලිඹන 3000ක් ශන් ය ි ශඵනහ. අඩි 100ක් ශොන්ක්රීට්
දභන්න රුපිඹල් රක්ඹට ඩහ ළඹ යන යශට් රුපිඹල්
120,000කින් ආදර්ල ේභහනඹක් වදන්න ඹෆභ නනතහ මුශහ
කිීමභක්.
ඒ විතයක් ශනොශයි. කුඩු ශයෝගින් වහ භහඹට
රුපිඹල් 3,000 ජීනහධහයඹක් රඵහ ශදන්න ශභය අඹ ළශඹන්
ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහ. නමුත් ප්රලසනඹ ශරහ ි ශඵන්ශන් ඒ
වහ ශන් ය ි ශඵන රුපිඹල් මිලිඹන 100න් ශේ ආධහය රඵහ
ශදන්න ු ළුන් න්ශන් ශයෝගින් 3,000ට අඩු පිිකට ඳභණක්
වීභයි. ෆභ කුඩු ශයෝගිඹකුශේභ ඵරහශඳොශයොත්තුම ළඩි යරහ
නනහධිඳි යණශේදී ඒ ඡන්ද ිනත් තභහශේ ශොඩට දභහ න්න
ශඹද උේඳයළට්ිනඹක් විධිඹට අපි ශේ ශඹෝනනහ දකිනහ. ෆභ
ප්රහශේශීඹ ශල්ේ ශොට්ඨහඹටභ භවහ ඳිකභහණ ර්භහන්තඹක්
ඵළගින් න ර්භහන්ත 300ක් ආයේබ කිීමභ පිළිඵ ශභය අඹ
ළශඹහි වන් ශනහ. 2005 භහින්ද ිතන්තන තුමශත් ශේ
ශඳොශයොන්දු ි බුණහ. අවුරුදු 10ට ඳසශේ ඳයණ තළිනඹභ
ආශඹත් හදනඹ යන්න ඳටන් අයශන ි ශඵනහ. අපි ශේ
ආ්ඩඩුට අභිශඹෝ යනහ, 2005 දී ශඳොශයොන්දු ව විධිඹට
ප්රහශේශීඹ ශල්ේ ශොට්ඨහ භට්ටශභන් අලුි න් ආයේබ යු 
ර්භහන්තලහරහ 300ත්, ඒ ර්භහන්තලහරහලින් බිහි යු  රැකිඹහ
අසථහ ප්රභහණඹත් ශේ රු බහට ඉදිිකඳත් යන්නඹ කිඹරහ. ඒ
හශේභ භළණික් ර්භහන්තඹ වහභ ශන් ව ආශඹෝනන
රහඳඹක් යත්නු යශේ ආයේබ යනහ කිඹරහ 2005 දී
ශඳොශයොන්දු වුණහ. අවුරුදු 10ට ඳසශේ නළත තහක් ඒ
ශඳොශයොන්දු ශේ අඹ ළශඹනුත් දීරහ ි ශඵනහ. ඒ ශඳොශයොන්දු
ශභයත් ඩ වුණු ශඳොශයොන්දුක් ඵට ඳත් න ඵ ඳළවළදිලියි.
ශභයත් ඒ වහ මුදල් ශන් යරහ නළවළ. විලසවිදයහර
ෂ්යඹන්ට රළශඵන භහිට ෂ්යහධහය දීභනහ - bursary එඅවුරුදු 10කින් ළඩි යරහ නළවළ. නනහික භහශේ ිටට භවශඳොශ
ෂ්යත්රහභින්ට
රුපිඹල්
4,000ක්
රළශඵන
ශොට
ෂ්යහධහයරහභින්ට රුපිඹල් 2,000යි රළශඵන්ශන්. එභ
ඳේධි ඹ ිටිනන ෂ්යඹන්ට ආහය ශදට ළරකීභ
අහධහයණඹක්. ආ්ඩඩු වහ ශේ විභතහ නිළයදි ශ යුතුමයි.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ශේ ආ්ඩඩු ඳේශඳෝික
වන දිවි නළඟුශභන් හශේ දිවිඹ ද නළඟුශ්ඩ කිඹරහ අපි අවනහ.
දළන් එහි වඹළනි අදිඹයත් ඳටන් ශන ි ශඵනහ. ශතුම
225,000ක් වි ඵර ළන්වීභ දිවි නළඟුශේ ඉරක්ඹයි. එඹ
ආයේබශේදී කිේශේ භට අලය කිික ශේ භ නිඳදහ ශන,
කුකුළු භස ින ශේ භ වදහ ශන, බිත්තය ශේ භ නිඳදහ ශන,
ශදයට අලය එශලු ශදය භ හ ශන ජීත් න
සඹංශඳෝෂිත ආර්ථිඹක් නිර්භහණඹ යනහ කිඹරහයි.
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ඒ ුනයංනහ ථහරට දළන් මිනිසුන රැශටන්ශන් නළවළ. දිවි
නළඟුශභන් ශඵදන ඇට ර් ශඵොශවොභඹක් ඳළශ ශනසශනත්
නළවළ. ශේ ඇට ර් ඳුන ගිඹ හරශේ ශඵද ශඵදිල්රට එශලු
ළවුණහ නේ අශේ එශලු මිර මීට ඩහ අඩු ශන්න ඕනෆ. නමුත්
එශවභ වුශ්ඩ නළවළ. ඒ හශේභ සඹංශඳෝෂිත ඳවුල් ඳිකයඹක්
නිර්භහණඹ වුණහ නේ ශල්ර ආර්ථි තත්ත්ඹ ශොඩහක්
ශවො අතට වළශයන්න ඉඩ ි බුණහ. නමුත් ප්රහශඹෝගි එශවභ
ශරහ නළවළ.
ඳුන ගිඹ අවුරුදු කිහිඳශේභ පිට යට රැකිඹහරට ගිඹ
හන්තහන්ශන්, ිව ශේවිහන් විධිඹට විශේලත වීේ
ප්රි ලතඹ ිටඹඹට 80ට ඩහ ළඩියි. ඔවුන්ශන් ඵහුතයඹක්
ශේඹ යන්ශන් භළද ශඳයදි යටරයි. ශදය ආර්ථි භට්ටභ
ශවො නේ, ේර ඉන්න අහිං අේභරහ, අක්රහ, නංගිරහ
ඳවුල්ර හභහජියින් දහරහ පිට යට ශල්රට ළඩට ඹන්ශන්
නළවළ. ඒ ු ේර ආදහඹභ ඇභිකන් ශඩොරර් 4,000ක් භට්ටශේ
ි ශඵනහ නේ, ශේ යශට් තුමශනන් - [ඵහධහ කිීමභක්]

ගු ි ළන් තපතර්රළ මශ ළ (විත්ධ රැිරයළ ප්රලර්ධන ශළ
ුබ වළධන අමළ යුරමළ)

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர - தபறரட்டு ரகனரய்ப்தை
ஊக்குறப்தை, னரணரம்தைகக அகச்சர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised.
Hon. Minister, what is your point of Order?
ගු ි ළන් තපතර්රළ මශ ළ

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

Sir, I am not disturbing the Hon. Member. I only
want to tell him that ිව ශේවිහන් ිටඹඹට 80යි කිඹන
ප්රභහණඹ ළයදියි. දළන් ඒ ප්රභහණඹ ිටඹඹට 33යි.
නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I am sorry, Hon. Minister, that is not a point of Order.
ගු ි ළන් තපතර්රළ මශ ළ

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

ලිඹහශන ඇවිල්රහ අතය කිඹනහ.

ගු දුතන්හ ගන්කන්ද මශ ළ

(ரண்தைறகு துரணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ශවොයි, ඒ ඔඵතුමභහශේ තර්ඹ. ඒ ු ේර ආදහඹභ
ඇශභිකන් ශඩොරර් 4,000 භට්ටශේ ි ශඵනහ නේ පිට යට
ශල්ර ිව ශේවිහන් විධිඹට ළඩ යන්න ඒ අඹ ඹන්ශන්
නළවළ. තුමන් ශේර හරහ ශේ යශට් ජීත් ශන්න ු ළුන් නේ භළද
ශඳයදි යටර අත ඳඹ ඳන ඒහ ශඳී  ශඳී , ශඵල්ර ඳන
ඒහ ශඳී  ශඳී  අශේ හන්තහශෝ ඒ යටර ිව ශේඹට ඹයිද
ශේ රුණුලින් ඳළවළදිලි ශන්ශන් "දිවි නළඟුභ" ළඩටවනත්
අහර්ථයි කිඹන එයි.
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු දුශන්ස න්න්ද භවතහ]

2010 නනහධිඳි යණශේදී, ඔඵතුමභන්රහ ඵරඹ ඉල්ලුශේ අශේ
යට ආිටඹහශේ ආලසාර්ඹ යනහ කිඹරහයි. ඒ ු ේර ආදහඹභ
ඇභිකන් ශඩොරර් 4,000යි කිඹරහ ඔඵතුමභන්රහ කිේහට අද
න්න නළි  දස 5ක් යවිර හරහ ජීත් න ඳවුල් ඉන්නහ.
න්න නළි  ශභයින්ත් අයශන අේභරහ තයශට නිල්රහ
 ට ඳනිනහ. ඒ හශේභ ණඹ ශහ න්න ඵළික ශොවීන් 
ශඵොන ආලසාර්ඹත් යුඹක් තමුන්නහන්ශේරහ බිහි යරහ
ි ශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහශේ ශොමිස කුට්ිනරට ඹට වුණ
භවහ ඳිකභහණශේ ංර්ධන යහඳිි  ු සක් ඵට ඳත් ශරහ
ි ශඵනහ. යහඹට නළේ එන්ශන් නළවළ. ගුන් ශතොටුශඳොශට
ගුන් ඹහනහ එන්ශන් නළවළ. නහතයන්තය ගුන් ශතොටුශඳොශ
භහිට ආදහඹභ රුපිඹල් 16,000යි. අශේ ප්රහශේශීඹ බහ, ශඳොදු
ළිටකිළිඹ භහිට ආදහඹභ මීට ඩහ ළඩියි. [ඵහධහ කිීමේ]

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමතේ මශ ළ (ක්රීඩළ අමළ යුරමළ)

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அதத்கரக - றகபரட் டுத்
துகந அகச்சர்)
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අඳක්ඳහතී තීන්දු ඵරහශඳොශයොත්තුම න්න ු ළුන් ද කිඹරහ. ඉදිික
නනහධිඳි යණඹ ේඵන්ධ තීන්දු ශේ අවිනිුනරුයඹහ

[මූළවනත අණ පිපදි දලත් කරන දී.]

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

දළනටභත් ලිඹහශනයි ඇත්ශත්. ඔහු ඵරහශන ඉන්ශන් අඳ
උහවිඹට එන තුමරු, ශේ ී ි  විශයෝධිබහඹට ුනනහතබහඹ රඵහ
ශදන්න.

ගු මහින්ද අමරවීර මශ ළ (ණපදළ කෂමනළකරණ
අමළ යුරමළ)
(ரண்தைறகு
அகச்சர்)

யறந் அவீ - அணர்த் தொகரகத்து

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

දුශන්ස න්න්ද භන්ත්රීතුමභහ ලිඹහශන ඇවිල්රහත් අතය
කිඹනහ.

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Sports)

ගු දුතන්හ ගන්කන්ද මශ ළ

ශභොන ළිටකිළිශඹ ද දන්ශන් නළවළ.

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගු දුතන්හ ගන්කන්ද මශ ළ

(ரண்தைறகு துரணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ආේඳ ඩඹ ආදහඹභත් මීට ඩහ ළඩියි. ඩ්රයිර්රහ නළි 
ශෝච්ිත ධහනඹ ශනහ. අවුරුදු 10ට 12ට ලින් ළවිලි
ශඵෝ හට විශලේශඹන්භ, ශත් හට භහ 3න් 3ට වු 
ශඳොශවොය අද ි  තුමශනන් තුමනට වන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ
ි ශඵනහ. ඒ තයේ ශඳොශවොය ප්රමිි ඹ ශවොයි. ශේහ තභයි
ඔඵතුමභන්රහශේ ආලසාර්ඹඹ.
යහනය ශේශඹෝ තභන්ටභ ව න්නහ. යුද වමුදහ
ශේනර්රු තභන්ටභ ව න්නහ. ගුරුරුන් දණ සනහ.
තහනහඳි රුන්ට ඳවය ශදන, ඒ හශේභ ගුින න තහනහඳි  ශදය
ඹන, ඳවය දුන් ු ේරශඹෝ යහනය නහඹඹහ භ ශරෝශක් ශට්
න්දනහශේ ඹන, එ රැයින් ශාෝදනහ බහය දීරහ පිටු 1,500ට ළඩි
හර්තහක් වදරහ අ විනිුනරුිකඹන් ශදය ඹන, ී ි  විශයෝධී
නිශඹෝඹන් දීරහ ඒ නිශඹෝශේ කීභ බහයශන ඉල්රහ අස
වුණ ශඳොලිිටශේ උස නිරධහිකන්ට ළරැේදට දඩුේ ශනුට
තහනහඳි  ධුය, අභහතයහංල ශල්ේ තනතුමරු රඵහ ශදන
ආලසාර්ඹත් යටක් තමුන්නහන්ශේරහ නිර්භහණඹ ය ි ශඵනහ.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ශේ යශට් ප්රනහතන්ත්රහදඹ
යහනඳක්හදඹ ශරහ. අධියණඹ යහනඳක්යණඹ ශරහ. ශඳොලීිට
ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශේ ලහහ මිි  ඵට ඳත් ශරහ.
අධියණශේ අන් ටයුතුම අත ශ
ඵ ශඳශනනහ.
අලුත්ශඩන් ශඵොරැල්ර නත්තට අධියණඹ ශන ඹන්න
ූ දහනේ යරහ ඉයයි. ත අවුරුදු ඳවක් ශේ ඳහරනඹ ඹටශත්
ි බුශණොත් ශඳොලීිටශේ ව උහවිශේ ශනක් දකින්නට
රළශඵන්ශන් නළවළ. අභ ලශඹන් යශට් මලි ී ි ඹත්
පිළින්නහ තත්ත්ඹක් ශේ යශට් නළවළ. දළන් නනහධිඳි තුමභහ
තුමන්ළනි තහටත් යසථහ විශයෝධී නනහධිඳි යණඹට
ඉදිිකඳත් න්න වදනහ. අඳට කිඹනහ, "ී ි  විශයෝධි නේ
උහවිඹට ඹන්න" කිඹරහ. අඳ අවනහ, අලුත් අවුරුේදට
නනහධිඳි යඹහශේ අි න් කිික ඵත් න්න ඹන, නනහධිඳි තුමභහ
එක් ශරෝඹ ශට් න්දනහශේ ඹන අවිනිුනරුරුන්ශන්

[මූළවනත අණ පිපදි දලත් කරන දී.]

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

(ரண்தைறகு துரணஷ் கங்கந்)

කිිට ප්රලසනඹක් නළවළ. අඳ ලිඹහශන ආහට ඔඵතුමභහට
ප්රලසනඹක් නළවළ ශන්. රුණු ින ඇත්ත. [ඵහධහ කිීමේ] අඳ
දළක්හ, ඌ ඡන්දඹ ශරහශේ ශභොනයහරට රුපිඹල් 2,500
ණශන් නිඹං ආධහය ශඵදන්න ආ්ඩඩු ත් උත්හවඹ
භළි යණ ශොභහිකසයඹහ තවනේ යු  අසථහශේ
අධියණඹ
ටයුතුම
යු 
ආහයඹ.
භළි යණ
ශොභහිකසයඹහශේ අදවස විභන්ශන් නළි  නිඹං ආධහය
ශඵදන්න අනුභළි ඹ දුන්නහ. නිඹ ශඹන් අයණ වුණ අශනක්
දිසත්රික් දවඹ නනතහට නිඹං ආධහය ශදන්න භළදිවත් න්න
කිඹරහ නනතහ විමුක්ි  ශඳයමුණට ේඵන්ධ ශොවි ංවිධහන
අධියණඹට ශඳත්භක් ශොනු ශහ. අද න ශොට එඹට
භහඹට ඩහ ළඩි හරඹක් ත ශරහ ි ශඵනහ. ඒ නඩු දින
යහිත ල් ඹනහ. ශේ තත්ත්ශඹන් ඳළවළදිලි න්ශන් අශේ
අධියණඹ දළන් ආ්ඩඩුශේ අතශොලුක් ඵට ඳත් ශරහ
ි ශඵන ඵ ශන්ද
මිී  භළරුභට, මව සත්රී දණඹට ළරැදිහයඹහ වුණ
තංල්ර ප්රහශේශීඹ බහ බහඳි ට උහවිශඹන් එ ය ශවී ඹන
ඳිකදි අවුරුදු විස ිටය දඬුේ නිඹභ ශහ. නමුත් හභහනය
ු ේරශඹකු මිී  භළරුභට ළරැදිහයඹහ වුණහ නේ එල්ලුේ ස
ඹනහ. නළත්නේ ජීවිතහන්තඹ දක්හ හිය ශදය ඹනහ.
තංල්ර ප්රහශේශීඹ බහ බහඳි ට එ ී ි ඹක්; හභහනය
මිනිුනන්ට ශන ී ි ඹක්. ප්රහශේශීඹ බහ බහඳි යශඹකුට
විරුේධ නිළරැදි තීන්දුක් ශදන්න ඵළික තත්ත්ඹට අශේ යශට්
අධියණඹ ඳත් ශරහ අහනයි.

නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! I wish to announce that this House
cordially welcomes the Delegation led by His Excellency
Kamalesh Sharma, Commonwealth Secretary-General,
now present in the Speaker's Gallery.
ගු දුතන්හ ගන්කන්ද මශ ළ

(ரண்தைறகு துரணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

අද යට ඳත් ශරහ ි ශඵන තත්ත්ශේ බඹහනභ ආ්ඩඩුශේ
ඇභි රුන්ටත් දළන් ශත්ිකරහ ි ශඵන්ශන්. ඳුන ගිඹ ද ඳහඨලී
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ාේපි යණ ඇභි යඹහ "රංහශේ ී ි ඹ ක්රිඹහත්භ න්ශන්
නළවළ" කිඹරහ කිේහ. විභල් වීයංල ඇභි යඹහ ඳුන ගිඹ ද
ඳත්තයඹට කිඹරහ ි බුණහ, "ශේ ශදතුමන් ශදනහශේ ඳහරනඹට
ශේ ශොඩ න්න ඵළවළ. ශවොට යට ඳහරනඹ යනහ කිඹරහ ඒ
ශදතුමන් ශදනහ හිතනහ"ඹ කිඹරහ. එශවනේ අඳ අවනහ, ශදතුමන්
ශදශනකු ඳහරනඹ යන යටට 110ට ළඩි ඇභි  භ්ඩඩරඹක්
ශභොටද කිඹරහ. ඒ හශේභ විභල් වීයංල ඇභි තුමභහ කිඹන ඒ
ශදතුමන් ශදනහයි, ශේ ඇභි  භ්ඩඩරඹයි වළශභෝභ හිතහශන
ඉන්ශන් යට ශවොට ඳහරනඹ නහඹ කිඹරහයි. අඳ
තමුන්නහන්ශේරහට කිඹනහ, යශට් තත්ත්ඹ ශොශවොභද කිඹරහ
ඉදිික නහි  භළි යණඹදී තමුන්නහන්ශේරහට අශඵෝධ ශයි
කිඹරහ. ඒ හශේභ ශේ අඹ ළඹ ළන ඳහයේ ඵහන විභල් වීයංල
ඇභි තුමභහට අභත ශරහ ි ශඵනහ, ශේ අඹ ළඹ වළදුශේත්
ආර්ථි කහතඹහභයි කිඹරහ.
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ඳේශඳෝික වනහ. අපි කිඹනහ, තමුන්නහන්ශේරහ ශදන ළයට්
අරඹ ශේ යශට් මිනිසුන තත් න්ශන් නළවළ කිඹරහ. දහල්
ඵරශේ ඉන්න හිතහශන ිටහින භමින් ඉන්න ඔඵතුමභන්රහට,
දළන් ඒ ිටහින ශරෝලින් බිභට ඵළවළරහ, ඌශන් රළබුණු
ංඥහ බහය අයශන ශදය ඹන්න ූ දහනේ ශන්න කිඹමින්
භශේ ාන සල්ඳඹ අහන යනහ. ශඵොශවොභ සූරි යි.

ගු රවුසහ ශකීම් මශ ළ (අධිකරණ අමළ යුරමළ)
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

Sir, I rise to a point of Order.
නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

අඳ දන්නහ, ශේ ආ්ඩඩුශේ ඇභි රු කීඳ ශදශනකු ඉරහ
හිටරහ ශඵොරුට ශකෝහ ශහට, තභන්ශේ තනතුමරු රැශනහ
නේ, යටට ශවණ ළහුත් භක් නළවළ කිඹන ප්රි ඳත්ි ඹ
අනුභනඹ යන ඵ.
ඒ ඵ යශට් නනතහ දළන් දන්නහ. යුශයෝඳශඹන්, ජිී හලින්
ප්රලසන එනහට තමුන්නහන්ශේ ළභි යි. එශවභ තත්ත්ඹක් ඇි 
වුණහභ තමුන්නහන්ශේරහට ු ළුන් යුේධඹ විකුණරහ, ජිී හ
බිල්ශරෝ භරහ ශඳන්නරහ, විදුලි ු ටු භීි හක් භරහ ශඳන්නරහ
අහිං මිනිසුනන් යට්ටරහ ඡන්දඹ අයශන, දිටභ ඵරශේ
හිඳිමින් යහනය ශේඳශ ශවොයහ න්න. දීු  ශඳොශයොන්දු ිටඹල්ර ඉසට
යරහ, අඹ ළශඹන් ප්රහි වහර්ඹ ඳෆහ හශේ තභයි අද
තමුන්නහන්ශේරහ ථහ යන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහ කිේහ,
උඳශත් ිටට අවුරුදු 5 ක් දක්හ දරුන්ට කිික පිින න්න භහශට
රුපිඹල් 200 ණශන් ශදනහ කිඹහ. ඒ කිඹු  විධිඹට දුන්නහද ඒ
හශේභ ර්බී  භහතහන්ට ශදන්න ශඳොශයොන්දු වුණ ශඳෝණ
භල්ර දුන්නහද ඳහහල් ඹන වළභ දරුශකුටභ දිහ ආවහයඹ
ශදනහ කිඹු  ඵත් ශේර ශෝ ඒ දුන්නහද

What is your point of Order?
ගු රවුසහ ශකීම් මශ ළ

(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Hon. Deputy Chairman of Committees, I did not want
to interrupt the Hon. Member while he was speaking.
But, he referred to the conduct of Judges and the conduct
of the Chief Justice. These are matters that cannot be
referred to in the House without a substantive Motion. I,
therefore, request that those parts of his speech be
expunged from Hansard.
නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If there was anything said against the Standing
Orders, that will be expunged. Next, the Hon. Udith
Lokubandara, please.

ගු ි ළන් තපතර්රළ මශ ළ

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

භන්ත්රීතුමභහ , ඒ අපි ශදනහ.

ගු ණර්.එම්. රංජිත් ම්ධදුම බණ්ඩළර මශ ළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

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

තමුන්නහන්ශේ නේ ශවොට නහ.

ගු දුතන්හ ගන්කන්ද මශ ළ

(ரண்தைறகு துரணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

වළභතළනභ දීරහ නළවළ. අවුරුදු 5දී වළභ භභ වදනහ
කිඹහු  න නිහ 125 වළදුහද කිඹහ භභ අවනහ. අවුරුදු 18ත්22ත් අතශර් තරුණ තරුණිඹන්ට ිත්තීඹ ු හුණු ශඹශදන්න
ශන් ය ශදනහ කිඹු  රක් ශද මුදර තමුන්නහන්ශේරහ
දුන්නහද අවුරුදු 60ට ළඩි ෆභ අශඹකුටභ ශදනහ කිඹු  විශ්රහභ
ළටුඳ දුන්නහද
අඩුභ තයමින් ඌ ඡන්දඹට ලින්
නනහධිඳි යඹහ කිඹු  විධිඹට යශට් ෆභ අංලඹටභ විදුලිබිශල්
ිටඹඹට 25 වනඹ දුන්නහද ඒ වනඹ ර්භහන්තලහරහරට
දුන්නහද ර්භහන්තලහරහරට ඒ වනඹ දුන්ශන් නළවළ.
ඔඵතුමභන්රහ කිේශේ නේ ෆභ අංලඹටභ ශදනහ කිඹහ. ෆස මිර
[ඵහධහ කිීමභක්] රුණහය ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ෆස මිර දව
තහක් විතය ළඩි යරහ ඉදිික නනහධිඳි යණඹ නිහ එ
තහක් මිර අඩු යරහ, දළන් ඔඵතුමභන්රහ ඳහයේ ඵහනහ,

[අ.බහ. 1.54]

ගු උදිත් තොකුමබණ්ඩළර මශ ළ

(ரண்தைறகு உறத் தனரக்குதண்டர)

(The Hon. Udith Lokubandara)

රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, 2015 ර්ඹට ඳහ
තඵන්න ූ දහනේ ශමින් අි රු නනහධිඳි තුමභහ 2015 ර්ශේ
අඹ ළඹ ශඹෝනනහලිඹ ඉදිිකඳත් ශ විට, එභ අඹ ළඹ ශදන ය
කිඹළවීශේ විහදඹ ිටදු ශන ශේ අසථහට ේඵන්ධ වීභට රළබීභ
පිළිඵ භභ ශඵොශවොභ තුමටු ශනහ. භට ලින් ථහ ශ රු
දුශන්ස න්න්ද භන්ත්රීතුමභහ ඇහුහ, "ශොඩහක් ශේල් ශහ ද "
කිඹහ. භට එතුමභහශන් අවන්න ි ශඵන්ශන් එදහ ඉදන් "දිනනහ,
දිනනහ" කිේ එක්ත් නහි  ඳක්ඹ දද ඡන්දඹ දිනන්ශන්
කිඹන එ. එච්ාය තභයි භට අවන්න ි ශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිීමේ]

ගු තරෝිං තවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) ரரவ ரசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

තහත්තහ ඳළන්නහ හශේ ශභතුමභහත් ඳනින්න වික දක්යි ශන්.

ගු උදිත් තොකුමබණ්ඩළර මශ ළ

(ரண்தைறகு உறத் தனரக்குதண்டர)

(The Hon. Udith Lokubandara)

ශයෝිට ශේනහනහඹ භළි නිඹනි, අඳට ශඵොශවෝභ නහටුයි
ඔඵතුමමිඹ ඇතුමළු ිටඹලු ශදනහට අද ශභළනි තත්ත්ඹට
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු උදිත් ශරොකුඵ්ඩඩහය භවතහ]

ළශටන්න ිටේධ වුණ එ ළන. ශ්රී රහංකිශඹෝ වළිනඹට අපි දුක්
ශනහ. ශභොද, ශභය අඹ ළඹ ඳභණක් ශනොශයි, ඳුන ගිඹ
ය කිහිඳශේදීභ ඉදිිකඳත් ය ි ශඵන අඹ ළඹ දිවහත්
ඵරනශොට, ඔඵතුමභන්රහට ශඵොශවොභ හිශත් අභහරුක් ඇි 
ශන ඵ අපි දන්නහ. ශභොද, ශභතළන ප්රලසනඹක් ි ශඵනහ. අපි
ඉදිිකඳත් යන්ශන් භහින්ද ිතන්තන අඹ ළඹ. අපි ඉදිිකඳත්
යන්ශන් ශේ යශට් ඵහුතය නනතහශේ අඹ ළඹ. අපි ඉදිිකඳත්
යන්ශන් ශේ ආ්ඩඩුශේ අඹ ළඹ. අපි ඉදිිකඳත් යන අඹ ළඹ
ඔඵ තමුන්නහන්ශේරහට දියන්ශන් නළවළ. අපි ඉදිිකඳත් යන අඹ
ළඹ තුමළින් ඔඵ තමුන්නහන්ශේරහශේ වදශත් ි ශඵන
අශේක්හන් ඉටු න්ශන් නළවළ. ශභොද අපි ඉන්ශන් ඵහුතය
නනතහත් භ යි. ඔඵ තමුන්නහන්ශේරහ ඉන්ශන් ුනළුතයඹත්
භ යි. ශේ ළඩ ටයුතුම ළන ුනළුතයඹට ශඵොශවොභ අභහරුයි. ඒ
නිහ භහ ශභතළනින් එවහට ඔඵ තමුන්නහන්ශේරහ ඉදිිකඳත් ශ
ශේල් ළන කිඹන්ශන් නළවළ. භහ මිත්ර රු දුශන්ස න්න්ද
භන්ත්රීතුමභහ එක් භහ හදඹට ඳළටශරන්ශනත් නළවළ. ශභොද, ඒ
අහිංඹහට යන්න ශදඹක් නළවළ. ලිඹරහ දීු  ශේ කිඹන්න
කිේහභ එතුමභහ කිඹනහ.
නමුත් අඳට නිදව ි ශඵනහ.
ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශේ අපි නේ ශඵොශවොභ නිදවශේ ළඩ
යනහ. ඒ නිහ භහ එතළනින් එවහට ඒ ළන ථහ යන්ශන්
නළවළ. විඳක්ශේ ඔඵතුමභන්රහට හශේ ඇඟිලිලින් ණන්
යන්න ු ළුන් ඳහර්ලිශේන්තුම භන්ත්රීරුන් ංයහක් ශනොශයි
අඳට ඉන්ශන්. අශේ ආ්ඩඩු තුමශනන් ශද ඵරඹක් ි ශඵන
ආ්ඩඩුක්. ඒ නිහ අඳට හරඹ ශඵොශවොභ ීමභහ හිතයි
රළශඵන්ශන්. ඔඵ තමුන්නහන්ශේරහට හශේ හරඹ නහසි  ය
ය ඉන්න ශරහකුත් අඳට නළවළ.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ශේ අසථහශේදී භහ එ
ශදඹක් කිඹන්න ඕනෆ. අපි ශඵොශවොභ තුමටු ශනහ ශභය අඹ
ළඹ ශඹෝනනහර විශලේශඹන් තරුණ භවනන නිශඹෝජිතඹන්ශේ
අදවස ි බීභ ළන. ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශේ තරුණ ංවිධහනශේ
භන්ත්රීරුන් වළිනඹට අපි අි රු නනහධිඳි තුමභහ භ යු 
හච්ඡහර ප්රි පර ශේ අඹ ළඹ ශඹෝනනහර දකින්නට
ි ශඵනහ. ඔඵ තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ, අඹ ළඹක් වදන්න
ලින් යශට් නනතහ භ හච්ඡහ යරහ, නනතහශේ අදවස
උදවස අයශන, යශට් නනතහට අලය අඹ ළඹ ඉදිිකඳත් යන්න
ළඩ යු  එභ යහනය නහඹඹහ අි රු නනහධිඳි  භහින්ද
යහනඳක් භළි තුමභහ ඵ. ඒ අනු ඹමින් තරුණඹන් වළිනඹට අපි
යු  හච්ඡහර ප්රි පර ශභය අඹ ළඹ ශඹෝනනහර ළස
ශරහ ි ශඵනහ.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ඔඵතුමභහ දන්නහ
අි රු නනහධිඳි  භහින්ද යහනඳක් භළි තුමභහ ශේ යශට්
නහඹත්ඹ රඵහ න්නශොට ශේ යශට් නනතහ එතුමභහශන්
ඉල්රහ ිටිනශේ එභ එ ශදඹක් -ශේ යශට් නනතහ ජීත්
ශන්න ආයි.- ඳභණයි. ඒ තභයි ජීත් වීශේ අයිි ඹ. ඵස එට
නළ රහ ඊශ halt එශන් ඵහිනශොට ඳණ පිිනන් ඵහින්න
ු ළුන් හතහයණඹ වදරහ ශදන්න කිඹහයි ඉල්ලුශේ. එශවභ
නළි  ශේ යශට් නනතහ ශන ශේල් ඉල්ලුශේ නළවළ. එදහ
අි රු නනහධිඳි තුමභහ ප්රමු යනඹ උදහ යු  ඒ ශෞයී ඹ හභඹ
තුමළින් ඒ නනතහශේ ඉල්ලීේ ඉටු ශහ. 2009 ඒ නඹග්රවණඹ රඵහ
ත්තහට ඳුන තභයි ශේ යට ආිටඹහශේ ආලසාර්ඹ යහ ශන ඹන
භහර්ඹට අයශන, යනඹ යශන ඹන ළඩ පිළිශශ ඉසයවට
ඹන්ශන්.
2015 ර්ඹ වහ අපි අඹ ළඹ ශඹෝනනහ ඉදිිකඳත් යන්ශන්
ලක්ි භත්, ආර්ථිඹ ශභනහයණඹ ශොට, යුද නඹග්රවණර
ප්රි රහබ නනතහට රඵහ දීශේ ර්ඹ ආයේබ කිීමභක් වළිනඹටයි. ඒ
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විධිඹටයි අපි 2015 ර්ඹ දකින්ශන්. අපි අභිශඹෝ නඹ ත්ත
යටක්. අභිශඹෝ එකින් එට වඳුනහ ශන නඹග්රවණඹ කිීමභට
වළකිඹහ රළබුණු යටක් තභයි ශේ භහති භමිඹ. [ඵහධහ කිීමේ] ඒ
නිහ තභයි ශයෝිට ශේනහනහඹ භළි නිඹනි, ඔඵතුමමිඹරහ ඔළුශන්
හිට ශන දළ ලුහට වු තශල් හශේ ආන අපි නඹග්රවණඹ
ශශේ. ශේ යශට් මිනිසුන අපි ශේ ඹන- [ඵහධහ කිීමේ] ඔේ,
අනිහර්ඹශඹන්භ. අශන්! ශයෝිට ශේනහනහඹ භළි නිඹනි, ිටල්
ශයේදක් විතයක් ශනොශයි අපි දළන් ශඳය ඳහල් ගුරුරුන්ට
ඳඩිඹකුත් ශදනහ. විකද ඒ විතයක් ශනොශයි. අපි දරුන්ට නිර
ඇඳුභකුත් රඵහ ශදනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, ඳත්තුම කුට්ටභකුත්
රඵහ ශදනහ. ඔඵතුමමිඹ ශනොදන්නහට අපි දළන් දිඹය කිික
වීදුරුකුත් ශදනහ. භහ දන්නහ ඒ ඔඵතුමමිඹට දින ඵ.
ශභොද, ඔඵතුමමිඹශේ බිසනස එට චුට්ටක් දිනහ කිික පිින මිර
එශව ශභශව ශනශොට. අපි ශේශීඹ කිික පිින මිර රුපිඹල්
100කින් අඩු යනශොට, ඇන්ර් එශක් මිරත් එක් වළේශඳන
ශොට ඔඵතුමමිඹට ශඳොඩ්ඩක් ිකශදනහ ඇි . ශභශවභ ශදඹක්
ි ශඵනහ. අඳට ඔඵතුමමිඹශේ බිසනස එ ඵරහ න්නයි,
නනතහශේ ඵඩගින්න ළන ඵරන්නයි ශදක් යන්න ඵළවළ. ඒ
ළන භහ ඔඵතුමමිඹශන් භහ බනනඹ යනහ. ඵහුතය
නනතහශේ ළභළත්තට තභයි අපි ළඩ යන්ශන්.

ගු තරෝිං තවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) ரரவ ரசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, what is your point of Order?
ගු තරෝිං තවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) ரரவ ரசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, භට යහඳහයඹක් නළවළ.
ඇන්ර් කිඹරහ යහඳහයඹක් භට ඇත්ශත්ත් නළවළ. නළි  ශේල්
ළන අතය ප්රහල යනහ. රුණහය ශභඹ ඉල්රහ අස ය
න්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ ිටිනනහ. [ඵහධහ කිීමේ]

නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Udith Lokubandara, do not mention her name.
ගු උදිත් තොකුමබණ්ඩළර මශ ළ

(ரண்தைறகு உறத் தனரக்குதண்டர)

(The Hon. Udith Lokubandara)

වික, වික. එදහ යු  business එ දළන් යන්ශන් නළවළලු.
ශවොයි, භභ එතළනින් එවහට ඒ ළන ශභොනත් ථහ යන්ශන්
නළවළ.
තරුණඹන් වළිනඹට අපි ඇත්තටභ ඉතහභත් තුමටු ශනහ. අපි
රංහශේ තරුණඹන් ඉදිිකඹට ශන ඹනහ. රංහශේ ි ශඵන
සතුමක් වළිනඹට අපි තරුණඹන් වඳුනහ න්නහ. අි රු
නනහධිඳි තුමභහ කිඹන්ශන් දරුන් ි ශදශනකුශේ පිශඹක්. දරුන්
ි ශදශනකුශේ පිශඹක් වළිනඹට, තරුණඹන්ශේ ිනනහභ දන්නහ
තහත්තහ ශශනක් වළිනඹට, තරුණඹන්ශේ වද ළසභ වඳුනන
නහඹශඹක් අඳට ඉන්ශන්. එභ නිහ අපි ඉතහභත් තුමටු ශනහ.
අද අි රු නනහධිඳි තුමභහ තීයණඹ ය ි ශඵනහ, තරුණඹන්
50,000ට ිත්තීඹ අධයහඳනඹ රඵහ දීභට. ශේ දරුන්ට
විලසවිදයහර ප්රශේලඹ නළි  වුණහ කිඹරහ ඔවුන්ශේ ජීවිතඹ
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එතළනින් අඳුරු ය න්න ශදන්ශන් නළතුම ිත්තීඹ අධයහඳනඹට
ඔවුන් නළඹුරු යරහ ි ශඵනහ. ශ්රී රහංකි තරුණඹන්
යහඹඹන් ඵට ඳත් යරහ, ඳඩි න්න ශශනක් ශනොශයි,
ඳඩි ශදන ශශනක් ඵට ඳත් යන්න ටයුතුම යරහ ි ශඵනහ.
ඔවුන්ට ඹශභක් ජීත් යවීශේ වළකිඹහ රඵහ ශදන ළඩ
පිළිශශට ශඹොමු කිීමභට අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශඹෝනනහ
යරහ ි ශඵනහ. ඒ හශේභ තභයි, න ර්භහන්තලහරහ 300ක්
ශේ භහති භමිඹ තුමශ ඇි  ශන ශොට, එයින් ඇි  ශන රැකිඹහ
අසථහ ප්රභහණඹ ළන ඵරන්න. ඒ හශේභ ශේ ශරෝඹ නඹ
ශන ශ්රී රහංකීඹ නිඳළයුේ මුළු ශරෝඹටභ ඹනශොට,
ර්භහන්තයණඹ ව යටක් ඵට අශේ ශේ රංහ ඳත් ශන
ශොට, එහි ආඩේඵයඹ දළශනන්ශන් ශ්රී රහංකිශඹෝ වළිනඹට ඒ
ආඩේඵයඹ වදශත් ි ශඵන නනතහටයි. ඒ ළන අශනක් අඹට
දළශනන්ශන් නළි  එ ළන අඳට යන්න ශදඹක් නළවළ.
තරුණ ංවිධහන වළිනඹට අපි අි රු නනහධිඳි තුමභහ එක්
ථහ ශහ. අපි අි රු නනහධිඳි තුමභහට ථහ යරහ කිේහ,
තරුණඹන්ට ි ශඵන අවනඹ ළන. තරුණ අවනශඹන්,
ී.ඩනශඹන් ඉන්න, තභන්ශේ වළකිඹහට තළනක් නළවළ කිඹරහ
හිතන තරුණඹන්ට හධහයණඹක් ඉටු යන්න ඕනෆ. ශේ ළන ඳුන
ගිඹ ය තුමන තුමශභ අි රු නනහධිඳි තුමභහ භ අපි හච්ඡහ
ශහ. අි රු නනහධිඳි තුමභහ අඳට ඇහුේන් දුන්නහ. ඒ
ඇහුේන් දීශේ ප්රි පරඹක් වළිනඹට ශේ භහති භමිශේ බිහි ශන
ෆභ උඳහධිධහිකශඹකුශේභ උඳහධිඹට අද නිලසිතත ිනනහභක්
රළශඵනහ. ඉසය ශොශඹට - ශොශ ෆල්රට - විතයක්
ීමභහ වුණු ශ්රී රහංකීඹ තරුණඹහශේ උඳහධිඹට අද ිනනහභක්
රළබිරහ ි ශඵනහ. ඔහුට රැකිඹහක් රළශඵනහ. ඒ හශේභ ඒ
උඳහධිධහික තරුණඹහශේ දක්භ, ඔහුශේ වළකිඹහ යහනය
ශේඹට එතුම ය න්න අි රු නනහධිඳි තුමභහට වළකිඹහ
රළබිරහ ි ශඵනහ.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, එතළනින් ඊශ අඩිඹ
ි ඹරහ න රැකිඹහ අසථහ 50,000ක් ශේ භහති භමිශේ නිර්භහණඹ
ශන ශොට, තත් තරුණඹන් 50,000ක් ශේ යට ඉදිිකඹට ශන
ඹන භනට එතුම ශනහ. ඔවුන් ශේ යශට් ංර්ධනඹට දහඹ
ශන ශොට ශේ භහති භමිඹ ආිටඹහශේ ආලසාර්ඹඹ ඵට ඳත්
ශනහ ශනහභයි කිඹන එ වදශත් තුමිනන් භහ ප්රහල
යනහ. ශේ අඹ ළඹ ශඹෝනනහරට අි රු නනහධිඳි තුමභහ භ
එට ඉ ශන තුමශනන් ශදශක් ඵරඹකින් අශේ රංහ ශේ ඹන
භශන් ඉදිිකඹටත් ශන ඹන්න එතුමභහට ලක්ි ඹ වධර්ඹඹ රඵහ
දීභට අඳට වළකිඹහ රළබුණහ. ඒ හශේභ හිත ශොනින්, හිත ඹිනන්
"අයිශඹෝ අඳට අත උස න්න ඵළවළ ශන්ද " කිඹරහ දුක් ශන
මිනිුනන්ටත් භභ කිඹන්ශන් ශොන්ද ශළින් තඵහ ශන ු ළුන්
නේ අත උසන්න කිඹරහයි. ශඵොශවොභ සතුමි යි.
[අ.බහ. 2.05]

ගු ි ළන් තපතර්රළ මශ ළ (විත්ධ රැිරයළ ප්රලර්ධන ශළ
ුබ වළධන අමළ යුරමළ)

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர - தபறரட்டு ரகனரய்ப்தை
ஊக்குறப்தை, னரணரம்தைகக அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, 2015 අඹ ළඹ
ශඹෝනනහ ළන ථහ යන ශොට, ශ්රී රංහ ඉි වහශේ
ඳහර්ලිශේන්තුමට ඉදිිකඳත් වුණු ෆභ අඹ ළඹක්භ අය ශන
ඵළලුහභ නනතහට ශේ හශේ වන ළරුනණු අඹ ළඹක්
දහත් ඉදිිකඳත් වුශ්ඩ නළවළ කිඹරහ ඳක් විඳක් ශදදඹකින්
ශතොය අඳට එ ශන්න ශනහ. ඒ තභයි අද ශේ විරුේධ
ඳක්ශේ අඹශේ ථහලින් අඳට ශඳශනන්ශන්.
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ශේ අඹ ළඹ ශල්නශේ ි ශඵන වන දිවහ ඵරරහ ඒ ළන
ථහ ශනොය ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ මුරණඹ කිීමශේදී ඇි  වී
ි ශඵන මුරණ ශදෝ ළන ථහ යනහ. "අතළන ශොභහ නළවළ,
අතළන නළතීශේ රකුණ නළවළ, අතළන මිලිඹන ශනුට බිලිඹන
දහරහ ි ශඵනහ" ඒ හශේ ශදෝ ශවොඹ ශවොඹහ, අවුරුදු 10ක්
ි සශේ අි රු නනහධිඳි තුමභහ අඹ ළඹ ශඹෝනනහලින් ශශනන
රද දවක් හශේ වුණු ශඹෝනනහලින් ශඹෝනනහ 25ක්, 30ක්
අයශන ශේහ ක්රිඹහත්භ වුශ්ඩ නළවළ කිඹන භට්ටභට අද
විරුේධ ඳක්ඹ ඇද ළිනරහ ි ශඵන්ශන් ශේ අඹ ළඹ පිළිඵ
ශන කිඹන්න ශදඹක් නළි  නිහයි.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, අි රු නනහධිඳි තුමභහ
ශේ යට බහය න්න ශොට ඉඳුල් පි න් දහවක් විතය ශවෝදන්න
ි බුණහ. ඉඳුල් පි න් එකින් එ ශවෝදන ශොට භවය විට ඉඳුල්
පි න් එක්, ශදක් ළශඩනහ. ඉඳුල් පි න් තුමන, වතයක්
ළඩුණු එ ළන ථහ යනහ. නමුත් ශවෝදු  පි න් ප්රභහණඹ
ළන ථහ යන්ශන් නළවළ. ශොඩ ළහුණු ඉඳුල් පි න් ශවෝදන
ශොට එක්, ශදක් ළශඩනහ. ඔවුන් ථහ යන්ශන් ළඩුණු
එ, ශද ළන විතයයි.
භභ අද උශේ ඉරහ දළක්හ, එක්ත් නහි  ඳක්ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුම භන්ත්රීතුමභන්රහ තුමන්, වතය ශදශනක්භ ඵඩගිනිභට
අය  ට ඳළන්න අේභහශේ ිටේධිඹ ළන කිඹනහ. ශඳශර්දහ වික,
ඳශමුදහ වික ඳත්තශර් ි ශඵනහ භභ දළක්හ, තුම ේරුශකු
තභහට රළබුණු ඳඩිඳශත් ණන අදවහ න්න ඵළික තයභට විලහර
භට්ටභ ි බුණු නිහ ඳු ශේ අභහරුක් වළදුණහ කිඹරහ. ඒත්
එ ිටේධිඹක්. එශවභ නේ, ශේ ඳළත්ශත් ඉන්න අඳට කිඹන්න
ු ළුන්, ඳඩිඳත ළඩි නිහ රංහශේ ඉන්න ඔක්ශෝභ න්ශතෝ
ළඩිභට දළන් ශරඩ ශනහ කිඹරහ. ශේ හශේ ිටේධිඹක්,
ශදක් අයශන ඒ භසතඹට ඔසඵන්න වදනහ. ඇයි ශේ
අඹ ළඹ ළන කිඹන්න ඒ අඹට ශන ශභොක්ත් නළවළ.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, 1948 ඉරහ 2005 ශන
ල් ශභොන ශභොන ඳහට ආ්ඩඩු ශේ යශට් ආ්ඩඩු ශත් ඒ වළභ
ආ්ඩඩුක්භ ශශේ නනතහ ශොනහට අන්දු  එයි. වශන් වහල්
ශදනහ කිේහ. වහල් ශේරු ශද නිේ ශදනහ කිේහ. ඳහන්
3.50ට ශදනහ කිේහ. ඇට අට ශදනහ කිේහ. වළභ ආ්ඩඩුක්භ
එශවභ කිේහ. රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, 2005 ඉරහ
තභයි ශේ යශට් නයරට ව ශතෝයහ ත් ප්රශේලරට ඳභණක්
ීමභහ ශරහ ි බුණු ංර්ධනඹ ඹේ කිිට ළරළසභක් අනු භට
ගිශේ. ඒ නිහ ශනොශයිද, 1948න් ඳසශේ ිටඹඹට 6ට ළඩි
ආර්ථි ංර්ධන ශේඹක් 2005න් ඳසශේ පිට පිට අවුරුදු
ණනහක් ශේ යශට් දකින්න රළබුශ්ඩ ඒ ර්තභහන
නනහධිඳි තුමභහශේ හරශේයි. එතුමභහ මුදල් ඇභි තුමභහ විධිඹට
ඉන්න හරශේයි. ඒ නිහ ශේ අඹ ළඹ දිවහ ඳහට ්ඩණහඩිලින්
ඵරන්න එඳහ.
එක්ත් නහි  ඳක්ඹ කිඹනහ, ශේ pre-election Budget
එක් කිඹරහ. ඔේ, election එ ි ශඵන්ශන් නනහික නේ preelection තභයි. Budget එ හභහනයශඹන් එන්ශන් ශනොළේඵර්
භහශේ මුල් ි ශේ. ශේ තහශේ ආශේ ඔක්ශතෝඵර් භහශේ
අන්ි භ ි ශේ. ඕ භවහ ශරොකු ඉසයවක්ද Budget එ
ශොශවොභටත් ශනොළේඵර් 6ළනි දහ විතය එනහ. ඒ නිහ ශේ අඹ
ළඹ දිවහ ළරැදි ශෝණලින් ඵරන්ශන් නළතුම ශේ අඹ ළශඹන්
නනතහට රළබුණු වන රඵහ දීභ වහ තමුන්නහන්ශේරහත්
වශඹෝඹ ශදන්න. එතශොට තභයි තමුන්නහන්ශේරහශේ
ඳක්ඹ ශශයහිත් නනතහ ඵරන්ශන්.
විඳක්ශේ රු භන්ත්රීතුමභන්රහ අද උශේ ඉශන නිඹං
වනහධහය ළන කිේහ. යංජිත් භේදුභ ඵ්ඩඩහය භන්ත්රීතුමභහ ශේ
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ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக)

රු බහශේ ඉන්නහ. භශේ භතශේ වළිනඹට නේ ඡන්ද හරශේ
නිඹං වනහධහය ශඵදීභ නිහ ශභොනයහර දිසත්රික්ශේ අඳට
රළබුණු ඡන්ද ප්රභහණඹ ළඩි වුශ්ඩ නළවළ; අඩු වුණහ. ඔඹ
වනහධහය ශදන්න ගිඹහභ, ඵඩු ශඵදන්න ගිඹහභ ඡන්ද ළඩිශඹන්
වේඵ ශන්ශන් නළවළ; ඡන්ද අඩු ශනහ. එක් ශශනකුට
රළබුණහභ, ත අඹට රළබුශ්ඩ නළවළ කිඹරහ රළබුණු එක්ශනහට
අභතය තුමටු ශනොශන ට්ිනඹ දව ශදශනක් ඉන්නහ. ඒ නිහ
වනහධහය දීරහ, ඡන්ද ළී භ වහ ඡන්ද හරඹට විතයක් ඹභක්
දීරහ නනතහ යට්ටන යුඹ ඉයයි. ශේ යශට් නනතහ -[ඵහධහ
කිීමභක්] එශවභ නේ ශේ යශට් නනතහ ඳුන ගිඹ භළි යණ
29කින්භ යඑන්ී.ඹ ඳළරැේදුශේ ඇයි එශවභ නේ යඑන්ී. එ
ඳළරැේදුශේ ඒද [ඵහධහ කිීමභක්] රු භන්ත්රීතුමභනි, භශේ ආනඹ
ඳළයදුණු ඳශමුළනි තහ ශේ තහ විතයක් ශනොශයි. භශේ
ආනඹ භභ ඳළයදුණු තහන් ණන ළඩියි, දිනු  තහන්
ණනට ළඩිඹ. වළඵළයි ඵදුල්ර දිසත්රික්ශේ නඹග්රවණඹ ළන
ථහ යන්ශන් නළතුම, භශේ ආනඹ ඳයේදු  එ ළන
තමුන්නහන්ශේරහට ි ශඵන්ශන් භහය චන් එක් ශන්. භභ හිතුමශේ
නළවළ, තමුන්නහන්ශේරහට භභ ශේ තයේ ශරොකු ශශනක් කිඹරහ.
විකඹට නනහධිඳි තුමභහ ඳළරැේදුහ හශේ ශන් ශේ ශොල්රන්ට භශේ
ආනඹ ඳයේදු  එ. [ඵහධහ කිීමභක්] රු භන්ත්රීතුමභනි,
තමුන්නහන්ශේරහ භභ ඉන්න තත්ත්ශඹන් ඉසයවට නේරහ
තඵු  එ ළන භභ සතුමි න්ත ශනහ. භභ භළද ශඳශ
භන්ත්රීයශඹක් ශන්.
2005 නනහධිඳි යණශේදී ඵදුල්ර දිසත්රික්ඹ අපි ඳළයදුශ්ඩ
ඡන්ද 36,000කින්. 2014 ඳශහත් බහ භළි යණශේදී අපි ඵදුල්ර
දිසත්රික්ඹ දිනනහ, ඡන්ද 12,000කින්. 2005 භළි යණශේදී
යනිල් වික්රභිටංව භවත්තඹහ යඑන්ී. එට ත්ත ඡන්ද ප්රභහණඹට
ඩහ, 2014 දී අන්ි භ ඳශහත් බහ භළි යණශේදී යඑන්ී. එ
ත්ත ඡන්ද ංයහ 16,000ට ඩහ අඩුයි. 2005දී ත්ත ඡන්ද
ණනත් යඑන්ී. එට ශේ අවුරුේශේ න්න ඵළික වුණහ. ඒ
හින්දහ නිේ ශඵොරුට ඳේශඳෝික වන්න එඳහ, ඒ භළි යණ
ප්රි පරඹ අයශන.
අශනක් රුණ රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ශේ අඹ
ළඹ දිවහ ඵළලුහභ ශඳශනනහ, ශේ අඹ ළශඹන් වන
ශනොරළබුණු අංල, ක්ශේත්ර ශොඹහ න්න ි ශඵන්ශන් ඉතහ
සල්ඳඹක් ඳභණක් ඵ. යනිල් වික්රභිටංව භවත්තඹහ, භංර
භයවීය භවත්තඹහ, හර යත්නහඹ භවත්තඹහ හශේ උදවිඹ
ශේ අඹ ළඹ දිවහ ඵරරහ කිඹයි, එ ක්ශේත්රඹට විතය වන
ළරිටරහ නළවළයි කිඹරහ. එළනි ක්ශේත්ර කීඳඹක් භවය අඹට
ශොඹහ න්නට ු ළුන් ශයි. එශවභ නළි  වුශණොත්, ශේ අඹ
ළඹ තුමශ වන ශනොරළබුණු ක්ශේත්ර ශොඹහ න්නට නළවළ. ශේ
ි ශඵන අභංරයහධහය මිි ඹ ළන ඳහ නනහධිඳි තුමභහ ශේ අඹ
ළශඹන් අධහනඹ ශඹොමු යරහ ි ශඵනහ.
අඹ ළශඹන් ශඳය ඳහල් ගුරුිකඹන්ට දීභනහක් රළශඵනහ.
ශයෝිට ශේනහනහඹ භන්ත්රීතුමමිඹ, රංහශේත්, ශරෝශේත්
ශදශක්භ ප්රිටේධයි, හන්තහ අයිි හිටේ ළන ථහ කිීමභ
ශනුශන්. ශඳය ඳහල් ගුරුිකඹන් ිටඹලු ශදනහභ හන්තහශෝ.
ඒ අඹට දීභනහක් රළශඵනහ විතයක් ශනොශයි, රුපිඹල්
10,000 ණඹක් රළශඵනහ, ශඳය ඳහශල් ටයුතුම ළඩිදියුණු ය
න්න. ශේ ළන ඳක් විඳක් ශදදඹකින් ශතොය ශඳය ඳහල්
ගුරුිකශඹෝ තුමශටන් ඉන්ශන්. රංහශේ ඉන්න ිටඹලුභ ශඳය
ඳහල් ගුරුිකශඹෝ ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශේද නළවළ. යඑන්ී.
අඹත් ඉන්නහ, ඒ අඹටත් ශේ මුදල් රළශඵනහ; ශ් වීී. අඹටත්
ශේ මුදල් රළශඵනහ.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ළඩිශඹන්භ ශඳය ඳහල් අධයහඳනඹ ඕනෆ, ඒ ශොල්රන්ට.

ගු ි ළන් තපතර්රළ මශ ළ

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ගුරු වහඹ ඳත්වීේ
50,000ක් රළශඵනහ. ඒ ඳත්වීභ රළශඵන්ශන් ඒ ඳහරටභයි. අශේ
හශේ ඳශහත්ර ගුරු අි ිකක්තඹක් ි බුණහට, දිසත්රික්ඹ
ලශඹන් ත්තහභ භවය ආනර ඉසශෝරරට ගුරුරු
නළවළ. ශේ ගුරු වහඹ ඳත්වීේ රළශඵන්ශන් ඒ ප්රශේලශේභ
අඹට. ඒ අඹශේභ ඳහරට ඒ ඳත්වීභ රළශඵන්ශන්. ඒශන් ඒ
ිටඹලු ශදනහට රැකිඹහ අසථහක් රළශඵනහ විතයක් ශනොශයි,
ඒ ඳහල්ර ි ශඵන ගුරු හි ඹටත් ප්රහශඹෝගි පිළිඹභක්,
විඳුභක් රළශඵනහ.
විලසවිදයහරරට ශඹොමු වීභට අශඳොශවොත් න ිටුනන්ට
රුපිඹල් 3000 දීභනහක් ශරහ ඒ අඹට ු හුණුක් රඵහ
ශදනහ. විලසවිදයහරඹට ඹන්න ඵළික වුණහට, ඒ අඹටත් ඹේකිිට
ු හුණුක් රඵහ දීරහ, ඒ ු හුණු වයවහ රැකිඹහට ඹන්න භහර්
ස යනහ. ඒ ශනොශයිද ශශයන්න ඕනෆ
කුඩහ ශත් තුම හිමිඹහ ළන ශේ යනඹ වළභ දහභ ඵළලුහ හශේභ,
ශේ ඳහයත් ඵරරහ ි ශඵනහ. ශේ ආ්ඩඩු තභයි කුඩහ ශත් තුම
හිමිඹහට නිඹ ශේදී නිඹං වනහධහය දුන්ශන්. ඉසය නිඹං
වනහධහය රළබුශ්ඩ වී ශොවිඹහට විතයයි. කුඩහ ශත් තුම
හිමිඹහටත් නිඹං වනහධහය රඵහ දුන්ශන් ශේ ආ්ඩඩුශන් විතයයි.
තභහශේ ත්ත ස ය න්නට ගිඹ අඹ ළශඹන් දුන්නු
රුපිඹල් 5,000 ආධහයඹ ශභයත් ඒ ශරිටන්භ ශදනහ. ඒ
විතයක් ශනොශයි, අලුත් හක් යන්න කුඩහ ශත් තුම හිමිඹහට
දුන්නු මුදර ළඩි ය ි ශඵනහ.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, අි රු නනහධිඳි තුමභහ
ළදත් ශඹෝනනහක් ශහ, භවහ ඳිකභහණශේ තුම භහේ, අදහශ
ඵදු ගිවිුනභ අනු ක්රිඹහත්භ ශනොශනහ නේ, ඒ ඵදු ගිවිුනභ
අරංගු යනහ කිඹරහ. ඒ ඉතහභ ශවො ශඹෝනනහක්. එශේ
ගිවිුනභ අරංගු න භවහ ඳිකභහණ තුම කුඩහ ශත්තුම හිමිඹන්ට
රඵහ දුන්ශනොත්, කුඩහ ශත්තුම හිමිඹන් ඒ තුම දියුණු යන්නට
ඉදිිකඳත් ශේවි. ඒ නිහ භභ ශඹෝනනහ යනහ, ගිවිුනේ අරංගු
න ඒ තුමර ඉඩේ ශොටස කුඩහ ශත් තුම හිමිඹන්ට රඵහ
ශදන්න කිඹරහ. ශභොද, අදත්, ිටඹඹට 70කින් ඳභණ රංහශේ
ශත් නිසඳහදනඹට දහඹ ශන්ශන් කුඩහ ශත් තුම හිමිඹන් නිහ.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, විරුේධ ඳහර්ලශේ
භන්ත්රීතුමභන්රහ උශේ ිටට කිේහ, ඵනට් එශන් ශේ වන
ශදන්ශන් භළි යණඹ ඵරහශන කිඹරහ.
භහින්ද යහනඳක් භළි තුමභහ 2005 දී නනහධිඳි  වුණහ. එතුමභහ
නනහධිඳි තුමභහ වුණහට ඳසශේ, නනහධිඳි  ශන්න ශඳය ඉදිිකඳත්
ශ අඹ ළඹ ඳළත්තකින් ි ඹරහ අභතය අඹ ළඹක් ඉදිිකඳත් ශහ,
2005 ශදළේඵර් 08 ශනි දහ. ඒ අඹ ළශඹන් එතුමභහ
නනහධිඳි යණශේදී ශඳොශයොන්දු වුණු, එශවත් එතුමභහ නනහධිඳි 
ශන්න ඉදිිකඳත් ශ න්ධහනශේ අඹ ළශඹන් ඉදිිකඳත්
ශනොවුණු, රුපිඹල් 350ට ශඳොශවොය වනහධහයඹ දීභ හශේ ඒහ
භළි යණශඹන් භහඹට විතය ඳසශේ දුන්නහ. ඕනෆ නේ
එතුමභහට ඉන්න ි බුණහ, ඒ අවුරුේද අ ශන ශතක් අඹ ළඹක්
ඉදිිකඳත් ශනොය. ඒ නිහ ශේ නනහධිඳි තුමභහ, භළි යණඹට
ශඳය ශදන වන ඒ විධිඹටභ රඵහ ශදන නනහධිඳි යශඹක්, මුදල්
ඇභි යශඹක් කිඹන හයණඹ ඔේු  යරහ ශඳන්නුහ.
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එතුමභහ නනහධිඳි  න ශොට යනශේ ශේඹන්ශේ අභ
ළටුඳ ි බුශ්ඩ රුපිඹල් 7,000ට. රුපිඹල් 11,000 ීමභහට ඒ අභ
ළටුඳ ශනහශේ ශේ නනහධිඳි තුමභහශේ හරශේ. ශේ අඹ ළශඹන්
අභ ළටුඳ රුපිඹල් 15,000ක් දක්හ ළඩි ශහ. දීභනහ ඔක්ශොභ
එතුම වුණහභ රුපිඹල් 25,000 ක් විතය ශනහ. ඒ අභ ළටුඳ
රුපිඹල් 11,000 ඉරහ 15,000ට ළඩි ශන නිහ, අභ ළටුඳ භත
ඳදනේ වුණ bata, overtime හශේ ඒහ එතුම වුණහභ, ඊශ
අවුරුේශේ ජලි භහඹ ශන ශොට ළටුඳ රුපිඹල් 30,000ක් විතය
ශනහ. ඒයි ඇත්ත තන්දයඹ. ඒ නිහ ශේ අඹ ළඹ ශඹෝනනහ
පිළිඵ කිඹන තමුන්නහන්ශේරහශන් භභ අවනහ, ඉරක්ේ
වතශර් ි බුණු අභ ළටුඳ ඉරක්ේ ඳවට ආශේ අි රු
නනහධිඳි තුමභහශේ හරශේ ශන්ද කිඹරහ ශේ නනහධිඳි තුමභහශේ
හරශේ ශන්ද, අභ ළටුඳ ව ිටඹලු දීභනහ එක් යහනය
ශේඹන් ශදය ශන ඹන ළටුඳ රුපිඹල් 25,000- 30,000
ීමභහට එන ඵ අඳට ශඳශනන්න ි ශඵන්ශන් ගිඹ අවුරුේශේ
අඹ ළඹ ශඹෝනනහරදී තමුන්නහන්ශේරහ ු න ු නහ රූඳහහිනිඹට
ශභොනහද කිේශේ ''ඇයි ඔඹ එශවන් ශභශවන් එල්රන දීභනහ
මලි ළටුඳට එතුම යන්න ඵළිකද'' කිඹරහ ඇහුහ. දළන් ඒහ
එක්හුන ශහ මලි ළටුඳට. දළන් ඒ ළන කිඹන්ශන් නළත්ශත්
ඇයි ඒ නිහ වළභ ශේ දිවහභ ඳරැහින්, ළයදි විධිඹට ඵරන්න
එඳහ; වික විධිඹට ඵරන්න.
වුරු වික ලිඹරහ ශදන එක් අයශන ඇවිල්රහ ිටඹඹට 86ක්
ිව ශේවිහන් ඉන්නහ කිඹරහ කිඹන්න එඳහ භන්ත්රීතුමභහ.
විඳක්ශේ ඉන්න භන්ත්රීතුමභන්රහශන් ශොන්ද ශළින් ි ශඹන
භන්ත්රීයඹකු විධිඹට භභ ඔඵතුමභහට ආදශයයි. වළඵළයි,
ිවශේවිහන් ිටඹඹට 86යි කිඹන එ ි බුශ්ඩ ඔඵතුමභන්රහශේ
ආ්ඩඩු හරශේ. ඒ මුලින්භ ිවශේවිහන් වළිනඹට පිටයටට
අශේ අඹ ඹන්න ඳටන් ත්ත හරශේ. දළන් ිටඹඹට 33යි ිව
ශේවිහන් වළිනඹට පිටයට යසහරට ඹන හන්තහන් ඉන්ශන්.
ඒයි ඇත්ත තන්දයඹ. ඒ ිව ශේවිහන්ශේත් අභ ළටුඳ
ඳුන ගිඹ අවුරුදු තුමන ඇතුමශත අභ ලශඹන් ශවෝ රුපිඹල්
13,000න් ළඩි ශරහ ි ශඵනහ. භවය අඹශේ ඒ ණන රුපිඹල්
15,000යි. භවය අඹශේ රුපිඹල් 17,000යි. NVQ 3 වි ඹ
රඵහශන මික් භවය යටරට ඹන්න ඵළවළ. ඒයි ඇත්ත
තන්දයඹ. ඒ නිහ රු භන්ත්රීතුමභනි, වළභ ශේ දිවහභ ළයදි ඇහින්,
ළයදි ශෝණශඹන් ඵරන්න එඳහ.
ශේ අඹ ළශඹන් අඳට ඉතහභ තුමටු ශන්න ු ළුන් තත්
හයණඹක් ි ශඵනහ. ඒ තභයි විශ්රහමිඹහ. අි රු නනහධිඳි තුමභහ
ශේ යශට් ඉන්න විශ්රහමිඹන්ශේ විශ්රහභ ළටුශේ ි බුණු ිටඹලු
ළටුේ විභතහ, කිිටභ ශශනකුට අත වන්න ඵළිකශන විධිඹට
ේපූර්ණශඹන් විරහ ි ශඵනහ. ඳක් විඳක් ශදදඹකින්
ශතොය, විශ්රහමි ංේ ඉල්ලුහටත් ඩහ විශ්රහමිඹන්ශේ ළටුේ
පිළිඵ අි රු නනහධිඳි තුමභහ ඵරරහ ි ශඵනහ. ඒ විශ්රහභ ඹන
ළඩිහිින ප්රනහට, ඒ ශනයසඨ ු යළිටඹන්ට නිදවශේ වළිටශයන්න
ු ළුන් ආහයඹට, ඒ අඹට විශේකී හරඹ ත යන්න ු ළුන්
අන්දශේ භධයසථහන ෆභ ග්රහභ නිරධහික භභ පිහිටුවීභ ළන
ශඹෝනනහක් ි ශඵනහ. දළන් භවරු අවයි, ඒ යන්න
ු ළුන්ද කිඹරහ. යන්න ු ළුන්. වුද හිතුමශේ අි රු
නනහධිඳි තුමභහට
යුේධඹ
ඳයේදන්න
ු ළුන්
කිඹරහ
තමුන්නහන්ශේරහ විතයක් ශනොශයි, භභ හිතුමශේත් නළවළ. අවුරුදු
3න් අඳට ශොින ත්රසතහදඹ ඳයහනඹ යන්න ු ළුන් කිඹරහ භභ
හිතුමශේත් නළවළ. ඒත් ශොින ත්රසතහදඹ ඳයහනඹ ශහ. ඒ දසර
ඒ ිටහිනඹක් විතයයි. වළඵළයි, අද ඒ ිටහිනඹක් ශනොශයි, භව
ශඳොශශොශේ ඹථහර්ථඹක්.

නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Dilan Perera, please wind up your speech.
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(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

Sir, give me two more minutes.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ඒ නිහ, අපි ිටහින
කිඹරහ හිතු  ශේල්, අපි අවශේ භහළිහ හශේ හිතහ ත්ත
ශේල් අි රු නනහධිඳි තුමභහ විිටන් භව ශඳොශශොශේ ඹථහර්ථඹක්
ඵට ඳත් යරහ ි ශඵනහ.
භට අහනශේ එක් හයණඹක් කිඹන්න ි ශඵනහ, රු
නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි. ශභොන ශභොන ආහයශේ වන
එක් අඹ ළඹ ශනහත්, ශභොන ශභොන ආහයඹට අපි ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුම තුමශ හද විහද ය ත්තත්, ශේ වන ිටඹල්රභ
එක් ශේ යශට් අපි නළත නනහර්ගි ලශඹන් ශඵශදන්ශන්
නළි , නනර් ිටඹල්රභ එතුම ශරහ, එට ළඩ යන්න
ු ළුන් යටක් වදන්න ඕනෆ.
භභ අද ඳහර්ලිශේන්තුම ු සතහරඹට ගිඹහභ, එහි ඉන්න
නිරධහිකනිඹක් එතුමමිඹශේ ඥහි යඹකු න, රුන් යහනඳක්
භවත්භඹහ ලිඹු , "භවහ ංලඹ යලින්" කිඹන ශඳොත භට දුන්නහ.
ඒ ශඳොශත් 30 ශනි පිටුශේ ි ශඵනහ ශභශවභ ථහක්.
"යක් එශහය යජු යථඹකින් භන් යන විට යථශේ ශයෝදඹක්
ශශවය ළටී ශශවයට වහනි ිටදු විඹ. වහ යථශඹන් එළිඹට
ඳළමිණි එශහය යජු තභ ළරැේදට තභහ භයහ දභන ශර තභ
ඇභි ඹන්ශන් ඉල්රහ ිටිනන රදී. ශභහිදී විවහයහධිඳි  හිමිනභ
ඳහ ිටිනශේ, එළනි දඬුභක් බුදුයදුන් අනුභත ශනොයන ඵයි.
එවිට එශහය යජු කුභක් ශ යුතුම දළයි හිමිනභශන් අන රදී. එවිට
හිමිනභ ඳහ ිටිනශේ, ශශවය අලුත්ළඩිඹහ කිීමභ ඳභණක්
ප්රභහණත් ඵයි. එශහය යජු ඉන් ඳුන ශශවය අලුත්ළඩිඹහ
යන රදී."
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම
ශන්ශන්ත් එශවභ ශදඹක්. අද එශවභද ිටේධ ශන්ශන් අද
බුේධහශේ ශශනකුශේ අි න් ශඳොඩි යදක් වුශණොත් අශනක්
ආශේ අඹ එශ එශහ ඳවය ශදනහ. අද TNA ංවිධහනශේ
භන්ත්රීරුන්ට ආ්ඩඩු ශොඳභණ ශේඹක් ශත් භදි. ඒ
හශේභ තභයි, ශනත් නහි ඹ ශශනක් ඹේ ශදඹක් ශශොත්,
"ශඵොදු ඵර ශේනහ" කිඹයි, "අය ශේනහ" කිඹයි, ඒ ට්ිනඹ
බුදුයනහණන් වන්ශේ කිේහට එවහට ගිහින් ටයුතුම යන්න
ඹනහ. ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ ඒට එ ශනහ.
ශේ යට ඉදිිකඹට ශන ඹන්න උත්හව දයන ශේ හනුශේ,
ඉි වහශේ ශවොභ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිිකඳත් ය ි ශඵන
අසථහශේ, ශේ විධිඹට ශඵෞේධ, ඉසරහේ, දමිශ අන්තහදී
ංවිධහන බිහි ශන්නට ඉඩ ශනොතඵහ ශේ යටට අතයලයභ ව
නහි  භඟිඹ ඇි  යන්නට ඳක් විඳක් ශදදශඹන් ශතොය
අපි අත්ළල් ඵළ නිමුඹ කිඹහ ශඹෝනනහ යමින් භහ නිවඬ
ශනහ. සතුමි යි.

නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Nalin Bandara Jayamaha
- [Pause.] Not here. The Hon. (Mrs.) Vijayakala
Maheswaran - [Pause.] Not here. The Hon.
Seeniththamby Yoheswaran - [Pause.] Not here. Then,
the Hon. Lasantha Alagiyawanna, please.
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ගු වන් අගියලන්න මශ ළ (දදිිරීමම්, දංජිතන්ු
තවේලළ, නිලළව ශළ තපොදු පශුකම් නිතයෝජය අමළ යුරමළ)

(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல்
ரசககள், வீடகப்தை, ததரதுசறகள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)

රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, අශේ යශට් ඉි වහශේ
ප්රථභ තහට නනතහ හිතහදී අඹ ළඹක් ඉදිිකඳත් ශ අි රු
නනහධිඳි තුමභහට අශේ ප්රණහභඹ, ශෞයඹ මුලින්භ ඳශ ශ යුතුම
ි ශඵනහ.
එක්ත් නහි  ඳක්ඹත්, අශේ ඳක්ඹත් විවිධ හනුරදී
ශේ යට ඳහරනඹ ය ි ශඵනහ. එක්ත් නහි  ඳක් ඳහරන
හර තුමශ ඳහර්ලිශේන්තුමට 34 තහක් අඹ ළඹ ශල්න ඉදිිකඳත්
ය ි ශඵනහ. අශේ යනඹනුත් ශේ න විට ඒ වහ භහන
තත්ත්ඹට අඹ ළඹ ශල්න ඉදිිකඳත් ය ි ශඵනහ. ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුමට ර්ඹට යක් ඉදිිකඳත් යන අඹ ළඹ තභයි
ශේ යශට් දියුණු වහ ංර්ධනඹ ඇි  යන ප්රි ඳත්ි  භහරහ
නළත්නේ මරය ප්රහලඹ.
අඳට භතයි, අඳ ඳහල් ඹන හරශේ මුදල් ඇභි යඹකු
විධිඹට ිටින ශයොී  ද භළල් භළි තුමභහ අඹ ළඹ ඉදිිකඳත් ශහ. විශේල
ණඹ රඵහ ළී භ තභයි ශරොකුභ නඹග්රවණඹ විධිඹට ඒ හරශේ
අඹ ළඹ ශල්නඹ තුමළින් ඉදිිකඳත් ශශේ. අඹ ළඹ විහදඹ
අහන වුණහයින් ඳසශේ එතුමභහ මුදල් ඇභි තුමභහ විධිඹට විශේල
ංාහයරට ගිහින් එන ශොට හටුන් ෂ්ල්පිශඹෝත් එතුමභහ
නඹග්රවණඹ අය ශන එන ශශනක් විධිඹට ශේ යශට් භහධය
තුමශත් තහ ශහ.
භෆතදීත්, 2001 ර්ශේත් එක්ත් නහි  ඳක්ඹ ශේ යට
අවුරුදු ශදක් ඳහරනඹ යන අසථහශේත් ඒ අඹ කිේශේ, අශේ
ආ්ඩඩුට ණඹ න්නට ඵළවළ; විශේල ආධහය රළශඵන්ශන්
නළවළ; විශේල යටල් අඳට ආධහය රඵහ ශදන්ශන් නළවළ; එක්ත්
නහි  ඳක් ආ්ඩඩුට තභයි ණඹ න්නට ු ළුන් කිඹහයි. ඒ
අසථහශේත් ශඩොරර් මිලිඹනඹට ආන්න ණඹ මුදරක් අය
ශන ණඹ පිළිඵ ඉතහභත් ුනබහදී ථහ ශහ. නමුත් අද ශේ
යශට් ආර්ථි ලශඹන් ි ශඵන ලක්ි භත්බහඹ, ශේලඳහරන
සථහයබහඹ නිහ ශරෝශේ ණඹ ශදන ආඹතනලින්, ණඹ
ශදන යටලින් අපි ගිහිල්රහ ණඹ ආධහය න්නහ ශනොශයි,
අශේ යටට ඇවිල්රහ ණඹ ආධහය ශදන භට්ටභට ඳත් වී
ි ශඵනහ. යටක් විධිඹට -ආර්ථිඹක් විධිඹට- අද අඳ ලක්ි භත්
ශරහ ි ශඵනහ. ශේ තත්ත්ඹ ශවො නළවළ කිඹන එ තභයි
විඳක්ඹ ඉදිිකඳත් යන තර්ඹ ඵට ඳත් ශරහ ි ශඵන්ශන්. ඒ
අඹට යන්නට ශවොයි, වළඵළයි අඳ ඒ ශශොත් අුනබහදීයි; ඒ
ශවො නළවළ කිඹන තර්ඹ තභයි අද ඉදිිකඳත් ශරහ ි ශඵන්ශන්.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ඒ හශේභයි නනතහට
වන දීභ පිළිඵත් ථහ යන්ශන්. දළන් භෆතදී ඇහුහ,
"යුේධඹ අන් ශරහ අවුරුදු වතයයි, ශභොනහ ද ශදන වන "
කිඹහ. ශේ තභයි අවන්ශන්. යුේධඹට විඹදේ ශ ල්ලි ශෝ
කිඹහ ඇහුහ. ශේ භහනශේ ෆභ ශශනකුටභ වන රඵහ ශදන
අඹ ළඹක් ශර ශභභ අඹ ළඹ ඉදිිකඳත් ශහයින් ඳසශේ ඒ වන
ශවොයි කිඹහ කිඹන්න අද විඳක්ඹ ඉදිිකඳත් ශන්ශන් නළවළ.
නමුත්, විඳක්ඹ එශවභ ඳටු විධිඹට හිතුමත්, ශේ යශට් ඵහුතය
නනතහ අද ඔවුන්ට රඵහ දීරහ ි ශඵන වන පිළිඵ ෆහීභට
ඳත් ශරහ ප්රශඵෝධශඹන් ඉන්නහ කිඹන එ නනතහත් එක්
ිටිනන භවනන නිශඹෝජිතශඹෝ විධිඹට අපි ඉතහභත් ශවොඳින්
දන්නහ.
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ඳහර්ලිශේන්තුම තුමශ විවිධ හර්තහ ඉදිිකඳත් යමින් විඳක්ඹ
විවිධ රුණු ඉදිිකඳත් ශහ. වළඵළයි, විඳක්ඹ දකින්ශන්
ශේහශේ අඩු ඳළත්ත ඳභණයි. අද උශේ රුශේ රු බීර් වහෂීේ
භන්ත්රීතුමභහ ශඳන්හ දීරහ ි ශඵනහ, 2011 ර්ශේ ිටට ශඳෝණඹ
වහ රඵහ දුන් රුපිඹල් මිලිඹන 600 ප්රභහණඹ, රුපිඹල් මිලිඹන
200 දක්හ අඩු ය ි ශඵනහඹ කිඹරහ. වළඵළයි, එතුමභහ ත් ඒ
ටවශන්භ ේ ඳළත්ශත් ි ශඵනහ, රුපිඹල් බිලිඹන 9ක් විධිඹට
ි බුණු ශඳෝණඹ ඇතුමළු භසත වනහධහය ඳළශක්නඹ රුපිඹල්
බිලිඹන 14ක් දක්හ ළඩි ශරහ ි ශඵන ඵ. අය රුපිඹල් මිලිඹන
600 ප්රභහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 200ට අඩු වුණු එ ශඳන්වහ.
නමුත්, රුපිඹල් බිලිඹන 9ට ි බුණු එ රුපිඹල් බිලිඹන 14 දක්හ
ළඩිවීභ එතුමභහ දළක්ශක් නළවළ. එභ පිටුශේ, එභ ගුශේ දකුණු
ඳළත්ශත් ි ශඵන එ ශඳශනනහ, ේ ඳළත්ශත් ි ශඵන එ
ශඳශනන්ශන් නළවළ. ශභන්න ශේයි අඳට කිඹන්න ි ශඵන
ශදඹ. ඒ නිහ ශභය ඉදිිකඳත් ශ අඹ ළඹ පිළිඵ අපි ඉතහභත්
තුමටු නහ.
ප්රහශේශීඹ බහක් ත්ශතොත්, ප්රහශේශීඹ බහ ඳනශත්
ප්රහශේශීඹ බහශේ හර්ඹ බහයඹන් විග්රව යන්ශන් උඳශත් ිටට
භයණ භංාඹ දක්හ ිටඹලුභ ශේහන් ප්රහශේශීඹ බහ විිටන්
ඉටු යනහ කිඹරහයි. ඒ හශේභ තභයි ශභය අඹ ළඹ
ත්තහභත්, කුඩහ දරුහශේ ිටට භවල්රහ දක්හ ෆභ ශශනකුටභ
අලය යන වන වහ යප්රහද රඵහ දීභට ටයුතුම යරහ
ි ශඵනහ. ඒ හශේභ ශභය අඹ ළඹ තුමළින් අද භහනශේ
ි ශඵන ෆභ අංලඹක්භ නිශඹෝනනඹ නහ. ශභය ඉදිිකඳත් ය
ි ශඵන අඹ ළඹ ශඹෝනනහ නරඹ රඵහ දීභ, භහර් වළදීභ,
ශොඩනළඟිලි වළදීභ ළනි ඹිනතර ඳවුනේරට ඳභණක් ීමභහ
යරහ නළවළ. ශභය ඉදිිකඳත් ශ අඹ ළඹ ශඹෝනනහ තුමළින්
නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ ලක්ි භත් යරහ ි ශඵනහ. ිෂි
ර්භහන්තඹ, ධීය ර්භහන්තඹ කිඹන ශේ ෆභ අංලඹක්භ
ලක්ි භත් යරහ ි ශඵනහ. යඵර් ළනි ශේට වි  මිර ණන්
ඉදිිකඳත් යරහ ි ශඵනහ. ඹිනතර ඳවුනේ රඵහ දීශේ ක්රිඹහලිඹ
අ්ඩඩ ිටේධ යනහ හශේභ, නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ ලක්ි භත්
කිීමභ වහත් ශභය අඹ ළඹ තුමශ විලහර රුණු හයණහ
ප්රභහණඹක් ඇතුමශත් යරහ ි ශඵනහ. ශේ ශදශන් ඳභණක්
යටක් දියුණු න්ශන් නළවළ. ශබෞි  ංර්ධනඹ ශොඳභණ
ප්රභහණඹකින් ශත්, ඒ යට ළඵෆ දියුණුක් ශනොශයි කිඹරහ
අපි දන්නහ. අයහබියශේ ඒු ේර ආදහඹභ ශඩොරර් රක්
ණන්. නමුත්, ඒ යටර අකුරු ලිවීශේ ව කිඹවීශේ වළකිඹහ
අඩුයි. ඒ අනු ඒ ළඵෆ ංර්ධනඹක් ශනොශයි.
අශේ යශට් ක්රිඹහත්භ න භහින්ද ිතන්තන ළඩටවන
ඹිනතර ඳවුනේ ව නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹට ඳභණක් ීමභහ යරහ
නළවළ. විශලේශඹන්භ අධයහඳනඹ ව ිත්තීඹ ු හුණු අංලඹ
පිළිඵ ශභය අඹ ළඹ තුමළින් විලහර අධහනඹක් ශඹොමු යරහ
ි ශඵනහ. ශභය අඹ ළඹ තුමළින් අධහනඹ ශඹොමු ශොට
ි ශඵන්ශන් ඳහර, ිත්තීඹ ු හුණු භධයසථහනඹ පිළිඵ
ඳභණක් ශනොශයි. අද දරුශකුශේ අධයහඳන ක්රිඹහලිඹ තුමශදී
ශඳය ඳහර තුමළින් විලහර ශේඹක් ඉටු න ඵ අපි දන්නහ.
අඳට ඒ එශවභ ශනොශයි කිඹරහ කිඹන්න ු ළුන්භක් නළවළ.
නමුත් විධිභත් ඳහල් අධයහඳනඹට යනඹ විලහර මුදරක් - ප්රහේධන
ව ු නයහර්තන විඹදේ ලශඹන් - විඹදේ යනහ. ගුරුරුන්ට
ඳඩි නඩි ශන්න, ශොඩනළඟිලි වදන්න, ගුරුරුන් ඵහ න්න
- පාවල් අධාපන රියාලයටයට - රජ්ය ඒ තරම් විා මුදක්
විඹදේ යේදී, ශේ ඳහල් අධයහඳන ක්රිඹහලිශේ මලි අඩිතහරභ
දභන ශඳය ඳහර ශශයහි අශේ යශට් ඉි වහශේ වුරුත්
අධහනඹ ශඹොමු ය ි බුශ්ඩ නළවළ. විධිභත් ශර නිර
පිළිළී භක්ත් ශඳය ඳහල් ඳේධි ඹට රඵහ දීභක් ිටදු ශශේ
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නළවළ. ශඳය ඳහල් ඳත්හ ශන ඹන්ශන්, ශඳෞේලි
ශොඩනළඟිලිරයි. ශඳය ඳහල්රට ශදභවුපිඹන් භහඹට ඹේ
කිිට මුදරක් ශන එ ඇත්ත. නමුත් එභ මුදර ශනහට ඩහ,
එභ මුදරට ීමභහ යන්න ඵළික විලහර ශේඹක් ශඳය ඳහල් තුමළින්
අශේ යශට් දරුන්ට අද ිටදු යනු රඵනහ. ශඳය ඳහල්
ඳහලිහන්ට භහිට දීභනහක් රඵහ දීභ, ඒ හශේභ වනදහයී
විධිඹට ණඹ ඳවුනේ රඵහ දීභ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු ශශේ,
විශලේශඹන්භ එභ අධයහඳනශේ ි ශඵන ශභන්න ශේ
ළදත්භත් අශඵෝධ ය ශන ි ශඵන නිහයි. අධයහඳන
ක්රිඹහලිඹට ශඳය ඳහල් අධයහඳනඹ තුමළින් ඉටු ශන ශේඹ,
දහඹත්ඹ පිළිඵ විශලේෂිත ව ඇළයීභක් ශේ තුමළින් ය
ි ශඵනහ.
යට අඹ ළඹ ශඹෝනනහට ඹේ කිිට ක්ශේත්රඹක් ඇතුමශත්
කිීමභ එභ ක්ශේත්රඹට රඵහ ශදන මරයභඹ ිනනහභට විතයක්
ීමභහ යන්න ු ළුන්භක් නළවළ. අඹ ළඹ ශඹෝනනහට ශේ
ශඹෝනනහ ඇතුමශත් කිීමභ තුමළින් භසත ක්ශේත්රඹට ඇළයීභකුත්
ිටදු ශනහ. අශේ යශට් ඉි වහශේ ඉදිිකඳත් ය ි ශඵන අඹ ළඹ
දිවහ ඵළලුහභ, ශභළනි ශේල් ශනොශයි ි බුශ්ඩ. ඉසය, 70
දලශේ, 80 දලශේ, 90 දලශේ ේර උදවිඹ ගුන් විදුලිඹට
න් දී ශන ඉන්නහ, ඵඩු මිර අඩු ශන්ශන් ශභොනහයින් ද,
ශේ අඹ ළශඹන් රළශඵන වන ශභොනහ ද කිඹරහ දළන න්න. අද
එළනි තත්ත්ඹක් නළවළ. අද ඊට ඩහ එවහ ගිඹ ශේල් නනතහ
අඹ ළඹ තුමළින් ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ. එභ නිහ තභයි අද ශේ
රඵහ දී ි ශඵන වන, ශේ රඵහ දී ි ශඵන ළඩ පිළිශශල්
පිළිඵ නනතහ විලහර ප්රශඵෝධඹකින් ඉන්ශන්.

නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

රු නිශඹෝනය ඇභි තුමභනි, දළන් ඔඵතුමභහශේ ථහ අන්
යන්න.

ගු වන් අගියලන්න මශ ළ
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

අපි 2014 ර්ඹ දක්හ "භහින්ද - ිතන්තන" ළඩටවන
ලක්ි භත් මුළු යට ු යහභ - අශේ දිසත්රික්ඹ තුමශත්, අශේ
භළි යණ ඵර ප්රශේල තුමශත් - ශන ශොස, නනතහශේ ශුබ
ිටේධිඹ උශදහ ටයුතුම ශහ හශේභ, ඉතහභත් හර්ථ,
ඉි වහත ශේ අඹ ළඹ තුමළිනුත් අපි 2015 ර්ශේ ිටට
ඉදිිකඹටත් එභ යුතුමභ, කීභ ඒ ආහයශඹන්භ ඉටු යනහ
කිඹන ඳණිවුඩඹ ශේ රු බහට ඉදිිකඳත් යමින් භහ නිවඬ
ශනහ. ශඵොශවොභ සතුමි යි.

නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Nalin Bandara Jayamaha.
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon.
Janaka Bandara to take the Chair?
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take
the Chair.
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ගු දුතන්හ ගන්කන්ද මශ ළ

(ரண்தைறகு துரணஷ் கங்கந்)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

විිංන් වහථිර කරන දී.
ஆரரறத்ரர்.
Seconded.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්ම විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුල නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ මූළවනතයන් දලත්
වුතයන්, ගු ජළනක බණ්ඩළර මශ ළ මුළවනළරූඪ විය.

அன் தறநகு, குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

[අ.බහ. 2.34]

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, 2015 අඹ ළඹ ශඹෝනනහ
පිළිඵ ථහ යන ශේ අසථහශේදී භටත් ඒ ේඵන්ධශඹන්
ථහ යන්නට අසථහ රඵහ දීභ ළන භහ ඔඵතුමභහට සතුමි න්ත
ශනහ.
ඇත්තටභ කිඹනහ නේ, ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ දිවහ ඵරන
ශොට, අඳට ඹේ ඹේ හයණහ ේඵන්ධ ඵයඳතශ ළඹක්
ි ශඵනහ. ශභොද, ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිිකඳත් යන
ශරහශේ අශේ ඇභි රුන් ශඩෝශරට තඩි ඵහනහ හශේ
ශේඹට වරහ තභන්ශේ අත් ිකශදනහ කිඹරහ එදහ භට කිේහ.
නමුත් අද ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ දිවහ ඵරන ශොට අඳට ඵයඳතශ
ළඹක් ි ශඵනහ, ඒ තඩි ඵහු  ඒහශේ ප්රි පර ි ශඵනහ ද
කිඹ එ ළන. එදහ නනහධිඳි තුමභහ තුමටු යන්න එශවභ තඩි
ඵෆහට භවරු අශඵෝධඹකින්ත් ශනොශයි, එශවභ තඩි ඵෆශේ.
එදහ නනහධිඳි තුමභහ ශවන් ළටුණු ු ේරශඹක් ළන කිේහ.
ඒටත් එ ඇභි යශඹක් තඩි ඵෆහ. ඒ හශේ ශවේතුමක් නළතුම
තභයි, ඵහුතයඹක් ථහ ශශේ.
ශේ අඹ ළඹ ශල්නශේ වන් වී ි ශඵනහ, තරුණඹන්ට
රැකිඹහ අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධ. එහි 60 න ශේදශේ වන්
න්ශන්, යහනය ශේශේ තරුණ රැකිඹහ පිළිඵයි. 60.1 ඹටශත්
කිඹහ ි ශඵනහ, අධයඹන ශඳොදු වි  ඳත්ර උස ශඳශ ුනදුුනේ
ඇි , එශවත් විලසවිදයහරරට ඹන්න අසථහ ශනොරළශඵන
50,000ක් ප්රහශේශීඹ බහ ව ඳශහත් බහර තහක්ණි
ශේහන්රට ශභන්භ ග්රහමීඹ ඳශහත්ර ශභනහයණ වහ
ණහධියණ වහඹයින් ලශඹන් ඵහ න්නහඹ කිඹරහ.
ඒ අඹ වහ රුපිඹල් 8,000 දීභනහක් ශනහ කිඹරහත් කිඹහ
ි ශඵනහ. ශේ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 7,000ක් ශන් යනහ
කිඹරහත් ශභභ අඹ ළඹ ශල්නශේ වන් ශනහ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, තත් තළන ත 50,000ක්
ළන වන් ශනහ. අශේ යනිල් වික්රභිටංව නහඹතුමභහ
රක්ඹට රැකිඹහ ශදනහ කිඹේදී, ශභතුමභන්රහ ශේ අඹ ළඹ
ශල්නශඹන් රක් ශදක් ශඳන්හ ි ශඵනහ. ශේ අශේ
ශඳොශයොන්දු දිවහ ඵරරහ වදු  අඹ ළඹ ශල්නඹක් හශේ තභයි
ශඳශනන්ශන්.
ඊ ශ ට, ශදළනි 50,000 ළන භභ කිඹන්නේ. ශේ අඹ ළඹ
ශල්නශේ ි ශඵනහ, ගුරු වහඹයින් 50,000ක් ඵහ
න්නහ කිඹරහ. ඒ අඹට රුපිඹල් 9,500 ණශන් දීභනහක්
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[රු නලින් ඵ්ඩඩහය නඹභව භවතහ]

ශනහ කිඹරහත් කිඹනහ. ශේ වහ විලහර මුදල් ප්රභහණඹක්
අලය ශනහ. ශේ ගුරු වහඹයින්ශේ ළටුේ ශවීභට රුපිඹල්
මිලිඹන 5,700 හශේ මුදරක් අලය ශනහ. වළඵළයි,
ශොශවොභද, ශොශවන්ද ශන්ශන් කිඹරහ කිිටභ සථහනඹ ශේ
මුදර ශන් යරහ ශඳන්රහ නළවළ. ශේ අඹ ළඹ ශල්නශඹන්
එඹ ශඹෝනනහ යනහ කිඹරහ කිඹහ ි ශඵනහ විතයයි. ඒ එ
හයණඹක්. ඒ 50,000ට ඒ දීභනහ ශන ක්රභඹක් නළවළ.
ඊශ ට, නිු ණතහ අධයහඳනඹ ඹටශත් තත් ශඹෝනනහක්
ි ශඵනහ. ිත්ි ඹ අධයහඳනඹ දිික ළන්වීභ වහ අධයඹන ශඳොදු
වි  ඳත්ර හභහනය ශඳශ වහ උස ශඳශ භත් න, එශවත්
විලසවිදයහරරට ශඹොමු වීභට අශඳොශවොත් න අඩු ආදහඹේරහභී
ඳවුල්ර ිටුනන්ට යට ෂ්යත් 50,000ක් ප්රදහනඹ කිීමභට
ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහ. ඉන් එක් ෂ්යශඹකුට භහඹට රුපිඹල්
3,000 භහිට ෂ්යහධහය රඵහ ශදන්න ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහ.
මුදල් වහ ක්රභේඳහදන නිශඹෝනය ඇභි තුමභනි, ශේ වහ මුදල්
ශන් ය ි ශඵන්ශන් ශොශවේද කිඹරහ භහ ඔඵතුමභහශන්
අවනහ.
ඊට අභතය තහක්ණි විලසවිදයහර, විදයහඹතනර
අධයහඳනඹ රඵන ිටුනන්ශේ ෂ්යත් ංයහද යට 50,000
දක්හ ළඩි කිීමභට ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහ. එභ එක් ෂ්යශඹකුට
භට ශදනු රඵන ෂ්යහධහයඹ රුපිඹල් 3,000 දක්හ ළඩි
කිීමභටත් ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහ. ශේ මුදරත් ශොශවේත් ශන්
ය නළවළ. ඒ වහත් ආන්න ලශඹන් රුපිඹල් මිලිඹන
2,400ක් ඳභණ අලය ශනහ. රක් ශදක් න තරුණඹන්
ඉරක් ය ශන රැකිඹහ ව ෂ්යත් රඵහ ශදනහ කිඹරහ ශේ
අඹ ළඹ ශල්නශේ, නළත්නේ භළි යණඹ ඉරක් ය ත්
ශල්නශේ වන් ශනහ. ඇත්තටභ භළි යණඹ ශල්නඹ
කිඹරහ ළයදිරහයි භට කිඹළවුශ්ඩ, රු ුනිටල් ශප්රේභනඹන්ත
ඇභි තුමභනි. ඒ තභයි , භහ හිතන වළිනඹට නිළයදි ානඹ.
ඔඵතුමභහටත් හිනහ ගිඹහ ශන්. අඹ ළඹ ශල්නඹ කිඹන්න ඕනෆ
එට භට භළි යණ ශල්නඹ කිඹරහයි කිඹළවුශ්ඩ. ඒ ඇත්ත.
ශේ භළි යණ ශල්නඹක්.
ශේ රක් ශද ඉරක් ය ත් ශේ ළඩටවනට රුපිඹල්
මිලිඹන 18,000ක් අලයයි. නමුත් රුපිඹල් මිලිඹන 7,000ක්
විතයයි අඹ ළශඹන් ශන් ය ි ශඵන්ශන්. ඒ නිහ ශේ
තරුණඹන්ට රැකිඹහ අසථහ ශදනහ කිඹන එ ඉතහභ යර
කිඹනහ නේ, ළයට් අරලින් ශඳන්න්න ු ළුන්. තරුණඹන්
රක් ශදට දීරහ ි ශඵන ශඳොශයොන්දු ළයට් අර වහ භහනයි.
ශභතුමභන්රහ භළි යණඹ ඉරක් ය ශන ශේ ඉදිිකඳත් යු 
අඹ ළඹ ේඵන්ධ භට කිඹන්න ි ශඵන්ශන් "ළයට් අර දීරහ
තරුණඹන් යට්ටන්න ඵළවළ" කිඹන එයි.

ගු ළන් බණ්ඩළර මශ ළ
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)
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ශදන ශොටත් ශභතුමභන්රහ කිේහ එශවභ යන්න ඵළවළ කිඹරහ.
නඩු දළේභහ; උහවි ගිඹහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි. රු නලින් ඵ්ඩඩහය නඹභව භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ
ථහ යන්න.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

භට ථහ යන්න අසථහ ශදන්න, රු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය
භන්ත්රීතුමභනි. ඔඵතුමභන්රහශේ 2015 ළයට් අඹ ළඹ ේඵන්ධයි
අපි ශේ කිඹන්ශන්. ඳළවළදිලි ශේ ංයහ ශල්නත් එක්යි අපි
ශේ ථහ යන්ශන්. ආහට ගිඹහට කිඹනහ ශනොශයි. ශෝ,
අඳට ශඳන්න්න, ශේ වහ ශන් යු  මුදල්.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ශේ ළයට් විිටවතශර් අඹ ළඹක්.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ළයට්රට භහන යන්න ු ළුන්.
ළඩි විලසශල්ණ අලය නළවළ. ශේ අඹ ළඹ ළයට් අරරට
භහන යන්න ු ළුන් . ශේ ළයට් Budget එක්.

ගු ලිත් දිවළනළයක
අමළ යුරමළ)

මශ ළ

බරුන්ට
[මූළවනත අණ පිපදි දලත් කරන දී.]

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

ශත්ශයන්ශන් නළවළ, අඹ ළඹ පිළිඵ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුමභහට ථහ යන්න අසථහ ශදන්න. රු
නලින් ඵ්ඩඩහය නඹභව භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහ ථහ යන්න.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(The Presiding Member)

රු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භන්ත්රීතුමභහ ීමි  ප්රලසනඹක් ඉදිිකඳත් යනු
රඵනහ. ඔඵතුමභහශේ ීමි  ප්රලසනඹ කුභක්ද

ගු ළන් බණ්ඩළර මශ ළ
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, එතුමභහ ළයට් අර ශඳන්නහ.
අපි 52,000ක් තරුණ තරුණිඹන්ට, උඳහධිධහිකන්ට රැකිඹහ රඵහ

නිතයෝජය

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

Sir, I rise to a point of Order.
(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(තවෞඛය

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

ඔඵතුමභන්රහ 2005 ිටට ඉදිිකඳත් ය ඇි  අඹ ළඹ ශල්නර
ි ශඵන ශඳොශයොන්දු භල්ශල් ඉසට යු  නළි  ශේල් භභ දළන්
ශඳන්න්නේ.
2005 අඹ ළඹ ශල්නශේ කිඹනහ, ශ්රී රංහශේ ත්රිශයෝද යථ
ක්රිඹහරුන් 200,000ක් ඳභණ ිටිනන ඵළවින් ඔවුන්ට ළට්
ඵේශදන් ශතොය ත්රීශයෝද යථ ශන්වීභට වනදහයි ණඹ රඵහ දීභ
ව ධීයයින්ට ඉන්ධන වනහධහය රඵහ දීභ ිටදු යනහ කිඹරහ.
ශේ 2005 අඹ ළශේ ළයට් අරඹක්. ශේ දීරහ නළවළ.
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ඊශ ට, භභ 2006 ළයට් අර ශඳන්න්නේ. 2006 අඹ ළශේදී
භේරුන් ව දරුන් ළන කිඹනහ. අලුත උඳන් දරුන්ට ඹ
අවුරුදු 5 දක්හ කිික පිින මිරදී ළී භට රුපිඹල් 200 භහිට
දීභනහක් ශදනහ කිඹනහ. ඒත් ඉසට යරහ නළි  ළයට්
අරඹක්. ඒත් දීරහ නළවළ. ඒ හශේභ, ුනනහමි යනඹ වහ උතුමරු
නළශ නහිය අර්බුදඹ ශවේතුමශන් ශදභහපිඹන් අහිමි ෆභ
දරුශකුටභ "ශශනව" ඵළංකු ගිණුභක් ආයේබ යනහ කිඹරහ
කිඹනහ.
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ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශේ රු බහට ශේන්නට
ඵළික ශේල් ි ශඵනහ. එතුමභහ බහට ළයට් අර ශනළත්
ි ශඵනහ. අශේ ආයක් අංලඹ ිටිනඹදී ශේ ළයට් අර
ශොශවොභ ශනහහද දන්ශන් නළවළ. ශේ විධිඹට ශඵෝේඵත්
ශේන්න ු ළුන්. ඒ ළන ශොඹහ ඵරන්න කිඹහ භභ ඉල්රහ
ිටිනනහ. [ඵහධහ කිීමේ]

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

Sir, I rise to a point of Order.

(The Presiding Member)

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

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු අසර් භන්ත්රීතුමභහශේ ීමි  ප්රලසනඹ ශභොක්ද

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

එභ රුණ ේඵන්ධශඹන් ශොඹහ ඵරන ශර භහ නිශඹෝ
යනහ. [ඵහධහ කිීමභක්] භභ ඒ ේඵන්ධශඹන් නිශඹෝඹක්
ශහ. ආයක් අංල ඒ ේඵන්ධශඹන් ශොඹහ ඵරන්න.
ඳහර්ලිශේන්තුමට ශේන්න ු ළුන් ශේල් ි ශඵනහ; ඵළික ශේල්
ි ශඵනහ.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

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

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අි රු නනහධිඳි තුමභහ
බහට ඉදිිකඳත් ශශේ golden ළයට් 24 අඹ ළඹක්. ශේ ඒ ළනද
ථහ යන්ශන් ශේ භන්ත්රීතුමභහට ළයට් අර ඵහින්න- [ඵහධහ
කිීමභක්]

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒ ීමි  ප්රලසනඹක් ශනොශයි. රු නලින් ඵ්ඩඩහය නඹභව
භන්ත්රීතුමභහ ථහ යන්න.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඵහධහ යන්න එඳහ, භශේ ඹහළුහ.
ුනනහමි යනඹ නිහ ශදභහපිඹන් අහිමි වුණු උතුමරු
නළශ නහිය දරුන්ට "ශශනව" නමින් ඵළංකු ගිණුභක් ආයේබ
යනහ කිේහ. භවනන ඵළංකුශේ ශවෝ රංහ ඵළංකුශේ
ඳත්හශන ඹන එභ ගිණුභට ෆභ භභ රුපිඹල් 1,500
ඵළගින් ඵළය යන ඵට 2006 අඹ ළශේදී ශඳොශයොන්දු ශනහ.
අශේ උතුමරු නළශ නහිය නිශඹෝනනඹ යන භන්ත්රීතුමභන්රහ
බහශේ ඉන්නහ. එශවභ දීරහ ි ශඵනහ නේ, එතුමභන්රහශන්
අවන්න. ඒත් ළයට් අරඹක්. ඒ හශේභ 2006 අඹ ළශේදී
තත් කිඹනහ, ගුණහත්භ බීන ව ඳළශ ර් ළඳයීභ වහ
යනශේ බීන ශොවිශඳොශල් න හ ිටටුවීභ ව නවීයණඹ යන
ඵ. නමුත් ශේහ කිිට ශදඹක් ශරහ නළවළ. 2012දී බීන පිට යිනන්
ශන්න්නට රුපිඹල් ශෝින 84ක් ළඹ යරහ ි ශඵනහ.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்தைறகு னதத் றமரரக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු රලිත් දිහනහඹ නිශඹෝනය අභහතයතුමභහශේ ීමි  ප්රලසනඹ
ශභොක්ද

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

භට ශේශීඹ වදයයශඹක් උඳශදස දීරහ ි ශඵනහ දට
ළයට් අරඹක් න්න කිඹරහ. ඒටයි භභ ශනහශේ. [ඵහධහ
කිීමභක්] වළභ දහභ භභ ශේනහ. එදහ නනහධිඳි තුමභහ ළයට්
මිිනඹක් අයන් ආශේ. එතුමභහ ළයට් ශෝනිඹක් අයන් ආහ.
ශවෝඩඩය ණනක් ශනහහ. එශවභ නේ ඒහත් අත් අඩංගුට
න්න ඕනෆ ශන්. [ඵහධහ කිීමභක්] එදහ නනහධිඳි තුමභහත් ළයට්
ශනහශේ. අපි ළයට් අර ශද තුමනක් ශොනහහට ශභොද
[ඵහධහ කිීමභක්]

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

ශේශීඹ වදයයශඹක් එතුමභහශේ ශභොශඹ අභහරුට ළයට්
න්න කිඹරහ. [ඵහධහ කිීමභක්] ළයට් න්ශන් ශභොශඹ
ළශඩන්න. [ඵහධහ කිීමභක්] උඳශදස දීරහ ළයට් න්න කිඹරහ,
ශභොශශේ ළශඩන්න.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

භට ථහ යන්න ශදන්න.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුමභහට ථහ කිීමභට අසථහ ශදන්න.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

2010 දී ඳහල් ශමුන් වහ ශනොමිරශේ ශඳෝයදහයී ආවහය
රඵහ ශදන ඵට ශඳොශයොන්දු ශරහ ි ශඵනහ. 2010 දී දුන්නු ශේ
ළයට් අරඹ ශේ න විටත් ක්රිඹහත්භ ශරහ ි ශඵනහද කිඹරහ
භභ අවනහ. [ඵහධහ කිීමභක්] ශභභ ශඳෝයදහයී ආවහය භල්ර [ඵහධහ කිීමභක්] ඔඵතුමභහට ඕනෆ නේ ළයට් අරඹක් ශදන්නේ.
2010 අඹ ළඹ ශල්නශඹන් ශඳොශයොන්දු වුණු ආහයඹට
ශනොමිරශේ ශඳෝයදහයී ආවහය ශේරක් දුන්ශන් ශභොන ඳහරටද
කිඹරහ භභ අවනහ. ඒත් නනහධිඳි තුමභහ 2010 දී ශනළල්රහ දීු 
තත් ළයට් අරඹක්. ඔඵතුමභන්රහ 2012 අඹ ළශඹන් කිඹරහ
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු නලින් ඵ්ඩඩහය නඹභව භවතහ]

ි ශඵනහ ආඵහධිත ු ේරඹන් ඇි  අඩු ආදහඹේරහභී ෆභ ඳවුරක්
වහභ රුපිඹල් 3,000 භහිට දීභනහක් රඵහ දීභට ටයුතුම
යනහ කිඹරහ. ඒ තභයි ඔඵතුමභන්රහශේ ශඳොශයොන්දු. ඒ,
2012දී දුන්නු ළයට් අරඹක්.
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රලිත් දිහනහඹ නිශඹෝනය ඇභි තුමභනි, ඔඵතුමභහ පිළින්නහද
ාන්ද්රිහ ඵ්ඩඩහයනහඹ කුභහයතුමං භවත්මිඹ ඔඵතුමභන්රහශේ
නනහධිඳි  කිඹරහ

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

ගු මන්ත්රීලරතයක්

අපි පිළින්නහ.

(An Hon. Member)

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்)

රුපිඹල් 3,000 ළයට් අරඹක්.

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

ඔඵතුමභහ පිළින්නහද

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

ඒ ළයට් අරඹ රුපිඹල් 3,000යි. ශේ විධිඹට ළයට් අර එ
ශද, එ ශද දීරහ 2014 න විට ළයට් අර එ ශද ශදන
එ නතය යරහ, ඊශේ ශඳශර්දහ ඳහර්ලිශේන්තුමශේදී ළයට් ශෝනි
පිිනන්, ශරොසඩ් පිිනන් ශනළල්රහ අත වළිකඹහ. ඒ විධිඹට ළයට්
ශදන්න ශවේතුම වුශ්ඩ ශන ශභොක්ත් නිහ ශනොශයි. ඌ
භළි යණඹත් භ
රඵර වුණු ආ්ඩඩු, ඉය, ව ව
තහරුහර ඵරඳෆභ භත අවුරුදු ශදට ලින් ී ි  විශයෝධී
නනහධිඳි යණඹක් නනහික න විට ළන්නට උත්හව
යනහ . [ඵහධහ කිීමභක්] අවුරුදු ශදට ලින් ඳත්න්නට
ඹන ශේ ී ි  විශයෝධී භළි යණඹ ශවේතුම ශොට ශන තභයි,
ළයට් ශෝනි ණන් ශනත් අත විකන්නට තීන්දු ශශේ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුමභනි ඔඵතුමභහට නිඹමිත ශරහශන් ත විනහඩි
ශද හරඹකුයි ි ශඵන්ශන්.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ත විනහඩි ශදයි භට විනහඩි 15ක් ි ශඵනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

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

ඇයි, පිළින්ශන් නළත්ශත්. එතුමමිඹශේ ඇවළකුත් නළි  වුණහ.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

එතුමමිඹශේ අඹ ළඹ ශවොද
ළඹ ශවොද

ාන්ද්රිහ නනහධිඳි තුමමිඹශේ අඹ

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

අපි අවුරුදු 20ක් ආ්ඩඩු ශහ. තත් අපි ආ්ඩඩු යනහ.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

එතශොට ාන්ද්රිහ නනහධිඳි තුමමිඹද ශවො, භහින්ද යහනඳක්
නනහධිඳි ද ශවො කිඹරහ භභ අවනහ.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

විකන් ශෝ, විකන් ශෝ

විනහඩි 14යි ි බුශ්ඩ. ත විනහඩි ශදයි ි ශඵන්ශන්.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අපි කිඹන්ශන් අද ආ්ඩඩු ශවොටභ ඵඹ ශරහ ඉන්න ඵයි.
අද ශේ ආ්ඩඩු රඵර ශරහ ඉන්ශන්. ශභොද, ශේ
නනහධිඳි තුමභහ අවුරුදු 10ක් ශේ යට ඳහරනඹ ශහ. ාන්ද්රිහ
ඵ්ඩඩහයනහඹ කුභහයතුමං නනහධිඳි තුමමිඹ ඔඵතුමභන්රහශේ
නනහධිඳි තුමමිඹක් විධිඹට පිළින්ශන් නළවළ ශන්. ාන්ද්රිහ
භළි නිඹශේ ඳහරන හරඹ ශභතුමභන්රහශේ ඳහරන හරඹක්
විධිඹට ශභතුමභන්රහ පිළින්ශන් නළවළ. අපි දන්නහ විධිඹට අවුරුදු
20ක් නනහධිඳි  තනතුමරු දළරුශේ ඔඹ ඳළත්ශතන්. වළඵළයි,
ශභතුමභන්රහ පිළින්ශන් 10යි කිඹරහ. ාන්ද්රිහ භළි නිඹ එක්ත්
නහි  ඳක්ශේ නනහධිඳි  ශශනක් වළිනඹට තභයි ශභතුමභන්රහ
පිළින්ශන්. අවුරුදු 20 ඳළත්තට දභමු. අවුරුදු 10ක් භහින්ද
යහනඳක් භවතහ නනහධිඳි  වළිනඹට ශේ යට ඳහරනඹ ශහ. ඊශේ
ශඳශර්දහ තභයි ශේ වන භල්ර -ශේ ළයට් ශෝනි ිනශභතළනට ශනළල්රහ අතවළිකශේ. [ඵහධහ කිීමභක්] එතශොට

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

උත්තයඹක් ශදන්න. [ඵහධහ කිීමේ] ඒට උත්තයඹක් ශදන්න.
[ඵහධහ කිීමේ] ාන්ද්රිහශේ හරශේ ශවොද [ඵහධහ කිීමේ]
කිඹන්න උත්තය නළවළ. ාන්ද්රිහ නනහධිඳි තුමමිඹශේ හරඹ
ශවොයි කිඹන්න ශශනක් නළවළ. [ඵහධහ කිීමේ]

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුමභහ ථහ යන්න. ඔඵතුමභහශේ ශරහයි ඹන්ශන්.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ාන්ද්රිහ ඵ්ඩඩහයනහඹ කුභහයතුමං භවත්මිඹශේ හරශේ
එතුමමිඹට ළු ඩු , ආඩවු, එතුමමිඹශේ ශට් ළයකුණු
ඔක්ශොභ ින ාන්ද්රිහ කුභහයතුමං භවත්මිඹ අභත යරහ,
අද භහින්ද යහනඳක් භවත්භඹහ ශ ට ඇවිල්රහ. [ඵහධහ කිීමේ] ඒ
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හශේ ගුණභකු පිිකක් තභයි ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශේ ඉන්ශන්.
තභන්ශේ නහඹඹහශේ නභත් කිඹන්ශන් නළි , ඳක්
මරසථහනශේ ි බුණු එතුමමිඹශේ ඡහඹහරූඳඹත් අයින් ශ
නහඹශඹෝ තභයි ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ශේ ඉන්ශන්. එශවභ
මිනිසුන එක්ත් නහි  ඳක්ශේ නළවළ. විඳක්ශේ එශවභ
මිනිසුන නළවළ. [ඵහධහ කිීමේ] ශභොද, තභන්ශේ නහඹඹන්ශේ
නභ ඳහ, ශඳශඳත් ඳහ අයින් යු  ඳක්ඹක් ශ්රී රංහ නිදවස
ඳක්ඹ. ඒ විධිඹට අද ඵ්ඩඩහයනහඹරු අභත යරහ.
එස.ඩසලිේ.ආර්.ඩී. ඵ්ඩඩහයනහඹ භළි තුමභහ එක්ත් නහි 
ඳක්ශඹන් ඳහර්ලිශේන්තුමට ඇවිල්රහ ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ඹ
පිහිටු , දක් එඩිතය නහඹශඹක්. ිටංවර, ශඵෞේධ නහඹශඹක්.
[ඵහධහ කිීමේ] තමුන්නහන්ශේරහ අද ශොයි විධිඹට ළසත්,
ළඹුරුත් අපි දන්නහ රඵන අවුරුේද න ශොට ශභොක්ද
ශන්ශන් කිඹරහ. රඵන අවුරුේද න ශොට අනිහර්ඹශඹන්භ ශේ
ට්ිනඹට ඹන්න ශනහ. අනිහර්ඹශඹන්භ විඳක්ඹට ඹන්න
ශනහ. ඒ නිහ තභයි රඵර ශරහ ශේ අඹ ළඹ ශනළල්රහ
ි ශඵන්ශන්.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඊශේ-ශඳශර්දහ අපි යහඹ
අබයහ විදයහරඹ ඵරන්න ගිඹහ. අශේ ශඹෝයහනන් භන්ත්රීතුමභහශේ
හවනඹයි භශේ හවනයි කුඩු ශහ. අඳට විරුේධ ඳළමිණිල්රක්
දභරහ, අපි උහවිඹට ළශේහ. [ඵහධහ කිීමේ] අඳට විරුේධ
දභරහ ි ශඵන ඳළමිණිල්ර තභයි- [ඵහධහ කිීමේ] ඔඵතුමභහ
රුණහයරහ ඉන්න ශෝ. [ඵහධහ කිීමේ] ශභොද, වනහද
ඉන්න ඔඵතුමභහ. ඉන්න. එතශොට ශේ-

ගු ණර්. තයෝගරළජන් මශ ළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

සථහය නිශඹෝ ි ශඵනහ, රු නිශඹෝනය ඇභි රුන්ට,
භන්ත්රීරුන්ට භතක් යන්න අලය නළවළ.
රු භන්ත්රීතුමභහ ථහ යන්න. ඔඵතුමභහට ත විනහඩි 10
හරඹක් රඵහ දීරහ ි ශඵනහ.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

රුණහය භට ථහ යන්න ඉඩ ශදන්න. මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, ගුින හු  අඳට විරුේධ දභරහ ි ශඵන ඳළමිණිල්ර
තභයි අපි යහශේ ශේයින්ට වරහ දණළසුනහඹ කිඹන එ.
යහශේ ශේට්ටුශේ ඉසඵහ ළඩුහලු. යහශේ ශේට්ටුශේ ඉසඵහ
ළඩුහ නේ ඉසඵහ එළිශේ ි ශඵන්න ඕනෆ. නමුත් යහශේ
ශේශඹෝ ඇතුමශශේ ළඩ. [ඵහධහ කිීමේ] රුණහයරහ
ශභෝඩශඹක්
[මූළවනත අණ පිපදි දලත් කරන දී.]
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

හශේ වළිටශයන්න එඳහ, ඉන්නහ. ඉන්නහ ශභෝඩඹහ.

ශභෝඩඹහ
[මූළවනත අණ පිපදි දලත් කරන දී.]

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

ඉන්නහ. මරහනශඹන් අණ දුන්නහ ශන්ද

Sir, I rise to a point of Order.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(The Presiding Member)

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. R. Yogarajan, what is your point of Order?

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

රු රලිත් දිහනහඹ නිශඹෝනය ඇභි තුමභහ රුණහය ඵහධහ
යන්න එඳහ.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

ගු ණර්. තයෝගරළජන් මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. R. Yogarajan)

මරහනඹට අනත ශන්න.

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අශේ භන්ත්රීරුන්ට ශේ රු
බහශේ ථහ යන්න ඉඩ රහ ශදන්න. නිශඹෝනය
ඇභි රුන්ට ඵහධහ කිීමේ යන්නට ඉඩ ශනොදී ඳහරනඹ යන
එ ඔඵතුමභහශේ කීභක්.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුමභන්රහ, නිශඹෝනය අභහතයතුමභන්රහ ඵහධහ යන්න
එඳහ. තභ තභන්ශේ අසථහරදී පිළිතුමරු ශදන්න ු ළුන්. [ඵහධහ
කිීමේ]

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෆ වනහ, ෆ වනහ ඉයඹක් නළවළ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒ ේඵන්ධශඹන් භහ නිශඹෝඹක් ශහ. ළයට් අර ශන ඒභ
ේඵන්ධශඹන් ශොඹහ ඵරන්න කිඹරහත් නිශඹෝඹක් ශහ.
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(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුමභහ විඹඹට අදහශ ථහ යන්න.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

යහඹ ශේඹන් දණ සරහ ඔවුන්ට අපි ළහුහ කිඹරහ
අඳට ශාෝදනහ යරහ ි ශඵනහ. මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි,
අපි යහඹට ගිහිල්රහ ශේයින් දණ ළසුනශේ නළවළ කිඹරහ
කිඹනහ. අපි ශේශඹෝ ශනොශයි දණ ළසුනශේ; අපි දණ
ළසුනශේ ශේ ආ්ඩඩු. අපි යහඹට ගිහිල්රහ ශේ ආ්ඩඩු තභයි
දණ ළසුනශේ. යහඹ ඇභි රුන් තභයි අපි දණ ළසුනශේ.
එතශොට අය ඉසඵහ ළඩුශේ අපි ශනොශයි. [ඵහධහ කිීමේ]

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

ඒ ඔඵතුමභහ උහවිශේදී කිඹන්න.
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ඳහර්ලිශේන්තුම

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අපි යහඹ ඇභි තුමභහශේ ශට් තභයි ඉසඵහ දළේශේ. එතශොට
අපි යහඹ ශේඹන්ශේ ශයදි ළශරේහ කිඹරහ කිඹහ ි ශඵනහ.
අපි ශයදි ළශරේශේ යහඹ ශේයින්ශේ ශනොශයි. ශේ
ඇභි රුන්ශේ, ශේ භන්ත්රීරුන්ශේ, ශේ ශවොයේ යන
මිනිසුනන්ශේ තභයි අපි ශයදි ළශරේශේ. නළතුම අපි යහඹ
ශේයින්ශේ ශයදි ළශරේශේ නළවළ. ඒ නිහ අපි ඉදිිකඹටත්
අශේ නිීමක්ණ ාහිකහ නතය යන්ශන් නළවළ. අපි ඉදිිකශේදීත්
ආඹතනරට නිීමක්ණ ාහිකහ වහ ඹනහ. ඉදිිකශේ දීත් අපි
වළභ ආඹතනඹටභ ගිහිල්රහ ශේ ශවොයේ යන, ශේ නඩ ළඩ
යන ු ේරඹන්ශේ ශයදි රනහ, ඒ ු ේරඹන් දණ
සනහ කිඹන එ ශේ ශරහශේ දී භතක් යනහ. ඉදිිකශේ දී
අපි නිීමක්ණ වහ ශයෝවල්රටත් එනහ. අශේ ශෞය
ඇභි තුමභහ ශවොයි. අශේ රු වභත්රීඳහර ිටිකශේන ඇභි තුමභහ
ශවොයි. වළඵළයි, ඔඵතුමභහශේ ළඩත් ඵරන්න අපි එනහ, නිශඹෝනය
ඇභි තුමභනි.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

1989 දී අපි දුක් වින්දහ. ඔඵතුමභන්රහශේ ප්රනහතන්ත්රහදඹ ළන
අපි දන්නහ.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, භට ඵහධහ යන්න ශභතුමභහට
ඉඩ ශදන්න එඳහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු රලිත් දිහනහඹ නිශඹෝනය අභහතයතුමභනි, එතුමභහශේ
ථහට ඵහධහ යන්න එඳහ.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

භහ ථහ ඳටන්ත් ශරහශේ ඉරහ එතුමභහ ෆ වනහ.
ශොශවේ ඉසශෝශල්ටද ගිහින් ි ශඵන්ශන් දන්ශන් නළවළ. භහ
රුණහශන් ඔඵතුමභහශන් ඉල්රහ ිටිනනහ ශේ ථහ යන්න
භට ඉඩ ශදන්න කිඹරහ. අපි දන්නහ ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ු ස
ශල්නඹක් ඵ. අද ශයෝවල්ර ශඵශවත් නළවළ. ඳුන ගිඹ
අවුරුේශේ ශෞය අභහතයහංලඹ ශනුශන් ශන් ය
ි ශඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 117,690යි. ශේ අවුරුේශේ
139,000යි.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

ගිඹ අවුරුේශේ මිලිඹන 18 යි.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඒ ප්රභහණඹ ශඳොඩ්ඩක් ළඩිශරහ ි ශඵනහ. නමුත් ශේ
ශයෝවල්ර ඳි න අඩු ඳහඩු භහන්න ශේ ශන් යරහ ි ශඵන
මුදල් ප්රභහණඹ ශොශවත්භ ප්රභහණත් නළවළ. මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, අපි කිඹනහ ඒ අලය තළන්රට ළඩිශඹන් ශඵදුහට
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භක් නළවළ කිඹරහ. අලය තළන්රට ළඩිශඹන් ශඵදන්න. අද
යුේධඹකුත් නළතුම යහනය ආයක් අභහතයහංලඹට ශෝින ණන්
මුදල් ශේ අඹළශඹන් ශන් යරහ ි ශඵනහ. ිටඹඹට 15.73
ළඩිභ මුදල් ප්රභහණඹක් ශේ අඹ ළශඹන් ශන් යරහ ි ශඵන්ශන්
යහනය ආයක් අභහතයහංලඹටයි. අද යුේධඹක් නළවළ. එශවභ
නේ ශභොනටද ශේ ල්ලි විඹදේ යන්ශන් ශභොනටද ශේ
ල්ලි බහවිත යන්ශන් ඒ නිහ අපිට ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්,
ළඹක් ඇි  ශනහ, ශේ මුදල් අලය තළන්රට ශනොශයිද
ශඵශදන්ශන් කිඹන එ ළන. අලය තළන්රට ශනොශයි ශේ
මුදල් දීරහ ි ශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිීමේ] යහනය ආයක් වහ නහික
ංර්ධන අභහතයහංලඹ නය වදනහ කිඹරහ අපි දන්නහ.
ශොශම විතයක් නය වදරහ භදි. ශොශම ශනෝනරහට ඇවිදින
ඳහයල් වදරහ භදි.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

භන්ත්රීතුමභහ, ශභත් වදරහ ි ශඵනහ.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔඵතුමභන්රහ ේරට ගිහිල්රහයි ශල් වදන්න ඕනෆ.
ේර මිනිසුනන්ට ශඵොන්න තුමය නළවළ. නිහ නළවළ, ළිටකිළි
ඳවුනේ නළවළ. ඔඵතුමභන්රහ ශොශමට විතයක් ශේහ යරහ
විකඹන්ශන් නළවළ. ශොශම මිනිසුනන්ශේ ඵඩ අඩු ය ත්තහට
වික ඹන්ශන් නළවළ. ශේ ජීත්ශන මිනිසුනන්ශේ ඵඩ ළඩි ය
න්න උදවු යන්න. ඒ මිනිසුනන්ශේ ඵඩ ශඳොත්තට ඇවිල්රහ.
[ඵහධහ කිීමේ]

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

ශප්රේභදහ නනහධිඳි තුමභහශේ හරශේ යු  ඒහ අඳට භතයි.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

රු නිශඹෝනය ඇභි තුමභහ රුණහය හඩි ශන්න ශෝ.
මුරුනනට රු යන්න.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු නිශඹෝනය ඇභි තුමභහ රුණහය හඩි ශන්න.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

භටත් ඉි න් ඔඵතුමභහට කිඹන්න ු ළුන් ානලින්. ශේ අඹ
ළඹ ළයට් අඹ ළඹක් විධිඹට තභයි අඳට වඳුන්න්නට ු ළුන්.
අශේ මුදල් ඇභි තුමභහට නින්ද ගිහිල්රහ. ආ, නළවළ. එතුමභහ
ඇවළයශන ඉන්නහ. භභ හිතුමශේ ඔඵතුමභහ නිදි කිඹරහයි. [ඵහධහ
කිීමභක්] ඔඵතුමභහ නේ ශේ ළයට්රට ේඵන්ධඹක් නළවළ.
ඔඵතුමභහ ශනයසඨ ඇභි යශඹක්. ශභතුමභහට මුදල් ඇභි භ
දුන්නහ නේ මීට ඩහ ශවොට යනහ. විභල් වීයංල ඇභි තුමභහ
කිඹනහ හශේ ආර්ථි කහතශඹකුට ශේ අඹ ළඹ වදන්න දීරහ,
ශභතුමභන්රහ හශේ දක්යින්ට ශනයසඨ ඇභි ේ දීරහ, නිශඹෝනය
ඇභි ේ දීරහ ි ශඵනහ. ඳහර්ලිශේන්තුමශේ කීභක් දයන්න
විතයයි අමුණුභ ඇභි තුමභහට ශේ ඇභි භ දීරහ ි ශඵන්ශන්.
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එතුමභහට තනතුමරු දීරහ නළවළ. එතුමභන්රහ ළඩ හයශඹෝ. එතුමභහ
ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ඹට ආු  ශවො එක්ත් නහි 
ඳහක්ෂිශඹක්; ළඩ හයශඹක්. අශේ
ඵන්දුර ගුණර්ධන
ඇභි තුමභහත් ශවො ළඩ හයශඹක්. එතුමභන්රහට ළඩ යන්න
දුන්ශන් නළවළ. රු ාන්ද්රිහ ඵ්ඩඩහයනහඹ කුභහයතුමං
නනහධිඳි තුමමිඹශේ ආ්ඩඩු හරශේ එතුමභන්රහ ශවො අභහතයහංල
දයු  අඹ. එතුමභන්රහට ළඩ යන්න ශදන්න. [ඵහධහ කිීමේ] ශේ
හටද ළඩ යන්න දීරහ ි ශඵන්ශන් ශවොරුන්ට තභයි ළඩ
යන්න දීරහ ි ශඵන්ශන්. එක්ත් නහි  ඳක්ශඹන් ඳළනු 
ශවොරු ඕන තයේ ඉන්නහ. ඒ අඹට තභයි ළඩ යන්න දීරහ
ි ශඵන්ශන්. ඒ නිහ ළඩ යන්න ු ළුන් අඹට ශේහ යන්න
ශදන්න කිඹරහ ඉල්රනහ.[ඵහධහ කිීමේ]
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, භට ත ශොච්ාය ශේරහක්
ි ශඵනහද

520

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

එතුමභහ විඹ ඳහඩේ යරහ නළවළ.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෆ ශනොව ඉන්න ශෝ.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

ට ඳහඩේ ය න්න දන්ශන් නළවළ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

ඔඵතුමභහට විනහඩි 10 හරඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒ හරශඹනුත්
ත විනහඩි 4 හරඹක් ඉතුමරු ශරහ ි ශඵනහ.

රු භන්ත්රීතුමභහ, ථහ අන් යන්න.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

ළයට් අරඹකි ශේ ශයදි ශදන්ශන්.

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශභතුමභන්රහ ෆ වු  නිහ
භට ශභොකුත් ථහ ය න්න ඵළික ගිඹහ. තනිය පිසන්
ශොටුශන් ඳළනරහ ආු  අඹ හශේ ශන්. වළඵළයි, එක්ශනයි.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.

අසර් භන්ත්රීතුමභහ ශවොයි, එතුමභහ ශවොට හිිනඹහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ීමි  ප්රලසනඹක්, රු අල්වහ්  ඒ.එච්.එේ. අසර් භන්ත්රීතුමභහ.

(The Presiding Member)

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

රු භන්ත්රීතුමභහ ථහ යන්න. නළත්නේ තත් හරඹ ත
ශනහ ශන්.

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ විඹ විකඹට කිඹන්ශන්
නළවළ. ඒ ශභශවභයි;

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඒ ළනත් භතක් යමින් - [ඵහධහ කිීමේ] අශේ අසර්
භන්ත්රීතුමභහ - [ඵහධහ කිීමේ]ශේ අසථහශේ භශේ ථහශේ අන්
විනහඩි කිහිඳඹ නිහ - අශේ අසර් භන්ත්රීතුමභහත් ඊශේ ශඳශර්දහ
විඹක් ශදක් කිේහ. - භටත් විඹක් කිඹන්න අසථහ
ශදන්න. [ඵහධහ කිීමේ] ශේ විඹ කිඹන්න වදන ශරහශේත්
අශන් ශදවිඹශන්! ඔඵතුමභහ ට වශන ඉන්න ශෝ.
යනශේ ශේශඹෝ නළතත්

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

අභහරුශේ

ඳඩි ත යකින් ශේ ශයදිත්

ශනොශේ

ඡන්දඹ ඵරහශන ශඳය ඳහළරට

නළශේ

අයණ ශොවිඹහ ේරුහ දුකින්

තළශේ

වදිිටශේ අඹ ළඹක් ශේ ශභොටද

එන්ශන්

ිටිකර මිනිසුනන් ඒ පිළිඵ

දන්ශන්

දළේභද ශඵොරු ාන අදවස න

ඳන්ශන්

ිටිකශොශත් අලිඹහ ළරඹට ඳළන්ශන්.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒතළන ීමි  ප්රලසනඹක් නළවළ. රු නලින් ඵ්ඩඩහය නඹභව
භන්ත්රීතුමභහ, ඔඵතුමභහට නිඹමිත ශරහශන් ත විනහඩි ශද
හරඹකුයි ි ශඵන්ශන්.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

විඹ ට ඳහඩේ නළවළ.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අවශන ඉන්න, අවශන ඉන්න. [ඵහධහ කිීමේ]

ඳහර්ලිශේන්තුම
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ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

[අ.බහ. 2.57]

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

විඹක් කිඹහ න්න ඵළවළ. ඉි න් ශොශවොභද කුරුණෆර
දිසත්රික්ශේ නනතහට-

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුමභහ, -

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශභතුමභන්රහ නිලසලසද
යන්න ශෝ. ශභශවභ ෆ වන ශොට විඹ කිඹන්ශන්
ශොශවොභද

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුමභහට ඵහධහ යන්න එඳහ. [ඵහධහ කිීමේ] Hon.
Azwer, please be seated.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශ ළ

(ரண்தைறகு தன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඳළි ශර්
ඔඹ අතශර්
මිතුමශර්
ශර්

ශඵොශවොභ සතුමි යි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි, ශඵොශවොභ සතුමි යි. අදහශ ළයට් අර බහ ර්බශඹන්
ඉත් කිීමභට ශේත්රධහීමට නිශඹෝ යනහ. ඒ පිළිඵ ශොඹහ
ඵරහ රු ථහනහඹතුමභහට හර්තහ යන්න.
මීශ ට රු ඵන්දුර ගුණර්ධන අභහතයතුමභහ.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

Sir, I rise to a point of Order.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ීමි  ප්රලසනඹක්, රු රලිත් දිහනහඹ නිශඹෝනය අභහතයතුමභහ.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශ ළ

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

ළයට් අර ඉත් යන්න - [ඵහධහ කිීමේ]

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ළ (අධයළපන අමළ යුරමළ)
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற அகச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අශේ යශට් ඳහර්ලිශේන්තුමට
ඳළිකරහ ි ශඵන ඵරඹ ප්රහය 2015 ශර් යහනය මරය
ශභනහයණඹ පිළිඵ -අඹ ළඹ ශල්නඹ පිළිඵ විඳක්ශේ විහදඹට යනඹ ශනුශන් ාන කිහිඳඹක් එතුම
යන්නට රළබීභ ළන භහ තුමටු නහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

ශාොරට් අඹ ළඹක් ශර ිටිකර
රයිට් බිල් ෆස අඩුශයි
ශේ ින කිඹන්නේ භළි  ඇභි රහ
න යනඹක් එනහභයි ඊශ
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මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, මීට අවුරුදු 25ට ශඳය,
එනේ 1989 දී භහ භවනන එක්ත් ශඳයමුශ්ඩ භන්ත්රීයඹකු ශර
විඳක්ඹ ඳළත්ශත් හඩි ශරහ හිිනඹහ. අශේ ශනෝන් අභයතුමං
භන්ත්රීතුමභහ යනශේ භන්ත්රීයඹකු ශර විලහර ඵරඹක් හිත ශේ
ඳළත්ශත් ිටිනඹහ. එදහ ශභදහ තුමය - ඳුන ගිඹ ය 25 තුමශ- ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුමට අඹ ළඹ ශල්න විලහර ප්රභහණඹක් ඉදිිකඳත්
ශරහ ි ශඵනහ. නමුත් ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹත් එකී හර
ඳිකච්ශේදශේ අඹ ළඹ ශල්නත් අතය
ප්රධහන ශනක්
ි ශඵනහ.
එදහ රංහ ආ්ඩඩු ශේ රු බහට අඹ ළඹ ශල්න
ඉදිිකඳත් ශශේ භව ශඳොශශොශන් තුමශනන් එක් වහ මුහුදු
ශයශශන් තුමශනන් ශද ශොටට නළතුමයි. මරහනහරූඪ
රු භන්ත්රීතුමභනි, ිටංේපූරු ත්ශතොත් මුළු යශට්භ විලහරත්ඹ
ර් කිශරෝ මීටර් 1,000යි. අශේ උතුමරු වහ නළශ නහිය ඳශහත්
ශදශක්භ ි ශඵනහ ර් කිශරෝ මීටර් 18,800 භමි ප්රභහණඹක්.
එතශොට ිටංේපූරු හශේ යටල් 18 ප්රභහණඹට ඒ ර්
25 හර ඳිකච්ශේදඹ තුමශ ඉදිිකඳත් ශ අඹ ළඹ ශල්න භඟින්
ප්රි ඳහදන ශන් කිීමභක් ිටේධ වුශ්ඩ නළවළ. ඒ නිහ භව
ශඳොශශොශන් තුමශනන් එක් වහ මුහුදු ශයශශන් තුමශනන්
ශදක් ව ඳශහශත් දුේිකඹ භහර් වදන්නට, දුේිකඹ
ප්රි ංසයණඹට වහ දුේිකඹ ධහනඹ යවීභට ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුම ල්ලි ශන් ශශේ නළවළ. ඒ ඳශහශත් විදුලිඹ
ි බුශ්ඩ නළවළ. විදුලිඹ රඵහ දීභ ශනුශන් විදුලි ණු ිටටුවීභ
ශවෝ විදුලි ේඵන්ධතහ රඵහ දීභ ශනුශන් එදහ අඹ ළශඹන්
මුදල් ශන් ශශේ නළවළ.
ඊශ ට, උතුමරු වහ නළශ නහිය ඳශහත් ශදශක් දළළන්ත ළේ
අමුණු විලහර ප්රභහණඹක් ි ශඵනහ. ශඹෝධ ළ ි ශඵනහ;
ඉයනභඩු ළ ි ශඵනහ. ර් 92ක් තුමශ ඉයනභඩු ළ
අලුත්ළඩිඹහ යන්න ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමශේ කිිටභ අඹ ළඹකින්
මුදල් ශන් යරහ නළවළ. ඒ ඳශහතට මුදල් ශන් ශත් ඒ මුදල්
අයශන ගිහින් කිිටභ යහනය නිරධහිකශඹකුට ළඩ යන්න
ු ළුන්භක් ි බුශ්ඩ නළවළ කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ.
"ඒ 9" ඳහය ඇතුමළු අශනක් ිටඹලුභ ඳහයල් හ ි බුණු නිහ භං
භහත් වහ කිිටභ මුදරක් ශන් ශශේ නළවළ. එභ දුයථන
ණුක්ත් නළවළ. දුයථන බහවිතඹ තවනේ. දුයථන බහවිත
ශ අඹශේ ශවෝ යනශේ ගුන් විදුලිඹට න් දුන් අඹශේ න
ඳන නිහ ඒ හරශේ විදුලි ංශේල ටයුතුම වහ කිිටභ මුදරක්
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමශන් ශන් ශශේ නළවළ. මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, ඒ අනු අවුරුදු 25 හර ඳිකච්ශේදඹ තුමශ රංහ
ආ්ඩඩුට ිටදු වුශ්ඩ යශට් මුහුදු ශයශශන් තුමශනන් ශදට,
භව ශඳොශශොශන් තුමශනන් එට -ර් කිශරෝ මීටර්
18,800ට- අණ නළි , ඵරඹක් නළි , මුදල් ශන් ශ
ශනොවළකි තත්ත්ඹක් තුමශ ආ්ඩඩු යන්නයි. ප්රනහතන්ත්ර විශයෝධී
එල්ටීටීඊ මිී භරු ත්රසතහදඹ යශට් ශොටක් ඳහරනඹ ශහ. ඒ
නිහ ඒ හරඹ තුමශ අඹ ළඹ ශභනහයණඹ ඩහත් ඳවුන වුණහ.
ඇයි ර් කිශරෝ මීටර් 18,800ට ල්ලි ශන් යන්නට ඕනෆ
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වුශ්ඩ නළවළ. ඒ ඳශහශත් විදුලිඹ වහ ල්ලි ශන් යන්නට
ඕනෆ නළවළ. විදුලි ංශේල ටයුතුම වහ ල්ලි ශන් යන්නට
ඕනෆ වුශ්ඩ නළවළ. Anicuts වහ ල්ලි ශන් යන්නට ඕනෆ
වුශ්ඩ නළවළ. භං භහත් වහ ල්ලි ශන් යන්නට ඕනෆ වුශ්ඩ
නළවළ. යහනය ආයක්හ වහ යුද වමුදහට වළශයන්නට එදිශනදහ
ිටවිල් ඳිකඳහරනඹ වහ ළටුේරට විතයයි මුදල් ශන් ශශේ.
ශනත් ශදඹට මුදල් ශන් ශශේ නළවළ. අධියණඹ ක්රිඹහත්භ
වුශ්ඩ නළවළ. ඵළංකු ක්රභඹක් ි බුශ්ඩ නළවළ. රංහ ඵළංකු,
භවනන ඵළංකු ඇතුමළු යහනය ඵළංකු ිටඹල්ර හ දභහ ි බුණහ.
ප්රබහයන් විිටන් තභයි ඒ ප්රශේලශේ ආ්ඩඩු ශශේ. ප්රබහයන්
එහි ආ්ඩඩු යනශොට දකුණට තභයි ශේ අඹ ළඹ ශල්න
ඉදිිකඳත් ශශේ.
2009 දී අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශේනහධි නහඹඹහ ශර ශේ
යට ශඵදී ශන් වී ි බුණු ඒ තත්ත්ඹ ශනස ශහ. ඊට ශඳය
කිිටභ යහනය නහඹඹකුට ශේ යට ශඵදී ශන් වී ි බුණු ඒ
තත්ත්ඹ ශනස කිීමභ වහ ත වළකි ක්රිඹහ භහර්ඹක් ි බුශ්ඩ
නළවළ. ත වළකි ක්රිඹහ භහර් ිටඹල්ර ත්තත් ඒ තත්ත්ඹ ශනස
යන්නට ශනොවළකි වුණහ.
ශ් .ආර්. නඹර්ධන උතුමභහණන් විිටන් ඩභහයච්ිත ශභශවයුභ
යන ශොට
යහනය ආයක් අභහතයහංලශේ ර්තභහන
ශල්ේයඹහ න ශෝඨහබඹ යහනඳක් භළි තුමභහ යණවිරුශක්
ශර ඉදිිකඹට ගිඹහ. නමුත් අශේ යටට නහතයන්තය තර්නන එල්ර
නශොට, ඉන්දිඹහශන් ඇවිල්රහ ඳිකේු  දභනශොට, ඉන්දු
රංහ ගිවිුනභ අත්න් යන්නට කිඹරහ ඵර යනශොට,
ඩභහයච්ිතඹට ඹමින් ිටින වමුදහට ආඳසට එන්න කිඹරහ අණ
යන්නට එදහ ශ් .ආර්. නඹර්ධනට ිටදු වුණහ. ඊට ඳුන
ඉන්දිඹන් වමුදහ ශේ යටට ශොඩ ඵසනශොට ශේ යශට්
භසත නනතහ එඹට විරුේධ වුණහ. ශනෝන් අභයතුමං භළි තුමභහ
එදහ ආයක් නිශඹෝනය අභහතයයඹහ ශර ටයුතුම ශහ. අපි
ිටිකභහශෝ ඵ්ඩඩහයනහඹ භළි නිඹ භ පිටශොටුශේ ශඵෝ ව
ශ ිටිනන අසථහශේ දී ශඩි තළබුහ. මුළු යශට්භ ශඳශඳහලිරට
ශඩි තඵරහ දවස ණනක් භළරුණහ.
ශ් .ආර්. නඹර්ධන භළි තුමභහ යජිේ හන්ධි භ ගිවිුනභ
අත්න් යන්නට ඹනශොට ඒ වමුදහ ශඳශඳහලිශේ හිටු  වමුදහ
බටඹකු යජිේ හන්ධිශේ පිටශොන්ද වයවහ යයිඳල් බටශඹන් ප්රවහය
එල්ර ශහ. එශවභ තත්ත්ඹක් ි ශඵේදිත් ඉන්දු රංහ ගිවිුනභ
අත්න් යරහ, ශේ ප්රලසනඹ වින්නට ඉන්දිඹහට බහය දුන්නහ.
ඉන්දිඹන් වමුදහ ඇවිල්රහත් එඹ යන්නට ඵළික වුණු
අසථහශේදී, ඉන්දිඹහට න්දි ශන්නට ිටේධ වුණහ, එල්ටීටීඊ
ංවිධහනඹ විිටන් යජිේ හන්ධි අභළි තුමභහ ඉන්දිඹහට ගිහින්
කහතනඹ ශහ. ශප්රේභදහ නනහධිඳි තුමභහ ල්ඳනහ ශහ, ශේ
විධිඹට ශේ යන්න ඵළවළ, ඒ නිහ ශභඹ හච්ඡහ යන්නට
ඕනෆ කිඹරහ. ඊට ඳුන හච්ඡහ ශහ එතුමභහ
භවහ
බහ්ඩඩහහයශඹන් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමශන් ශන් ශනොශ මුදරක්
රඵහශන න්නි ළරඹට ගිහිල්රහ, ආයුධත් එක් ඒ ල්ලි
ශොින ංවිධහනඹට බහය දුන්නහ. ඒ බහය ශදන අසථහශේදී එදහ
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමශේ ආ්ඩඩු ඳක්ශේ හිටු  ඩහත් ප්රඵර
අභහතයරුන් ශදශදශනකු න රලිත් ඇතුමශත්මුදලි ඇභි තුමභහත්,
හමිීම දිහනහඹ ඇභි තුමභහත් ඇතුමළු අශේ ශශනවියත්න
ඇභි තුමභහත් ශේ ිටඹලු ශදනහ එතුම ශරහ ශදෝහභිශඹෝඹක්
අත්න් ශහ. විඳක්ශේ ඳහර්ලිශේන්තුම භන්ත්රීයඹකු ශර එදහ
භහ එභ ශදෝහභිශඹෝඹට ශේ ඇඟිලි ශදශන් අත්න් ශ අතය,
එස.බී. දිහනහඹ ඇභි තුමභහ “භහ අත්න් ශ ශදෝහභිශඹෝඹ“
කිඹරහ ශඳොතක් ලිේහ. ශදෝහභිශඹෝඹ අත්න් යන්නට එ
ශවේතුමක් ශර එදහ භයවීය භන්ත්රීතුමභහ ථහ යන ශොට,
ආ්ඩඩු ඳක්ශේ රලිත් ඇතුමශත්මුදලි භළි තුමභහ, හමිීම දිහනහඹ
භළි තුමභහ ථහ යනශොට කිේශේ, යහනය නහඹඹකු ශර ශේ
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යශට් ශඵදුේහදඹට, ත්රසතහදඹට ආධහය යන්ශන් නළවළ කිඹරහ
දිවුයහ ශඳොශයොන්දු ව ශප්රේභදහ නනහධිඳි තුමභහ, ත්රසතහදීන්ට මුදල්
ව ආයුධ ඹළවීශභන් යටට, ශේලඹට ශරෝහී වුණු නහි  නහඹඹහ
කිඹරහයි. එහි අන් ප්රි පරඹ වුශ්ඩ ශප්රේභදහ නනහධිඳි තුමභහත්
ඳහශර් දී ඉතහභ නිහීන ශර එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ විිටන් භයහ දභනු
රළබීභයි.
ඊශ ට, ාන්ද්රිහ ඵ්ඩඩහයනහඹ කුභහයතුමං භළි නිඹ ඵරඹට
ඳත් ශරහ එතුමමිඹත් යුේධ ශහ; හභඹ වහ ටයුතුම ශහ. ඒ
ිටඹල්ර යරහ එ ඇක් අහිමි යශන තභයි ඇඹශේ ජීවිතඹ
ශසයහ ත්ශත්. ඊට ඳසශේ යනිල් වික්රභිටංව නහඹතුමභහ අපි
හටත් කිඹන්ශන් නළතුම ටන් වියහභ ගිවිුනභ අත්න් යන්න
රළවළසි  වුණහ. එළනි ටන් වියහභ ගිවිුනභක් අත්න් යන්ශන්
නළවළ කිඹරහ වි.න.මු. ශරොකුඵ්ඩඩහය ඇභි තුමභහ ශභතළනදී
නළඟිටරහ ශේ රු බහට කිඹේදී -ආ්ඩඩුහයතුමභහ ලශඹන්
එතුමභහ අද ඉන්නහ- යනිල් වික්රභිටංව නහඹතුමභහ කිේහ, ශේ
විකඹන්ශන් නළවළ, අමිර්තලිංේ භළි තුමභහ භළරුණහ, රලිත්
ඇතුමශත්මුදලි භළි තුමභහ භළරුණහ, හමිීම දිහනහඹ භළි තුමභහ
භළරුණහ, ශප්රේභදහ නනහධිඳි තුමභහ භළරුණහ, යජිේ හන්ධි භළි තුමභහ
භළරුණහ, ඒ නිහ ටන් වියහභ ගිවිුනභක් අත්න් ශහභ ප්රලසනඹ
විශනහ කිඹරහ. ඒ අනු එතුමභහ ටන් වියහභ ගිවිුනභක් අත්න්
ශහ. ප්රි පරඹ වුශ්ඩ උඩින්, ඹිනන්, දිශඹන් වළභ තළනින්භ ප්රවහය
එල්ර යන්න ු ළුන් භට්ටභට ශොින ත්රසතහදීන් ලින්
ිටිනඹහටත් ඩහ ලක්ි භත් වීභයි. ඒ අනු ශේ යශට් කිිටභ
ආ්ඩඩුට ශේ ප්රලසනඹ වින්න ඵළික වුණහ. වළභදහභ ශේ යට
ශසයහ න්න නහි  වීයයශඹෝ බිහි ශන්ශන් දකුශණන්.
අි රු භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ ඵරඹට ඳත් ශරහ
එතුම යන්න ු ළුන් ිටඹලු ශොටස එතුම ශහ. රු නඹූ ිකඹ
භළි තුමභහ ප්රමු එක්ත් නහි  ඳක්ශඹන් කිහිඳශදශනක්, විභල්
වීයංල භළි තුමභහ ප්රමු නනතහ විමුක්ි  ශඳයමුශණන්
කිහිඳශදශනක්, රංහ භභහන ඳක්ඹ, රංහ ශොමියුනිසට්
ඳක්ඹ, ශ්රී රංහ භවනන ඳක්ඹ, නහි  ශවශ උරුභඹ,
ශේලවිමුක්ි  නනතහ ඳක්ඹ, ාන්රශේයන්රහ, ශතෝඩඩභන්රහ ඒ
ිටඹලු ශදනහ එතුම යරහ නහි  ආ්ඩඩුක් වළදුහ. භවහ ඵරත්
ඵටහිය යටල් දිගින් දිටභ විරුේධ ශේදී, අශේ යණ විරුශෝ
දින ඳතහභ භළිකරහ ළශටේදී, ශේ යශට් ිටංවර, ශදභශ, මුසලිේ
ිටඹලු මිනිසුන ජීවිතලින් න්දි ශේදී ත්රසතහදඹ නිභ යන්න
කිඹරහ දිටභ අණ යන්න ු ළුන්භ ි බුණු රංහශේ එභ
ශේනහධිනහඹඹහ භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ ඳභණයි
කිඹන එ අපි ිතශේදී භත තඵහ ත යුතුම ශනහ. එශතක්
ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ශඵොශවොභ ඳවුන එක්. එශතක් ශේ අඹ
ළඹ ශල්නඹ ශඵොශවොභ ඳවුන එක් ශන්ශන් ශභොද, යශට්
එ ශොටට විතයයි මුදල් ශඵදන්න වුශ්ඩ. ළයට් අර
ශඳන්න්න එශවේ ඹන්න ඵළවළ, ළයට් අර ශේන්න ඵළවළ, ශභවහට
විතයයි අඹ ළඹ ශල්න වළදුශේ.
යශටන් ශොටට වදන්ශන් නළතුම රංහ ඉි වහශේ මුළු
යට ශනුශන්භ ඉදිිකඳත් වුණු අඹ ළඹ ශල්නලින් ශවොභ අඹ
ළඹ ශල්නඹ ශභඹයි. ශේ යශට් ඉන්න තරුණඹන්, දරුන්
ෂ්යඹන්, ශොවීන්, ේරුන් ආදී ිටඹලුභ නන ශොටස
ආයණඹ යමින් ිෂි ර්භඹ, ර්භහන්ත, ශේහ කිඹන ිටඹලුභ
අංල න හ ිටටුන ආහයඹට උත්ශත්නඹන් ඇතුමශත් භශේ
ඳහර්ලිශේන්තුම හරඹ තුමශදී භභ දළක් ශවොභ අඹ ළඹ ශල්නඹ
ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹයි කිඹන එ භභ ශේ අසථහශේ භතක්
යන්න ඕනෆ. ශභොද, 1989 ඉරහ අවුරුදු 25ක් අඳත් ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුමශේ ඉරහ ි ශඵනහ ශන්. වර් ද ිටල්හ භන්ත්රීතුමභහ
හිනහශන ශොට භට හිශතනහ ඒ දසර ශොිනඹහ එක්
ඉන්න ඇි  කිඹරහ. [ඵහධහ කිීමභක්] අඳත් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමශේ
ඉරහ ි ශඵනහ. න භන්ත්රීතුමභහට ශෞයඹක් ශරයි භභ
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[රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ]

ශඳොඩ්ඩක් ඉි වහඹ ළන කිේශේ. ශනෝන් අභයතුමං භළි තුමභහ
පිළින්නහ ඇි , ශේ යශට් අඹ ළඹ ශල්නඹ, නිසඳහදනඹට,
ආදහඹභට, ශේහ නියුක්ි ඹට, මිර භට්ටභට, ශවුේ ශලේඹට
ඵරඳහන්ශන් ශොශවොභද, ඒ තත්ත්ඹ ශනස ය ළී භ වහ
විඳක්ශේ ශඹෝනනහ ශභොනහද ඹනහදී රුණු පිළිඵ ු ළුල්
ංහදඹක් ප්රබුේධ බහක් ශර ඒ හරශේ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුම
තුමශ ඉතහභ ළදත් විධිඹට ඇි  වුණු ඵ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, රංහ ඉි වහශේ අශේ යට
ආ්ඩඩු යරහ ි ශඵන ඩී.එස. ශේනහනහඹ භළි තුමභහ, ඩඩ්ලි
ශේනහනහඹ භළි තුමභහ, එස.ඩසලිේ.ආර්.ඩී. ඵ්ඩඩහයනහඹ
භළි තුමභහ, ිටිකභහශෝ ඵ්ඩඩහයනහඹ භළි නිඹ, ශ් .ආර්.
නඹර්ධන භළි තුමභහ, යණිටංව ශප්රේභදහ භළි තුමභහ, ඩිංගිික ඵ්ඩඩහ
විශ් තුමං භළි තුමභහ ඹන යහනය නහඹශඹෝ ිටඹලු ශදනහභ ශේ යටට
තභ තභන්ශේ නළණ ඳභණින්, තභන්ශේ ලක්ි  ප්රභහණශඹන්
ඹභක් යන්න උත්හව යරහ ි බුණහ. නමුත් ඒ කිිටභ යහනය
නහඹශඹක් 2005 - 2009 කිඹන හර ඳිකච්ශේදඹ තුමශදී ශභන්
එක්ය ප්රධහන අභිශඹෝ තුමනට යටක් ශර මුහුණ දුන්ශන්
නළවළ.
ඳශමුළනි එ, 2004 ර්ඹ අහනශේ භවහ ුනනහමි යනඹ
ඇවිල්රහ ශේ යශට් භනුය ජීවිත 45,000ක් විනහල ශරහ,
මුහුදුයශේ ශේඳශ ේපූර්ණශඹන් විනහල වුණහ. එශේ විනහල වුණු
යටක් තභයි අි රු නනහධිඳි තුමභහට 2005 දී බහය න්න ිටේධ
වුශ්ඩ. ුනනහමි යනශඹන් විනහල වුණු යටක් බහය ත් යහනය
නහඹශඹක් ඊට ශඳය ිටිනශේ නළවළ. ශදළනි එ තභයි, අවුරුදු
30ක් ි සශේ යුේධඹ ඳත්හශන ගිඹ ප්රබහයන් ඒ න විට
උඩින් ඇවිල්රහ ශොශමට ශඵෝේඵ ප්රවහය එල්ර යන්න තයේ
ලක්ි භත්, ශරෝශේ ි ශඵන දරුණුතභ ත්රසතහදී ංවිධහනඹ
ඵට ඔවුන්ශේ ංවිධහන ලක්ි ඹ ළඩි යශන ි බුණහ. යට
ළශඩන්න, යට ශඵශදන්න තීයණහත්භ ඳළඹට ඇවිල්රහ ි බුණහ.
ඒ තභයි ශදළනි අර්බුදඹ; ශනොනිමි යුේධශේ අර්බුදඹ.
තුමන්ළනි අර්බුදඹ තභයි, ශේ විලසඹ ඳළි  ශතක් ශනොවුණු
විධිඹට ශරෝ ශශශ ශඳොශශේ ශතල් ඵළයරඹ මිර ශඩොරර්
147ක් දක්හ ළඩි වුණ එ. නින ශතල් පිළිඵ දළළන්ත
අර්බුදඹක් ඇි  ශරහ මුළු ශරෝඹභ ශතශරන් ඵළශදනහ. ඒ
තභයි ශරෝ නින ශතල් අර්බුදඹ. වතයනු, ශරෝ ආවහය
අර්බුදඹක් ි බුණහ. ඒ තභයි, අවුරුදු 30ට ඳුන ශරෝශේ
ඇි  වුණ දරුණුතභ ආවහය අර්බුදඹ. ආවහය නිසඳහදනඹ යන
යටල් ඒ ආවහය අඳනඹනඹ ශශේ නළවළ. හරශේ අශේ යශට්
ඇි  වුණ ඒ ශරෝ ආවහය ප්රලසනශේදී, හේප්රදහයි යටර පිහිට
නළි  වුණහභ, ශශශ අභහතයයඹහ ලශඹන් භභ බුරුභඹට
ගිහිල්රහ, යහනය තහන්ත්රි භට්ටශභන් අලය ශේල් ශන ඒභ
වහ එ තහක් ඇි  ය ත්තහ.
ඊශ ට, Lehman Brothers Holdings ඩහ ශන ළටුණහ.
එක්ත් යහනධහනිඹ ු මු යටර මරය අර්බුදඹ උග්ර ශරහ, හඩ්
කුට්ටභක් ළශටනහ හශේ ඒ යටල්ර ආර්ථිඹ ළශටන්න
ඳටන් ත්තහ. ශේ යශට් හට වික කිඹන්න ු ළුන්ද නහි  වහ
අන්තර්නහි  භට්ටශේ ශභළනි අභිශඹෝ ඳවට මුහුණ දුන්
යහනය නහඹශඹක් හිිනඹහද, ආ්ඩඩුක් ි බුණහද කිඹරහ හිිනශේ
නළවළ.
ුනනහමි යනඹ, අවුරුදු 30ක් ප්රබහයන්ශේ මිී භරු ඳළිටසට්
යුේධඹ, ශරෝශේ දරුණුතභ ණින ශතල් අර්බුදඹ, ශරෝ ආවහය
අර්බුදඹ, මරය අර්බුදඹ ඹටශත් ශරෝශේ ආර්ථිඹ ඩහ ළටීභ
කිඹන ඳංාඵර අර්බුදරට මුහුණ දුන්නු නහඹඹහ විධිඹට තභයි
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ශභතුමභහශේ නභ අශේ යශට් ඉි වහඹ ලිඹනශොට ලිඹළශන්ශන්.
නළත ශේ යටට හුසභ න්න ු ළුන්භ රළබුශ්ඩ ුනනහමිශඹන්
ී.ඩහට ඳත් වුණ මිනිස ජීවිත වළය අනික් ිටඹල්ර ඹථහ තත්ත්ඹට
ඳත් ශහට ඳුනයි. ශරෝශේ විවිධ මිත්ර යටල් භ ශතල්
වහ ණඹ ගිවිුනේ ඇි  ය ශන ශතල් පිළිඵ අර්බුදඹට
මුහුණ දුන්නහ. ආවහය අර්බුදඹට මුහුණ දුන්නහ. එ ඵළංකුක්ත්
ඩහ ළශටන්ශන් නළි  ශන්න මරය අර්බුදඹට මුහුණ දුන්නහ.
2009 දී යුේධඹ නිභ ශහට ඳසශේ, නළත හුසභක් න්න
ු ළුන්භ රළබුශ්ඩ 2010 දීයි. ශේ යශට් නනතහ එඹ අනුභත
යරහ, ශේ යට ශසයහ ත් නහඹඹහ වළිනඹට ශදන තහටත්
අි රු නනහධිඳි තුමභහට ශේ යට ඉදිිකඹට ශන ඹෆභ පිළිඵ
කීභ ඵහය දුන්නහ.
අපි, තමුන්නහන්ශේරහ වුරුත් පිළින්නහ ආහයඹට ශේ යට
අපි ිටඹලු ශදනහශේභ යට. අපි දන්නහ, ශේ යට දියුණු කිීමභ වහ
තභයි, යහනය මරය ටයුතුම පිළිඵ ශොඹන්න ඵරන්න තභයි
භවනනතහ තමුන්නහන්ශේරහත්, අපිත් ඡන්දශඹන් ඳත් යරහ
එහ ි ශඵන්ශන්.
1948 ිටට 2005 දක්හ රංහශේ නිසඳහදනඹ ළඩි වීශේ
ක්රිඹහලිශේ හභහනය ආර්ථි ර්ධන ශේඹ - economic
growth rate - දහත් කිිටභ ආ්ඩඩුට ිටඹඹට 5ට ළඩි
යන්න ඵළික වුණහ. 1977 දී විිත ආර්ථිඹ වඳුන්හ දුන්නු
භන් ිටඹඹට 8ට ආර්ථි ර්ධන ශේඹ ළඩි වුණු ඵ ඇත්ත.
ඒත් ඒ හභහනයඹ ශනොශයි. හභහනයඹ ත්ශතොත්, නිදව
රළබුණු 1948 ර්ශේ ිටට 2005 දක්හ රංහශේ හභහනය
ආර්ථිශේ ිේධි අනුඳහතඹ ිටඹඹට 5ක් ශවෝ ඊට ඩහ අඩු
භට්ටභ තභයි ි බුශ්ඩ. ර්තභහනශේ, ඳුන ගිඹ ර් වතය තුමශ
හභහනය හර්ෂි ර්ධන ශේඹ ිටඹඹට 7.5 දක්හ ළඩි යන්න
ු ළුන් ශන්ශන් භසත නිභළවුශේ ඇි  න ළඩි වීභකින්
ඳභණයි. ඒ නිහ යට ඉසයවට භන් කිීමශේදී තුමක් නළි 
ි බුණු යටක්, එ තළන රළරහ ඳල් ශමින් ි බුණු ආර්ථිඹක්
ළේභක් ඇි  උඩට ආහ නේ, එශවභ වුශ්ඩ ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුමශන් මුදල් ශන් යන, යහනය ආශඹෝනනඹට මුදල්
ශන් යන අඹ ළඹ ශල්නශේ භනහ මරය ශභනහයණඹ
තුමළින්. ඒ නිහ තභයි ිේධි අනුඳහතඹ එළනි භට්ටභ
ඳත්හශන ඹන්නට ු ළුන්භ රළබුශ්ඩ.
යටක් ශේශඹන් ර්ධනඹ න විට ඒ යශට් ුවහත්භ
ශනසේ - structural adjustments - ශන්න ඕනෆ. ඒ යට තුමශ
නහි  නිසඳහදනඹට දහඹ න ිෂිර්භඹ ශොට අඩු ශරහ,
ර්භහන්ත ශොට ළඩි ශරහ, ශේහ අංලඹ ඉවශ ඹන්න
ඕනෆ. නහි  නිසඳහදනශේ ආංෂ් ංයුි ඹ තුමශ නිදව
රළශඵනශොට, 2013 ශනශොට ිෂිහර්මි අංලශේ ශොට
ිටඹඹට 45 ිටට ිටඹඹට 11 දක්හ අඩු ශරහ ි ශඵනහ.
ර්භහන්තර ශොට ිටඹඹට 19 ිටට ිටඹඹට 32 දක්හ ළඩි
ශරහ ි ශඵනහ. ශේහ අංලශේ ශොට ිටඹඹට 36 ිටට ිටඹඹට
56 දක්හ ළඩි ශරහ ි ශඵනහ. භවනන චීනඹ, නඳහනඹ, දකුණු
ශොිකඹහ ළනි ෆභ යටභ ආර්ථි ිේධිඹත් භ
ඒ
ආර්ථිශේ ුවහත්භ ශන ඇි  ශනහ. ඉතහභ නිළරැදි
ශර ිෂි හර්මි අංලශේ ඳංගු අඩු ශරහ, ර්භහන්ත අංලශේ
ඳංගු ව ශේහ අංලශේ ඳංගු ළඩි වීභ තුමළින් භසත
ආර්ථිඹට අලය ුවහත්භ ශන නිළරැදි ිටේධ ශරහ
ි ශඵනහ.
විිත ආර්ථිඹ ඇි  ශහට ඳසශේ ඒ ු ේර ආදහඹභ
ත්ශතොත්, මුළු දශ නහි  නිසඳහදනඹ භධය හර්ෂි නනවනඹ
අතශර් ශඵදුහභ 1978 ිටට 2005 දක්හ ඒ ු ේර ආදහඹභ ළඩි
වීශේ හභහනයඹ ිටඹඹට 5.8යි. 2006 ිටට 2013 දක්හ හභහනයඹ
ිටඹඹට 13.1යි. නහි  නිභළවුභ භධය හර්ෂි නනවනශඹන්
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ශඵදුහභ හභහනයශඹන් එක් ු ේරඹකුට හිමි න ප්රභහණශේ ළඩි
වීභ විිත ශශශ ශඳොශ ආර්ථිශේ ිටට 2005 දක්හ ිටඹඹට
5.8යි, 2006 ිටට 2013 දක්හ ිටඹඹට 13.1යි. එතශොට, යශට්
භසත නනතහශේ ආදහඹේ භට්ටේර ඉවශ ඹෆභ තභයි ඒ තුමළින්
නිරූඳණඹ න්ශන්. අශේ යශට් භවය ර්ර විිත ශශශ
ශඳොශ ආර්ථිඹ භ භවළලි  උතුමයට වළයවීශේ යහඳිි ඹ
හශේ දළළන්ත ංර්ධන යහඳිි  ක්රිඹහත්භ න අධිරදී
උේධභනශේ අනුඳහතඹ ිටඹඹට 26ට ඩහ ළඩියි. ිටඹඹට 30ට ඩහ
ළඩි උේධභන අනුඳහතඹක් ි බුණු යටල් ි ශඵනහ, ආර්ථි
ඉි වහඹ ඇතුමශශේ.

ළසට ශවෝ විලසවිදයහරඹට ගිශේ නළි  අඹට භවය විට
ශේ ිටඹලුභ ආර්ථි දර්ල ළයට් අරඹක්, ශෝහ ශඩිඹක්, ලනු
ශඩිඹක් හශේ ශඳශනන්නත් ු ළුන්. ළසට විලසවිදයහරඹට
ගිහින් ි ශඵනහඹ කිඹන්ශන්, ඉසය විශ් යහභශේ තහේඳඹ
ඵඳින්න ලින් අපි විලසවිදයහරඹට ඹන හරශේ, විශ් යහභඹ
ප්රශේලශේ අඹ ළසක් හින ශොට විලසවිදයහරශේ අගුට
ඹනහ. එභ නිහ ඒ අඹ ශඵොශවොභ අභිභහනශඹන් කිඹනහ, “අපිත්
විලසවිදයහරඹට ගිහින් ි ශඵනහ, වළඵළයි ළසට”යි කිඹරහ. එ
එ භනුයඹන්ශේ දළනුශේ ප්රභහණඹ අනු තභයි එශවභ
ශන්ශන්. [ඵහධහ කිීමභක්]

ඳුන ගිඹ හර ඳිකච්ශේදඹ තුමශදී ඵඩු මිර ළඩි වීශේ හභහනය
ශේශේ රක්භඹ ඳදනභ භත 2014 ශඳොලී අනුඳහතඹ ිටඹඹට 3.2
දක්හ ඳවත ළිනරහ ි ශඵනහ. ඳුන ගිඹ ර්ර උේධභනශේ
අනුඳහතඹ තනි ඉරක්ශේ ංයහක් ශර ඳත්හ ශන ඹන්න
ු ළුන්භ රළබී ි ශඵනහ. උේධභනඹ තනි ඉරක්ශේ
ංයහක් න ශොට ශඳොලිඹ අි න් වදන්න ඵළවළ. ශරෝශේ
ංර්ධනඹ භළී ශේ ප්රධහන මිේභක් තභයි, ඒ යශට් ඵළංකු ශඳොලී
අනුඳහතඹ ව ණඹ ශඳොලී අනුඳහතඹ. මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, වළභ යටභ ණඹ ශඳොලී අනුඳහතඹ තනි ඉරක්ශේ
ංයහක් නහ.

රු විනඹරහ භශවේසයන් භන්ත්රීතුමමිඹනි, ඔඵතුමමිඹත්
ඔශවොභ අවශන ිටිනශඹොත් ශවොයි භශවේසයන් භන්ත්රීතුමභහ
ශනුශන්. [ඵහධහ කිීමභක්] අද ශේ යශට් විඳක්ඹට ි ශඵන්ශන්
වීම ශේලඳහරනඹක්. ඇයි වීම ශේලඳහරනඹක් ි ශඵන්ශන්
විශේල ආශඹෝනන ඉි වහඹ ත්ශතොත්, 1977 ඉන් 2005 න
ල් දහත් ඍජු විශේල ආශඹෝනනඹ -Foreign Direct
Investment - ඇශභිකහනු ශඩොරර් මිලිඹන 300ට ඩහ ළඩි
යන්න ඵළික වුණහ. විිත ශශ ශඳොශ ආර්ථිඹ ශනළල්රහ,
ඉතහභ ලක්ි භත් ආ්ඩඩුක් ඳත්හශන ගිහිල්රහ, බිඹභ ව
ශොේර නිදවස ශශ රහඳ ඇි  යරහ, ශප්රේභදහ
නනහධිඳි තුමභහ මුළු යටභ නිදවස ශශ රහඳඹක් ඵට
ප්රහලඹට ඳත් යරහ, ඇ ලුේ ර්භහන්තලහරහ ඇි  යරහ,
විශේෂ්ඹන්ට ඵදු නළි  ඉඩේ දීරහ, ිටඹලු යහනය ශේඳශත්
විශේෂ්ඹන්ට න්න කිේහට ඳසශේත් විශේල ආශඹෝනනඹ
රඵහන්න ු ළුන් ශරහ ි ශඵන්ශන් ඇශභිකන් ශඩොරර්
මිලිඹන 300යි. 1977 ව 1994 හරඹ තුමශ විශේල ආශඹෝනන
හභහනයශඹන් ර්ඹට රළබුශ්ඩ ඇශභිකන් ශඩොරර් මිලිඹන
200යි.

නඳහනඹ ඵරන්න, චීනඹ ඵරන්න, ශොිකඹහ ඵරන්න,
ිටංේපූරු ඵරන්න, භළශල්ිටඹහ ඵරන්න. තනි ඉරක්ශේ ණඹ
ශඳොලී අනුඳහතඹක් ි ශඵන යටක් ඵට ඳත්වීභ ආර්ථි
භිේධිශේ එක් නිර්ණහඹඹක්. ශඳොලී අනුඳහතඹ තනි ඉරක්ශේ
ංයහක් න ශොට තළන්ඳත් යන විශ්රහමිඹන්ට, එශවභ
නළත්නේ ිේධ අඹට, ශසත් ශවේත් ශඳොලිශඹන් රඵහ න්නහ අඹට
අහධහයණඹක් න ඵ ශඳශනනනහ. ආර්ථිඹ නිිට ශර
ශභනහයණඹ න ශොට ශඳොලී අනුඳහතඹ single digit නහ.
ඩහ ී.ඩහට ඳත්න අඹ දිවහ ඵරන්ශන් නළවළ, හභහනයශඹන්
ශශශ ශඳොශ ක්රභඹ තුමශ. භහන හිතහදී ශශශ ශඳොශ ක්රභඹක්
ළන හිතන නිහ යට ශඳොලී අනුඳහතඹ අඩු වීශභන් ඇි  න
ඹවඳත තුමශ, ිේධ ඵට ඳත් වුණු අඹට, විශ්රහමිඹන්ට ඇි  න
තත්ත්ඹ රහ ඒ ශඳොලී අනුඳහි ඹ ිටඹඹට 12 භට්ටශේ
තඵන්න අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශේ අඹ ළඹ ශල්නශඹන්
ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහඹ කිඹන එ අපි ශේ අසථහශේදී භතක්
ය ත යුතුම නහ. උේධභනඹ අඩු ශරහ ි ශඵනහ, ශඳොලී
අනුඳහතඹ ඳවත ළටී ි ශඵනහ. විරැකිඹහ ප්රධහන ප්රලසනඹක්. අශේ
යශට් විරැකිඹහ අනුඳහතඹ පිළිඵ භහ වන් යන්න ළභළි යි.
1971 ළරැල්රට ශඳය රංහශේ යක්හ නළි  අඹශේ ංයහ
ිටඹඹට 18.8යි. 1981 දී යක්හ නළි  අඹශේ ංයහ ිටඹඹට
17.9යි. 1991 දී යක්හ නළි  අඹශේ ංයහ ිටඹඹට 14.7යි. 2011
දී එඹ ිටඹඹට 7.9 දක්හ අඩු වුණහ. 2013 දී විරැකිඹහශේ අනුඳහතඹ
ිටඹඹට 4.4 දක්හ අඩු ශරහ ි ශඵනහ. ඹේකිිට යට විරැකිඹහශේ
අනුඳහතඹ ිටඹඹට 5ට ඩහ අඩු නහ නේ ඒ යශට් ඉතහභ
ඹවඳත් ආර්ථි ප්රි ඹක් ි ශඵනහඹ කිඹන එ ශරෝඹ ු යහ
ආර්ථි විදයහඥඹන්ශේ ශඳොදු පිළිළී භක්.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, යශට් දශ නහි  නිසඳහදනශේ
ළඩි වීශේ හභහනය ශේඹ ිටඹඹට 7ට ඩහ ළඩිශඹන් ි ශඵන
ශොට, ුවහත්භ ලශඹන් ිෂිර්භශේ ශොට අඩු ශරහ
ර්භහන්ත වහ ශේහ ශොට ළඩි ශරහ ි ශඵන ශොට, ඒ
ු ේර ආදහඹභ ළඩි වීශේ ශේඹ දිගින් දිටභ ළඩි න ශොට,
උේධභනඹ තනි ඉරක්ශේ ංයහක් න ශොට, ශඳොලී
අනුඳහතඹ තනි ඉරක්ශේ ංයහක් න ශොට, විරැකිඹහශේ
අනුඳහතඹ තනි ඉරක්ශේ ංයහක් න ශොට එතළන
ආර්ථිශේ ඩහ ළටීභක් ි ශඵනහඹ කිඹරහ කිඹන්න ු ළුන්
න්ශන් පිසශකුට ඳභණයි. නිිට අධයහඳනඹක් ශනොරඵු ,

භහින්ද යහනඳක් යුශේ යුේධඹ නිභ වුණහ විතයයි එඹ
ඇශභිකන් ශඩොරර් මිලිඹන 216යි; 2011දී ඇශභිකන් ශඩොරර්
මිලිඹන 1,066යි; 2012දී ඇශභිකන් ශඩොරර් මිලිඹන 1,338යි.
2013දී ඇශභිකන් ශඩොරර් මිලිඹන 1,421 විශේල ආශඹෝනන
ශේ යටට ඇවිල්රහ ි ශඵනහ. ඒ යටක් විධිඹට ආඩේඵයඹක්
ශනොශයිද එදහ ශේ යටට විශේල ආශඹෝනඹන් ආශේ නළි  නිහ
ඳශමුළනි විධහඹ නනහධිඳි  ශ් .ආර්. නඹර්ධන භළි තුමභහ
හිල්ටන් ශවෝටරඹ වදන්න ඉඩභ නිේ දීරහයි කිේශේ,
"ශවෝටරඹක් වදන්න එන්න." කිඹරහ. ආශඹෝනඹන් එශවභත්
යටට ආශේ නළවළ. ආශඹෝනඹන් එන්ශන් නළි  ිටිනේදී
ශන්නහන්න ු ළුන් ිටඹලු උඳහඹ උඳක්රභ දහරහ තභයි බිඹභ,
ශොේර නිදවස ශශ රහඳ ආයේබ ශශේ. ඒත් භදි ශරහ
තභයි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමට ශනභ ඳනත් ශටුේඳතක්
ශනළල්රහ මුළු යටභ නිදවස ශශ රහඳඹක් කිඹරහ ප්රහලඹට
ඳත් ශශේ. ඇ ලුේ ර්භහන්ත 200යි කිඹරහ ශයදිපිළි ඇ ලුේ
ර්භහන්තඹ ශශනන ශොට අපි හිතුමහ, NIC - Newly
Industrialized Country - එක් ඵට ශේ යට ඳත් ශේවි කිඹරහ.
ඒත් ආු  විශේල ආශඹෝනශඹක් නළවළ. ශේ යටට හභඹ ඇි 
වුණහට ඳසශේ ිටංවර, ශදභශ, මුසලිේ, ඵර්ර් ඇතුමළු ිටඹලු
මිනිසුන නිදවශේ හුසභ න්න ඳටන්ත්තහට ඳසශේ තභයි -දළන්
තභයි- ශේ විශේල ආශඹෝනන ප්රභහණඹ ශභයටට ආර්ණඹ
යන්න ු ළුන් වුශ්ඩ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, විනිභඹ අනුඳහතඹ ළනත්
ථහ ශහ. විනිභඹ අනුඳහතඹ ශනොදන්නහ අඹයි ඒ ළන ථහ
ශශේ. 1977 ශනොළේඵර් භහශේ 15ළනි දහ උදඹ රුශේ
ශඩොරයඹට ශේශේ රුපිඹල් 8යි. එදහ රු 12න් ඳසශේ, එනේ
1977 ශනොළේඵර් 16 න ශොට ඇශභිකහනු ශඩොරර් එක්
රුපිඹල් 16 ශහ. ශයොී  ද භළල් මුදල් ඇභි තුමභහ රුපිඹල් 8ට
ි බුණු ශඩොරර් එ, එ රැඹකින් එළි න ශොට රුපිඹල් 16

ඳහර්ලිශේන්තුම

529
[රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ]

530

ගු (ණචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශ ළ
(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் அதொதக)

ශහ. ඉවශ ඹෆශේ ප්රභහණඹ ිටඹඹට ිටඹඹයි. රුපිඹල් 8 ශනුට ඒ
හශේ ශදගුණඹක්, එනේ රුපිඹල් 16ක් ශන්න කිේහ. ඒ
රුපිඹර ඵහල්දු කිීමභක් ශනො, භසත ඵහල්දු කිීමභක්. රුපිඹල් 8ට
ි බුණු ශඩොරයඹ එ ඳහයට රුපිඹල් 16 ශහට ඳුනත් ආර්ථිඹ
ි බුණහ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඊශ ට රුපිඹර අප්රභහණඹ
වීභ ළන ථහ යමු. 1976 ිටට 2005 න ල් අශේ යශට් රුපිඹර
අප්රභහණඹ ශරහ ි ශඵන්ශන් ිටඹඹට 9.9කින්. 2006 ිටට 2013
දක්හ රුපිඹර අප්රභහණඹ ශරහ ි ශඵන්ශන් - devalue ශරහ
ි ශඵන්ශන්- ිටඹඹට 3.3කින්. ඒ නිහ අශේ ශවුේ ශලේශේ
අි ිකක්තඹක් ඇි  ශරහ ි ශඵනහ. ශශ ගිණුශේ, නංභ
ගිණුශේ, ප්රහේධන ගිණුශේ භසත ශලේඹ ත්ශතොත් ශවුේ
තුමරහශේ -balance of paymentsර- ඇශභිකහනු ශඩොරර් මිලිඹන
985 අි ිකක්තඹක් ි ශඵනහ. ඒ නිහ අශේ යට තුම ි ශඵන දශ
විශේල ත්ේ - foreign reserves - ත්තහභ, වළභ දශේභ
ඇශභිකහනු ශඩොරර් බිලිඹන 2ට ඩහ අඩුශන් තභයි විශේල
ංිතත ි බිරහ ි ශඹන්ශන්. විශේල ංිතත ඵයඳතශ ශර අඩු
වුශණොත් -ඳවත ළටුශණොත්- අඳ ශේ යිනන් නිකුත් යන ණඹය
ලිපිඹක් - Letter of Credit එක් - ඒ යටල් පිළින්ශන් නළවළ.
ඒ නිහ යට නහතයන්තය ංිතතඹ කිඹන එ අි ලයින් ළදත්
ශනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු අභහතයතුමභහ,
ි ශඵන්ශන්.

තත්

විනහඩි

ශද

හරඹකුයි

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශනත් තළනකින් අඩු යරහ
ඒ ශරහ එතුමභහට ශදන්න.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි, රු අභහතයතුමභහ ථහ යන්න.

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අශේ යශට් විශේල ංිතත
2003 දී බිලිඹන 8.7යි. රංහ ඉි වහශේ ළඩිභ විශේල ංිතතඹ
ප්රභහණඹ ි බී ඇත්ශත් ඒ අසථහශේයි. දශ විශේල ත්ේර
ආනඹන ලයතහ කිඹහ එක් ි ශඵනහ. එනේ, ශේ විශේල
ත්ේ ඳහවිච්ිත ශශොත් ඉදිික ර්රදී අඳට ශොච්ාය
ආනඹනඹ යන්න ු ළුන්ද කිඹන එයි. ඊට ශඳය
හභහනයශඹන් භහ ශදට, භහඹට තභයි ආනඹන
ලයතහ ි බුශ්ඩ. නමුත් දළන් දශ විශේල ත්ේර ආනඹන
ලයතහ භහ වඹට ඩහ ළඩියි. ඒ නිහ අපිට නහතයන්තය
තත්ත්ශේදී ඉතහභ ශවො ලක්ි භත් ආර්ථිඹ ි ශඵන ිටඹලු
රක්ණ ි ශඵනහ. අද ශේ ඇි  වී ි ශඵන ිටඹලු ශනසේ
පිළිඵ භට රළබී ි ශඵන ීමමිත හරඹ තුමශ ශේ බහට ඉදිිකඳත්
ශ ශනොවළකි නිහ ඒ ිටඹල්ර ඇතුමශත් ය -ඒ අලය ඉරක්ේ
වන් යරහ, ප්රසතහය ත යරහ- ස යන රද ශඳොතක්
වභළග * යනහ. ශභොද, භහ ශේ ිටඹලු රුණු ංයහ, දත්ත
හිත තභයි යට ශනුශන්ශේ රු බහට කිඹන්ශන්.

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, රුණහය භට ආ්ඩඩුශේ
ශරහශන් තත් විනහඩි 10ක් ශදන්න.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

දළනට ශරහක් නළවළ, රු අභහතයතුමභහ.

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ශදන්න ු ළුන් ශන්.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ආ්ඩඩු ඳක්ශේ ප්රධහන ංවිධහඹතුමභහ ශවෝ-

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

එතුමභහට කිඹන්න. තත් විනහඩි 10ක් වහ එතුමභහ අය
ශේවි. භශේ ථහ අහනඹට ශශනන්න ඕනෆ. ශභොද, අඹ
ළඹ ථහකුයි භහ ශේ යන්ශන්. අඹ ළඹ ශනුශන් යන
ථහක් නිහ විනහඩි 10ක් ළඩිු ය ශදන්න. ශොශවන් වික අඩු
යන්න.

විරුේධ ඳහර්ලසශඹන් කිේහ ශේ ඔක්ශෝභ යරහ
ි ශඵන්ශන්, ශේ භවහ ප්රහි වහර්ඹ ඳහරහ ි ශඵන්ශන්, යශට් නිභළවුභ
ළඩි ශරහ ි ශඵන්ශන්, ආදහඹභ ළඩි ශරහ ි ශඵන්ශන්, ශේහ
නියුක්ි ඹ ළඩි ශරහ ි ශඵන්ශන්, මිර භට්ටභ අඩු ශරහ
ි ශඵන්ශන්, ශවුේ ශලේඹ ඹවඳත් ශරහ ි ශඵන්ශන්, ඉතුමරුේ
ළඩි ශරහ ි ශඵන්ශන්, ආශඹෝනනඹ ළඩි ශරහ ි ශඵන්ශන්
ශරෝශඹන් අධි ශඳොලිඹට ණඹ අයශනයි; ණඹ උගුර අපි
හිය යරහඹ කිඹහ. ශේහ ශරෝ ආර්ථිඹ ශනොදන්නහ අඹට
කිඹන්න ු ළුන් ඉතහභ විහිළු තහ. භභ ශේ රු බහට
ශනළල්රහ ි ශඵනහ, 2014 - "World Development
Indicators" කිඹන ිි ඹ. ඒ ශඳොත ඕනෆ ශශනකුට කිඹන්න
ු ළුන්. ඒ අනු ශරෝශේ යටල් දියුණු ශන ශොට, යහනය
ණඹ ළී භ ඒ යටට දළිකඹ වළකි ප්රභහණඹ ද කිඹන එ පිළිඵ ශේ
"World Development Indicators" කිඹන ශඳොශත් වන් ශරහ
ි ශඵනහ.
ශරෝශේ අපි වළශභෝභ පිළින්නහ, ඩහත්භ ශේශඹන්
හර්මීයණශඹන් දියුණු වුණ යට නඳහනඹ කිඹරහ. ඒ යශට් දශ
ශේශීඹ නිසඳහදනශඹන් ශනොශසරූ ණඹ ප්රභහණඹ ිටඹඹට 189.8යි.
නඳහනශේ ශේශීඹ නිසඳහදනඹ ිටඹඹක් නේ ශන්න ි ශඵන ණඹ
ප්රභහණඹ 189.8ක් නහ. ශේශඹන් දියුණු වුණු ආිටඹහි  යට
වළිනඹට පිළින්නහ ිටංේපූරුශේ දශ ශේශීඹ නිසඳහදිතශේ
ප්රි ලතඹක් ශර ණඹ ප්රභහණඹ 115.1යි. ශරෝශේ භවහ ආර්ථි

—————————
* පුවහ කළත
බළ ඇ .

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඵරතහඹ කිඹන ඇශභිකහ එක්ත් නනඳදශේ ණඹ ප්රභහණඹ දශ
ශේශීඹ නිසඳහදිතශඹන් ිටඹඹට 93.8යි. ශරෝශේ භවහ ඵරත්
අනිත් යට න එක්ත් යහනධහනිශේ ණඹ ප්රභහණඹ දශ ශේශීඹ
නිසඳහදනශඹන් ිටඹඹට 99.8යි. එක්ත් යහනධහනිශේ ිටඹඹට
99.8ක් ශනශොට, ඇශභිකහ එක්ත් නනඳදශේ 93.8ක්
ශනශොට, ිටංේපූරුශේ ිටඹඹට 115.1ක් ශනශොට,
නඳහනශේ ිටඹඹට 189.8 ශනශොට රංහශේ යහනය ණඹ
ප්රභහණඹ දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශඹන් ිටඹඹට 79.1යි. ශේ බිල්ශරක්
භන්න වදන්ශන් හ ශඳන්රහද එශවනේ ඉි න් ඇශභිකහ
කුජීතුම ශන්න එඳහඹළ. එංරන්තඹ නළත්තට නළි  ශන්න
එඳහඹළ; කුල්ර කුජීතුම ශන්න එඳහඹළ. එශවභනේ ිටංේපූරු,
නඳහනඹ ඉය ශන්න එඳහඹළ. ශේ ශනොදන්නහ අඹට ණන්
ශඵදරහ ඉය ශරහ ශරෝ ආර්ථිඹ දන්ශන් නළි , ශරෝ
ආර්ථිශේ ඇි  ප්රණතහ දන්ශන් නළි  යහනඹක් ශර
ශභොනහ වික ශඳන්රහ කිඹන එ ශනොශයි, ශේ හශේ
උත්තීමතය බහ හර්ඹ බහර්ඹ අන්තර් නහි  ළඳීභක් යරහ
යටට අදහනභක් ි ශඵනහ ද කිඹරහ ඵරන එයි. එඹයි ළදත්
ශන්ශන්. ඒ නිහ යට මුරය ශභනහයණශේ ඉතහභ විෂ්සට
ශේ ටයුත්තට ශ්රී රංහ භව ඵළංකුශේ ශනභ ආඹතනඹක්
ි ශඵනහ, යහනය ණඹ ශභනහයණ ශදඳහර්තශේන්තුම කිඹරහ.
එහි ඉන්න විේතුමන් විිටන් ශේ යට ආයක්හ කිීමභ වහ ඒ හර්ඹ
බහයඹ ඉසට යරහ ි ශඵනහ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ නිහ අද ශේ අඹ ළඹ
ශල්නඹ ඉදිිකඳත් යරහ ි ශඵන්ශන් එළනි තත්ත්ඹක් තුමශ, ශේ
යශට් ෂ්යඹන්ට, ශේ යශට් ඳශමුශනිඹටභ ශභහ ඳහරට එන
දරුහට, ඒ දරුහ ඵරහ න්නහ ගුරුයඹහ ඉන් උඳ නූඳන්
ඳයේඳයහර දරුන්ටත්, යසහක් නළතුම ඵරහශඳොශයොත්තුම
අත්වළයරහ ි බුණ තරුණ තරුණිඹන්ටත්, යසහ යමින් ිටින
ු ේලි වහ යහනය අංලශේ ශේඹන්ටත්, යසහක් යරහ
විශ්රහභ ගිඹ විශ්රහමි ශනයේසඨ ු යළිටඹන්ටත්, ඒ හශේභ
ිෂිර්භශේ ර්භහන්තශේ ශේහර ඉන්න අඹට අලය ිටඹලුභ
දිික ළන්වීේ රඵහ ශදන්නටත්, භසත යටභ ආයණඹ යමින්
තභයි ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ස යරහ ි ශඵන්ශන්. එභ නිහ
අඹ ළඹ ශඹෝනනහ එකින් එ ඳළවළදිලි යන්න භභ
ඵරහශඳොශයොත්තුම ශන්ශන් නළවළ. නමුත්, අඳට ඉතහභ ඳළවළදිලි
ශේනහ, විඳක්ඹට ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹට උත්තය දී න්න ඵළික
ශරහ ි ශඵන ඵ.
අශේ මුළු විඳක්ඹභ පිළිඵ කීභ දයන්ශන් විඳක්
නහඹතුමභහ. විවිධ ඳක් ංවිධහන ිටඹල්ර ි බුණත් එතුමභහ තභයි
ශේ කීභ දයන්ශන්. භහධය ආඹතන භහ එක් කිේහ, ශේ අඹ
ළඹ ශල්නඹ නනහධිඳි තුමභහ ඉදිිකඳත් යරහ ගිඹහට ඳසශේ යටට
කිඹන විඳක් නහඹතුමභහශන් ''ශභොක්ද කිඹන්ශන් "
කිඹරහ ඇහුහභ කිේහ එතුමභහ ශභොකුත්භ කිඹන්ශන් නළි  ගිඹහඹ
කිඹහ. ඒ කිඹන්ශන්, නනහධිඳි තුමභහ විඳක් නහඹතුමභහට ට
උත්තය නළි  අඹ ළඹ ශල්නඹක් ඉදිිකඳත් කිීමශේ හර්ඹ බහයඹ
ඉසට යරහ ි ශඵනහඹ කිඹන එයි. ඒ නිහ අද ශේ දරුන්ට
රළශඵන වනරට අකුල් ශවශන්න එඳහ. අපි, තමුන්නහන්ශේරහ
වුරුත් ශේ යශට් නිදවස අධයහඳනශේ ශොටසරුශෝ. නිදවස
අධයහඳනඹ තුමශ ීම.ඩසලිේ.ඩසලිේ. න්නන්ය භළි තුමභහ ෂ්යත්
විබහඹ ආයේබ ශහ. ශේ යශට් ඉන්න දුේඳත් දරුශෝ දදවට
විතයයි ෂ්යහධහය දුන්ශන්. හභහනය ලශඹන් දරුන් තුමන්රක්
ණනක් ර්ඹට ඳශවේ ෂ්යත් විබහඹට ශඳී  ිටිනනහ.
ඔවුන් තමුන්නහන්ශේරහශේ ඡන්ද දහඹයින්ශේ දරුශෝ. ඔවුන්
ිටංවර, ශදභශ භහධයලින් ෂ්යත් විබහඹට ශඳී  ඉන්නහ.
ෂ්යහධහයඹ රඵහ දුන්ශන් දරුන් දදවට විතයයි.
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ඉි වහශේ, අවුරුදු 70 ඳභණ හරඹක් ි සශේ ෂ්යහධහයඹ
වළිනඹට භහඹට දුන්ශන් රුපිඹල් 500යි.
අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශේ යශට් ඵරඹට ඳත් වීශභන් ඳුන
2007 දී ශේ ෂ්යත් ංයහ 15,000ක් දක්හ ළඩි ශහ. මුළු
යශට්භ ිටඹලුභ ඳහල් දරුශෝ, ගුරුරු, විදුවල්ඳි රු, ඳහල්
ළඩිභ ප්රභහණඹක් දළක්, දළරහ ඒ දරුන්ශේ දු, ශේදනහ
පිළිඵ ඉන්ද්රීඹ ශෝාය ප්රතයක් අශඵෝධඹක් රඵහ ත්ත එභ
නහි  නහඹඹහ භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහයි. ඒ අනු
එතුමභහ ේර දරුන්ශේ ශේ ප්රලසන දළරහ අඹ ළඹ ශල්නඹ
ඉදිිකඳත් යන ශොට කිේහ, "දළනට හර්ෂි ශදන ෂ්යත්
ප්රභහණඹ 15,000යි. ඒ 25,000 දක්හ - 10,000කින් - ළඩි
යනහ"ඹ කිඹරහ. රුපිඹල් 500ක් ි බුණු ෂ්යහධහයඹ ිටඹඹට
300කින් එනේ, රුපිඹල් 1,500ක් දක්හ ළඩි යරහ ි ශඵනහ.
එශවභ යු  අඹ ළඹ ශල්නඹක් ි ශඵනහද එශවභ යු 
ආ්ඩඩුක් ි ශඵනහද එශවභ යු  නහඹශඹක් ඉන්නහද ඒ
ු ංිත අයණ දරුහට ලින් දීු  ඒ රුපිඹල් 500 ශනුට රුපිඹල්
1,500ක් ශදන ශොට ඒ ළයට් අරඹක්ද එශවභ ළයට් අර
ශනළල්රහ ඒ දරුන්ට ර් නහ යන එ හධහයණද
ඳහර්ලිශේන්තුමට ශත්ිකරහ ඇවිල්රහ ඒ දරුන්ට ශෝශාොක් යන
එ ශවොද දරුන් ශනුශන් රඵහ ශදන රුපිඹල් ඳන්ිටඹශේ
ෂ්යහධහයඹ රුපිඹල් 1500ක් යරහ, 15,000ක් ි බුණු ෂ්යත්
ප්රභහණඹ 25,000 දක්හ ළඩි ශහ. 163යි කිඹරහ තීයණඹ ය
ි බුණු ඩ ඉේ රකුණ - cut-off mark එ - භසත රංහශේභ
157ට අඩු නහ. භවය දුසය දිසත්රික්ර 152ට අඩු ශනහ.
ඒ අනු නළත ප්රි පර ඒ ඒ ඳහල්රට නිකුත් යනහ. ශේ අඹ
ළඹට විඳක්ශේ භන්ත්රීරුත් ඡන්දඹ දීරහ ේභත ශන්න ඕනෆ.
ශේ දරුන්ට ශේ රළශඵන ිනත් ශනොරළශඵන විධිඹට අඹ ළඹට
විරුේධ ඔවුන් ඡන්දඹ ශේවි ද දන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ අඹ ළඹ
ේභත වුණහට ඳසශේ ශේ අලුත් ඩඉේ රකුණ අනු ිටඹලුභ
ඳහල්ර දරුන්ට - දරුන් තුමන්රක් ණනටභ - නළත
ප්රි පර ඹන්නඹ කිඹරහ අපි විබහ ශොභහිකසතුමභහට කිඹනහ.
අන්න ඒයි අඹ ළශේ ප්රි රහබ.
ශොශම නයශේ ුනපිික ඹළයි ේභත ඳහල්රට විතයක් වළභ
දහභ යප්රහද දීරහ, අඳ වළශභෝශේභ දරුන් ඒට දහන්න වදු 
යුඹ නනහධිඳි තුමභහ ශනස ශහ. ශොශම නයශේ ශවෝ
භවනුය නයශේ ශවෝ ඹහඳනඹ නයශේ ශවෝ ුනපිික ඹළයි ේභත
ඳහර ි ශඵන ිටඹලු ශබෞි  වහ භහන ේඳත් හිත වළභ
ප්රහශේශීඹ ශල්ේ ශොට්ඨහඹභ ඳහල් තුමන ඵළගින් ඳහල්
දවක් වදනහඹ කිඹරහ එතුමභහ කිේහ. භවය අඹ ඒට හිනහ
වුණහ. ඇයි ඒ අනහික ධර්භඳහරතුමභහ ඳහල් 122යි වළදුශේ,
ීම.ඩසලිේ.ඩසලිේ. න්නන්ය භළි තුමභහ භධය විදයහර 54යි
වළදුශේ, භහින්ද යහනඳක් ඳහල් දවක් වදන්ශන් ශොශවොභද
කිඹරහ එතුමභහට හිනහ වුණහ. අද අපි ඒ ඔේු  යරහ ි ශඵනහ.
රංහශේ යිට්ස දඳශත්, ශඩල්ෂස දුඳශත්, ශනල්ලිඅඩි ඳහශල්,
උතුමශර්, දකුශ්ඩ ඒ කිඹන වළභ තළනභ භහින්ශදෝදඹ ඳහල් දවක්
වදරහ නිභ යරහ ි ශඵනහ. ඒ දරුන්ට ශතොයතුමරු තහක්ණඹ,
ණිතඹ, විදයහ, ඉංරීිට ඇතුමළු විශේල බහහ වහ න භහන
ප්රහේධනඹ ශොඩ නළංවීභ වහ ශභය අඹ ළඹ ශල්නශඹන්
එතුමභහ මුදල් ශන් යරහ ි ශඵනහ. ශන් යරහ ි ශඵන
මුදල්රට අි ශර් රුපිඹල් මිලිඹන 15,000ක් - රුපිඹල්
බිලිඹන 15ක් -

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු අභහතයතුමභහ, ඔඵතුමභහට නිඹමිත ශරහශන් ත විනහඩි
ශද හරඹක් ඳභණයි ි ශඵන්ශන්.

ඳහර්ලිශේන්තුම

533
ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

භභ භශේ ථහ අන් යන්නේ.
රංහ ඉි වහශේ අඹ ළඹ ශල්නඹකින් නිදවස
අධයහඳනඹට ළඩිභ මුදල් ප්රභහණඹක් ශන් යු  අඹ ළඹ
ශල්නඹ ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹයි කිඹහ භහ භතක් යනහ.
නලින් ඵ්ඩඩහය නඹභව භන්ත්රීතුමභහ ථහ අන් ශශේ
විඹකින්. එතුමභහ විඹක් කිඹු  නිහ භභ අයශන ආහ, අශේ
ශයෝවණ වීයිටංවඹන් ංගීතත් යු , එඩ්ඩ් නඹශොඩි ශිකන්
හඹනහ යු  ගීතඹක්. එතුමභහ විඹක් කිඹු  නිහ භභ ගීතඹකින්
භශේ ථහ අන් යන්නේ. නනහධිඳි තුමභහ ශේ යශට් ආ්ඩඩු
ඵහය ත්ත දශේ ඉරහ අද න තුමරු ශභොනහද යරහ
ි ශඵන්ශන් කිඹන එ තභයි ඒ ගීතශේ අඩංගු ශරහ ි ශඵන්ශන්.
භට ගීත ඹන්නට ඵළවළ.
කිඹන්නේ.

ලිඹහ ි ශඵන ඳද ින

භහ

"ශන් ශන්න ශය දයු  ශේලඹ - මිහිදනට ශඳශ ළුනණු
නහි ඹ
බිඹ ළඹ ජීවිතඹ ව මිනිුනන්ට - අබඹදහනඹ ප්රදහනඹ ශ
දළශේ විරුහ ඔඵයි
ිටවර, ශදභශ, මුසලිේරු - එ ධනඹ ශශ්ඩ ිටට
එ ගීඹ ඳද මුමුණන - හදු දනන් එක්ත් ශ - දළශේ
විරුහ ඔඵයි
භනර ගිය ෂ්ය වයවහ - හිරු නළශ නහ
න්ද ඳහ  ඳහඹන - ශෞභය ව
නිල්ර නිරට ඵත බුරි න් - යට රු න ශවට

ශවෝයහට
යහත්රිඹට
දට

ඵහධහ බි භං ශවළි ශ - දළශේ විරුහ ඔඵයි"
ශේ ගීතඹ යානහ යරහ ි ශඵන්ශන්, අධයහඳන අභහතය රු
ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ විිටනුයි. සතුමි යි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි, ශඵොශවෝභ සූරි යි. The next speaker is the Hon.
Prabha Ganesan. You have got 10 minutes.
[தற.த. 3.37]

ගු ප්රභළ ගතන්වන් මශ ළ (විදුලි වංත්ධ ශළ ත ොරුරු
ළක්ණ නිතයෝජය අමළ යුරමළ)

(ரண்தைறகு தறதர கரசன் - தரகனத் தரடர்தைகள், கல்
தரறல்தட்தறல் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Prabha Ganesan - Deputy Minister of
Telecommunication and Information Technology)

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, இந்
வு தசனவுத்றட்டத்கப் தற்நற ரதசுற்கு தொன்ணர் ரன்
எத றடத்கப் தற்நறக் குநறப்தறட ரண்டும். அரது,
ணக்கு தொன்தை உகரற்நற ரண்தைறகு கல்ற அகச்சர்
தந்துன குர்ண அர்கள் தததம்தரன்க இண க்கதௗக்கு
ட்டும் ரசக தசய்தரக இதக்கறன்நரர் ன்தக றகவும்
ககனத்டன்
தசரல்தக்தகரள்ப
றதம்தைகறன்ரநன்.
தணன்நரல்,
யறந்
சறந்கணறன்கலழ்
250
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தரடசரகனகதௗக்கு
தரறல்தட்த
ஆய்வுகூடங்கள்
ங்கப்தட்டன் அடிப்தகடறல், ரல் ரகரத்றரன எத
றழ்
தரடசரகனக்ரகதம்
அவ்ரய்வுகூட
சற
ங்கப்தடறல்கன
ன்தக
ரன்
அதகட
கணத்துக்குக் தகரண்டுந்தும்கூட, அர் இதுக அற்கு
ந்றரண டடிக்ககத்ம் டுக்கறல்கன ன்தக
இந்ச் சகதறரன தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.
[இகடதௌடு] இதப்தறதம், ரகு ஜணரறதற அர்கள்
தோனரக ரன் இகணப் ததற்தக்தகரடுப்ரதன் ன்தகத்ம்
இங்ரக குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன்.
து ரட்டில் தைகரரடிப்ரதரறதந் த்த்ம் தொடிவுக்குக்
தகரண்டுப்தட்டகடுத்து, இன்த தடிப்தடிரக து
ரடு
அதறறதத்றகடந்து
தகறன்நது.
அன்
அடிப்தகடறல், 2009ஆம் ஆண்டு த்த்ம் தொடிகடந்ற்குப்
தறன்தை
தகரண்டுப்தடுகறன்ந
ஆநரது
வு
தசனவுத்றட்டர இதுரகும். இற்கு தொன்ணர் சர்ப்தறத்
வு தசனவுத்றட்டங்கபறல் தடிப்தடிரக தொன்ரணற்நத்க
ற்தடுத்ற,
இம்தொகந
சறநப்தரணதரத
வு
தசனவுத்றட்டத்க ங்கதௗகட ரகு ஜணரறதற அர்கள்
தொன்கத்றதப்தகறட்டு
றகவும்
கறழ்ச்சறரகவும்,
றர்க்கட்சறறணரல்
அகண
ஜலறக்க
தொடிரல்
இதக்கறன்நது
ன்தக
றகணக்கும்ததரதது
ரடிக்ககரகத்ம்
இதக்கறன்நது.
ல்னதரத
வு
தசனவுத்றட்டத்க
அசரங்கம்
தொன்கக்கும்ததரதது,
அகணத் "ரர்கன அடிப்தகடரகக்தகரண்ட எத வு
தசனவுத்றட்டம்" ன்த இர்கள் ல்ரனரதம் குற்நம்
சரட்டுகறன்நரர்கள். அப்தடிரணரல், இர்கள் ரட்டுக்கு
ல்னதரத வு தசனவுத்றட்டம் ரகறல்கன ன்த
கததுகறன்நரர்கபர? இந் ல்ன வு தசனவுத்றட்டத்றன்
தோனரக து க்கதௗக்கும் ரசர்த்ர தன்கறகடக்கப்
ரதரகறன்நது ன்தக இர்கள் தபறரகப் தைரறந்துதகரள்ப
ரண்டும்.
இந் ரட்டின் அதறறதத்றறல் கனந்துதகரள்தௗரத
றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தறணதக்கும் ரகு ஜணரறதற
அர்கள் அகப்தை றடுத்றதக்கறன்நரர். ஆணரல், றழ்
க்கதௗக்கு வ்றரண அதறறதத்றத்ம் ரகறல்கன
ன்ந ரரக்கத்துடன் றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தறணர்
தசற்தட்டு தகறன்நரர்கள் ன்ரந ங்கதௗக்கு ண்த்
ரரன்தகறன்நது. உண்கறரன இந் ரட்டிரன த்த்ம்
தொடிகடந்தும், றழ் க்கதௗக்கரண அறகரப் தனரக்கல்
சரறரண தொகநறல் ங்கப்தடறல்கன ன்தது ணக்கு
ன்நரகத்
தரறத்ம்.
தைககறத்
ண்டரபங்ககபப்
ரதரன்த
ரங்கள்
அறகரப்
தனரக்கதடன்
அதறறதத்றகத்ம் ரசர்த்துக்தகரண்டுரன் தசல்னரண்டும்.
எததைநம்
அதறறதத்றத்ம்
இன்தணரததைநம்
அறகரப்
தனரக்ககனத்ம் இகத்துக்தகரண்டு
தசன்நரல்ரன்
து றறணத்துக்குச் சரறரண லர்வு கறகடக்கும். ரநரக,
இர்கள் ண்டரபத்றன் எத தக்கத்க ரத்றம்
இதத்துக்தகரண்டு தசன்நரல், ரகப து றழ் க்கள்
ங்ரகரர
தறணங்கறறதக்க,
ற்கந
இணத்ர்
தொன்ரணநறறடுரர்கள் ன்தகப் தைரறந்துதகரள்ப ரண்டும்.
[இகடதௌடு] ததரண ரங்கள் றழ்த் ரசறத்க ட்டும்
ரதசறக்தகரண்டிதப்தறல் அர்த்றல்கன.
இன்த அசரங்க ஊறர்ககபப் ததரதத்கறல்,
அர்கதௗக்கு
இவ்வு
தசனவுத்றட்டத்றன்
தோனம்
தொதகரண
தொகநறல்
சம்தப
உர்வு
ங்கப்தட்டிதக்கறன்நது. இது தன தடங்கபரகப் தன
ப்தறணரதம் தன தகுறகபறதம் ரதசப்தட்ட எத றடரக
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இதந்து. ணறதம், கடந் வு தசனவுத்றட்டத்றல் இகண
தொதகரகச் தசய் தொடிரறட்டரதம்கூட, ற்ததரதது
ரட்டின்
அதறறதத்ற
தரரற
அபறல்
தொன்ரணநறக்
தகரண்டிதக்கும்ததரதது
ங்கபரல்
அகணக்
தகரடுக்கக்கூடிரக
இதக்கறன்நது.
றர்க்கட்சறறணர்
அசரங்க ஊறர்ககப கத்து, ரது எத தொகநறல் இந்
அசரங்கத்க - ங்கபது ஆட்சறக - கறழ்த்துறடனரம்
ன்த கணவு கண்டரர்கள். ற்ததரதது அந்க் கணவு
ததரய்த்துறட்டது.
இந் வு தசனவுத்றட்டத்றல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப
இன்ததரத
தொக்கறரண
றடம்ரன்,
50,000
இகபஞர்ககப அசரங்கத் துகநக்கு ஆட்ரசர்ப்தை தசய்த்ம்
தசற்தரடு. அர்ககப ஆட்ரசர்ப்தை தசய் தொன்ணர், 3 - 12
ரங்கள் க தரறவு தசய்ப்தட்ட தரறல்கதௗக்கரண
தறற்சறகள்
ங்கப்தடும்.
தறற்சறக்கரனத்றன்ததரதது
தகரடுப்தணரக
8,000 தௐதரய் ங்கப்தடும். அந்ப்
தறற்சறறன் தறன்ணர் அர்ககப அசரங்க ரசகக்கு
உள்ரங்கக்கூடி
தரரற
எத
றட்டத்க
ரங்கள்
தொன்தணடுத்றதக்கறன்ரநரம்.
அரரதரல் ஏய்வூறம் ததததர்கபறன் தறச்சகண
தரரறபறல் இதந்து ன்தது ங்கதௗக்கு ன்நரகத் தரறத்ம்.
ஏய்வூறர்கதௗக்கு அர்கபறன் ஏய்வூறம் தன தடகரனரக
அறகரறக்கப்தடரல்
இதந்து.
ஆணரல், இந் வு
தசனவுத்றட்டத்றல் அர்கதௗக்கு எத குநறப்தறட்ட தரககக
அறகரறத்றதக்கறன்ரநரம். அதுட்டுல்ன, இன்த ரட்டிதள்ப
ங்கறகபறன்தோனம்
ததரதுக்கபறன்
கப்தைகதௗக்குக்
கறகடக்கும் ட்டிவீம் றகவும் குகநந்றதக்கறன்நது. அரது,
ரட்டின்
ததரதபரரம்
அதறறதத்றகடந்து
தசல்ணரல்ரன் இந் ட்டி வீம் குகநகறன்நது. இந்
ட்டிவீம் குகநத்ம்ரதரது தொறரரரறன் கப்தைகதௗக்குக்
கறகடத் ட்டிவீம் றகவும் குகநரக ரநறறட்டது.
இதப்தறதம், அர்கபது றர்கரனத்கக் கதத்றற்தகரண்டு
அர்கதௗக்கு தடரந்ம் 12 வீ ட்டிக ங்குற்கரண
தொன்தரறவுகள்
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றரன
தொன்கக்கப்தட்டிதக்கறன்நது.
றச்சரக
வ்றரண
றரதர டடிக்ககறரனர தரறல் தொற்சறகபறரனர
ஈடுதடரல் இதக்கறன்ந தொறர்கதௗக்கு இது எத ததரற
ப்தறசரரக
இதக்கும்
ன்தக
ரங்கள்
உர்ந்துதகரள்ப ரண்டும்.
அரரதரல் ததரதசரக டுத்துக்தகரண்டரல், அர்கள்
றகவும் சறங்ககப றர்ரரக்குகறன்நரர்கள். அர்கதௗக்குக்
கறகடக்கும்
சறததரககச்
சம்தபத்றல்
அர்கபரல்
ரட்டிதள்ப
தல்ரத
தகுறகதௗக்கும்
தசன்த
ரசகரற்நக்கூடி எத சூழ்றகன இல்னரததக்கறன்நது.
அர்கதௗக்கு றகவும் குகநந் றகனறரன, அரது 50,000
தௐதரய்க்கு, ரரட்டரர் கசக்கறகப ங்கறதன் தோனரக
அர்கபது
தரரற
தறச்சறகணதரன்கந
றந்ரகத்
லர்த்துகக்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது.
அரரதரல்,
இன்ததரத
றடத்கத்ம்
ரன்
தசரல்தக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன். அரது தகரதம்தை
கத்க
இன்த
டுத்துக்தகரண்டரல்,
இங்குள்ப
ரசரறப்தகுறகபறரன தனகக வீடுகபறல் ரழ்ந் க்கள் இன்த
தரடர்ரடிகபறல் ரழ்கறன்நரர்கள்.
இகண லங்கள்
அகணதம்
தசன்த
தரதங்கள்!
கடந்
இண்டு
ரங்கதௗக்கு
தொன்தைகூட,
'தைததண்டல்'
தகுறறரன
தரடர்ரடி வீடுககப ரங்கள் க்கபறடம் ககபறத்ரரம்.
தோன்த
ரங்கதௗக்கு
தொன்தை
தட்டதகரகடறரன
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வீடுககபக் ககபறத்ரரம். இன்தம்கூட தரடர்ரடி
வீட்டுத் தரகுறதரன்த க்கதௗக்குக் ககபறக்கப்தட
றதக்கறன்நது. இர்கள் ல்ரனரதம் அங்கு தசன்த தரர்த்ரல்
அகண அநறந்துதகரள்பனரம். அன்த தனகக வீடுகபறரன
சரறரண னசனகூட சறகள் இல்னரல் ரழ்ந் க்கதௗக்கு,
சுகரரறன்நற
கரன்கள்
றரக
அகனந்து
றரறந்
சறதர்கதௗக்கு, இன்த சறநப்தரண தொகநறரன தரடர்ரடி
வீடுகள் கட்டப்தட்டு ங்கப்தட்டிதக்கறன்நண. வுதசய்து
அந்த்
தரடர்ரடி
வீடுககபப்
தரதங்கள்
ன்த
றர்க்கட்சறறணக ரன் அகக்கறன்ரநன். அங்கு 'தப்ட்'
சற இதக்கறன்நது; 'தறஜரசரனர' - சணசதோக றகனங்கள்
இதக்கறன்நண; சறதர் தங்கர இதக்கறன்நது; க்கள்
கரகனறரன தந்து கடப்தறற்சறறல் ஈடுதடுற்குரற
சறகள் இதக்கறன்நண. இவ்ரத தகரதம்தை கத்றரன
இதக்கும் அந் க்கதௗக்கு இன்த
தததபறனரண
சறககப ரங்கள் ங்கறறதக்கறன்ரநரம். தகரதம்தை
கத்றரன இதக்கும் க்கள் ன்த தசரல்தம்ததரதது, அங்கு
சறததரன்க க்கள்ரன் அறகரக இதக்கறன்நரர்கள்.
தைததண்டல் தகுறறரன தரடர்ரடி வீடுககப ரங்கள்
க்கபறடம்
ககபறக்கும்ததரதது
அறரன
அறகரண
வீடுககபப் ததற்நர்கள் சறததரன்கறணர். ஆகர, இந்
அசரங்கம் எதரதரதும் சறததரன்கறணதக்கு றரணல்ன
ன்தகப் தைரறந்துதகரள்ப ரண்டும்.
இதப்தறதம், இந்தொகந கனக க்ககபப் தற்நற எத
சறந்கண இந் வு தசனவுத்றட்டத்றரன இல்னரல்
ரதரறதப்தது றகவும் ககனக்குரற எத றடரக
இதக்கறன்நது. கனக க்கள் 150-200 தட கரனரக இந்
ரட்டுக்கரக உகத்து உகத்துக் கஷ்டப்தட்டர்கள்.
ஆணரல், அர்கள் இன்தம் தத்து அடி லப அகனரண 'னன்'
கரம்தரக்கபறல்ரன்
ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
ஆகர, அந் க்கதௗக்கரண றரரசணம் கறகடக்கப்ததந
ரண்டும். இந் க்கதௗக்கரண 50 ஆறம் வீடுகதௗக்கு 2,780
றல்தன் தௐதரய் எதுக்கப்தட்டிதந்ரதம்கூட அந்ப் தம்
'ட்ஸ்ற்' ன்ந ம்தறக்கக றறத்துக்குக் தகரடுக்கப்தட்டக
ரங்கள் தொதரக றர்க்கறன்ரநரம். தணன்நரல் அந்
றறத்றன் தோனரக எதரதரதும் சரறரண தொகநறரன
ரசகரற்ந தொடிரது ன்தது தகப ரரகரஜன் ம்.தற.
அர்கதௗக்கும் ன்நரகத் தரறத்ம். ஆகர, அந் றறத்றன்
தோனரகச் தசற்தடுத்ப்தடும் ந்த் றட்டங்கதௗக்கும்
ரங்கள் உடன்தரடில்கன. ஆகர, இது சம்தந்ரக
ஜணரறதற அர்கதௗடன் ரதசற, அந் றடத்றல் சரறரண
எத லர்றகண ரங்கள் ததற்தக்தகரள்ரரம் ன்தகத்ம்
ரன் இந் இடத்றரன தபறரகச் தசரல்தக்தகரள்ப
றதம்தைகறன்ரநன்.
இதந்ரதரறதம்
எட்டுதரத்ரக
இந்
வு
தசனவுத்றட்டம் ன்தது து க்கதௗக்குக் கறகடத்றதக்கும்
எத
தரரற
ப்தறசரரகும்.
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றன்
தோனரகக்
கறகடக்கப்தததம்
அதறறதத்றககபத் றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தறணதம்
ற்தக்தகரண்டு, இந் அதறறதத்றப் தறகபறல் ம்தொடன்
இகந்து
தசற்தட
ரண்டும்
ன்த
ரன்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். இந் வு தசனவுத்றட்டத்றன்
தோனம் டக்கு, கறக்கு க்கதௗக்கு தொதகரண தொகநறரன
துவும் தகரடுக்கப்தடறல்கன ன்த குகநகூதம் றழ்த்
ரசறக் கூட்டகப்தறணர், து கனகத்கச் சற்தத்
றதம்தறப்
தரர்த்து
அந்
க்கதௗக்கும்
துவுர
தகரடுக்கப்தடறல்கன ன்தகத்ம் உர்ந்து ரதசரண்டும்
ன்த
இந்
இடத்றல்
ரன்
ரகட்டுக்தகரள்ப
றதம்தைகறன்ரநன்.
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු ප්රබහ ශන්න් භවතහ]

இந் வு தசனவுத்றட்டத்றன் தோனரகக் கறகடக்கப்
தததம் ப்தறசரங்ககப சறங்கப, றழ், தொஸ்தம் க்கள்
ன்ந
ரதறன்நற
அகணதம்
ததநக்கூடிரகத்ரன்
இதக்கறன்நது. ஆகர, இந் வு தசனவுத் றட்டத்றன்தோனம்
ரங்கள் து ரட்டின் அதறறதத்றகப் தரரற அபறரன
தொன்தணடுக்க ரண்டும் ன்த ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
ன்நற.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. (Mrs.) Vijayakala
Maheswaran. You have 15 minutes.
[தற.த. 3.46]

ගු විජයකළ මතශේවහලරන් මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர ரகஸ்ன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, க்கற
க்கள் சுந்றக் கூட்டகப்தறன் 2015ஆம் ஆண்டுக்கரண
இந் வு தசனவுத்றட்ட றரத்றல் உகரற்தற்கு
ணக்கும் சந்ர்ப்தம் ந்கக்கு தொற்கண் ன்நறகத்
தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன்.
க்கற
க்கள்
சுந்றக்
கூட்டகப்தை அசரங்கத்றன் "டுத்து றதத் தொடிர
இனங்கக" ன்ந தரணறப்ததரதபறனரண இந் வு
தசனவுத்றட்டம்
ரர்கன
இனக்கரகக்தகரண்டு
ரரறக்கப்தட்டுள்பது.
அசரங்கத்றன்
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றல் த்த்த்றணரல் ரதறவுககபச் சந்றத் ட
ரகரம்
தைநக்கறக்கப்தட்டுள்பக
ககனக்குரற
றடரகும். ஆணரல், டக்கறல் த்த்த்றணரல் உறர்ககபத்ம்
உகடகககபத்ம்
இந்
க்கள்
இன்ணதொம்
து
ரழ்ரரத்கக் கட்டிததப்த தொடிர றகனறல் தததம்
இன்ணல்ககப அததறத்து தகறன்நணர். ட ரகரத்றல்
லள்குடிரற்நம்
றகநகடந்துறட்டரக
அசரங்கம்
தததகப்தட்டுக்தகரள்தௗம் றகனறதம் அங்கு இன்ணதொம்
தல்னரறக்கக்கரண
க்கள்
லள்குடிரற்நறன்நற
அல்னல்தட்டு தகறன்நணர். த்த்த்றல் றககபரக்கப்தட்ட
90
ஆறம்
ததண்கள்
ரழ்ரர
உறகபறன்நறத்
தரடர்ந்தும்
கஷ்டப்தட்டு
தகறன்நணர்.
த்த்த்றல்
அங்கவீணரணர்கள்,
து
குடும்த
உநவுககப
இந்ர்கள் ற்தம் இன்ணதொம் உடல்கபறல் துப்தரக்கறச்
சன்ணங்ககபத்ம் 'தல்' துகள்ககபத்ம் சுந்ண்ம்
ரதம் ஆறக்கக்கரண க்கள் தரடர்தறல் இந் வு
தசனவுத்றட்டத்றல் கணம் தசதத்ப்தடறல்கன.
அங்கு த்த்த்றன்ரதரது ரய் ந்கக இந் 12
ஆறத்துக்கும் ரற்தட்ட குந்ககள் சறதர் இல்னங்கபறதம்
உநறணர் ற்தம் ண்தர்கபறன் வீடுகபறதம் ரழ்ந்து
தகறன்நணர்.
ஆணரல்,
இர்கதௗக்கரண
ரழ்ரர
உறகள் தரடர்தறல் இந் வு தசனவுத்றட்டத்றல்
த்கக தொன்தரறவுகதௗம் இடம்ததநறல்கன. ஆகர,
த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட ட ரகரத்க றரசட
ரகத்கட ரகரரகக் கதற அற்குரற எதுக்கலடுகள்
ரற்தகரள்பப்தட்டிதக்க ரண்டும். ஆணரல், இந் வு
தசனவுத்றட்டத்றல் அத்கக எதுக்கலடுகள் ரற்தகரள்பப்
தடரக தததம் ரற்நத்க அபறத்றதக்கறன்நது.
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டக்கறல் த்த்த்றணரல் றககபரக்கப்தட்ட 90,000ற்கு
ரற்தட்ட
ததண்ககபத்
கனகரகக்தகரண்ட
குடும்தங்கதௗக்கு
அர்கபது
ரழ்ரரத்கக்
கட்டிததப்தக்கூடி ககறல் சுதரறல் தொற்சறககப
ற்தடுத்ரர அல்னது ரகனரய்ப்தைககப ற்தடுத்தும்
ககறரனர இந் வு தசனவுத்றட்டத்றல் துவும்
தொன்தரறப்தடறல்கன.
றடுகனப் தைதககப தொற்நரகத் ரரற்கடித்துறட்டரகக்
கூநறதம் அசரங்கம், த்த்ம் தொடிகடந்து ந்க
தடங்கள் றகநகடந் றகனறல் இந் வு தசனவுத்
றட்டத்றதம் தரதுகரப்தைச் தசனறணத்றற்குக் கூடுனரண றற
எதுக்கறறதக்கறன்நக
ககனக்குரற
றடரகும்.
அதுரம், கல்ற, சுகரரம் ரதரன்ந துகநகதௗக்கரக
எதுக்கப்தட்ட றற இம்தொகந ரதரறபரக இல்கன.
இரரதரல், டரகரத்றல் த்த் கரனத்றன்ரதரது
தோடப்தட்ட தன தரடசரகனகள் இன்தம் றநக்கப்தடர
றகனறல்
உள்பண.
றநக்கப்தட்ட
தரடசரகனகபறதம்
அடிப்தகட சறகள் இல்னர றகனர கரப்தடுகறன்நண.
அரது, ஆசறரறர் தற்நரக்குகந, னசனகூடங்கள் இன்க,
குடிலா்ர்ப் தறச்சறகண, ரதரக்குத்து சறகள் இன்க
ரதரன்ந தறச்சறகணகள் கரப்தடுகறன்நண.
டரகரத்றரன
சுகரர
ரசகறல்
தல்ரத
தறச்சறகணகள் கரப்தடுகறன்நண. ரழ்ப்தரம் ரதரணர
கத்றசரகன உட்தட கண கத்றசரகனகபறல்
கத்றர்கதௗக்கும் றரசட கத்ற றதைர்கதௗக்கும்
ட்டுப்தரடு
றனவுகறன்நது.
ரழ்.
ரதரணர
கத்றசரகனறல் CT scanner என்த உள்பரதரறதம் அது
ததகடந் றகனறல் கரப்தடுகறன்நது;
MRI scanner
அங்கு இல்னரகரல் தன ரரரபர்கள் உறரறந்
சம்தங்கதௗம் இடம்ததற்தள்பண. அண்கறல் றதத்றணரல்
தரறக்கப்தட்ட லர்ரதகச் ரசர்ந் தோன்த தறள்கபகபறன்
ரரரண இபம் ஆசறரறக எததம், இத தறள்கபகபறன்
ந்கரரண கதட்டிப் தறரச தசனக உத்றரரகத்ர்
எததம்
ரழ்.
ரதரணர
கத்றசரகனறல்
அதறக்கப்தட்ட றகனறல், அச ரகரண MRI
scanner
இன்கறணரல்
தகரதம்தை
ரதரணர
கத்றசரகனக்கு ரற்நப்தட்டணர். ஆணரதம், உரற
ரத்றல்
சறகறச்கசபறக்கப்தடரகரல்
அந்
இத
உறர்கதௗம் வீரகப் ததரகறத்ள்பண. ரதம், தகரம்
டக்குப் தகுறறல் இதந் கசரரய் கத்றசரகன
இன்ணதொம் தோடப்தட்ரட உள்பது. அத்துடன், டதகுறறல்
தறன்ங்கற சறன தறரசங்கபறதள்ப கத்றசரகனகபறல்
ambulance ண்டிகள்கூட இல்னர றகன கரப்தடுகறன்நது.
ரட்டில்
றகனரசற
தரடர்ந்தும்
அறகரறத்துக்
கரப்தடுரல் க்கள் தததம் துன்தங்ககப றர்ரரக்கற
தகறன்நணர். இணரல் தசனவுக்ரகற்ந தரணறன்நற
க்கள் அல்னற்தடுகறன்நணர். இந்றகனறல், இந் வு
தசனவுத்றட்டத்க
றர்தரர்த்றதந்
அசரங்க
ஊறர்கதௗக்கும் ணறரர்துகந ஊறர்கதௗக்கும் தததம்
ரற்நர கறகடத்றதக்கறன்நது.
த்த்ம் தொடிகடந்து ந்க தடங்கள் ஆகறத்ம்
லள்குடிரற்நம் தொற்நரக றகநரநறல்கன. இற்குக்
கரம் உர்தரதுகரப்தை னரரகும். ததரதுக்கபறன்
கரறகள்
தரடர்ந்தும்
தகடறணர்
சரத்ள்பண.
இகணறட ததரதுக்கபறன் 6,300 க்கர் கரறகள்
தகடறணரல் தரடர்ந்தும் சுவீகரறக்கப்தட்ட றகனறல்
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கரப்தடுகறன்நண.
இற்கு
உரம்,
ரகல்,
றதடிறகன,
தகரம்
ரதரன்ந
தறரசங்கபரகும்.
இப்தறரசங்கபறல்
அகந்
இந்து
ஆனங்கள்,
ரரனங்கள்,
தள்பறரசல்கள்,
தரடசரகனகள்,
கத்றசரகனகள் ன்தண இன்ணதொம் லபத் றநக்கப்தட
தொடிர றகனறல் கரப்தடுகறன்நண.
யக ஆசறரறர் தறற்சறக் கல்தரறறகண அகணத்துப்
தரடங்ககபத்ம் தகரண்டரக அதறறதத்ற தசய்ற்கும் ரடு
தொதறததொள்ப கண அகணத்து ஆசறரறர் தறற்சறக்
கல்தரறககபத்ம் ஆசறரறர் தறற்சறக்கரண உதகங்ககபக்
தகரண்டகரகத்
தொர்த்துற்கும்
வு
தசனவுத்றட்டத்றல்
றறதரதுக்கப்தட்டுள்பரக
ரகு
ஜணரறதற அர்கள் தரறறத்துள்பரர். ஆணரல், தகரம்
டக்கறல் அகந்துள்ப, 14 தறற்சற தநறகள் இடம்ததற்த
ந் தனரத ஆசறரறர் தறற்சறக் கனரசரகன இன்ணதொம் லபத்
றநக்கப்தடறல்கன. ற்ததரதது இது ஆங்கறனப் தறற்சற
தரடதநறத்டன்
ரத்றம்
றததல்ரதறல்
இங்கறதகறன்நது. ணர, இந் ஆசறரறர் தறற்சறக்
கனரசரகனறகண
லபவும்
றநப்தற்கு
டடிக்கக
டுக்கரண்டும்.
டக்கறல்
த்த்த்றன்
கரரக
கரங்ரகசன்துகந
சலதந்து தரறற்சரகன, ஆகணறநவு உப்தபம், தந்ன்
இசரணக் கூட்டுத்ரதணம், எட்டுசுட்டரன் ட்தரண்டத்
தரறற்சரகன, கரககர் சல-ரரர் ரதரன்ந தல்ரத
தரறற்சரகனகள் தோடப்தட்ட றகனறல் கரப்தடுகறன்நண.
இக
த்த்ம்
தொடிகடந்
றகனறதம்
லபத்
றநக்கப்தடரல் உள்பக ககனக்குரற றடரகும்.
இற்கந லபத் றநந்ரல் ஆறக்கக்கரண இகபஞர்,
த்றகதௗக்கு ரகனரய்ப்தை ங்கக்கூடிரக இதக்கும்.
அத்துடன்,
ரழ்.
ரட்டத்றல்
றதட்டி,
கரங்ரகசன்துகந ஆகற துகநதொகங்கள் உரற தொகநறல்
தைணகக்கப்தட்டு
ததரதுக்கபறன்
தரகணக்கரக
ங்கப்தட
ரண்டும்.
இரரதரல்
தனரத
றரண
றகனதொம்
ததரதுக்கபறன்
தன்தரட்டுக்கரணரக
ரற்நறகக்கப்தட ரண்டும்.
ரழ்.குடரரட்டில் சறதர் துஷ்தறரரகங்கதௗம் தரதல்
ல்தநவுகதௗம்
ரள்ரரதம்
அறகரறத்து
தகறன்நண.
இரரதரல்
ரதரகஸ்துப்
தரகணத்ம்
அறகரறத்து
தகறன்நது.
குடரரட்டில்
கறரங்கள்ரரதம்
ரதரகஸ்துப் தரகண அறகரறத்துக் கரப்தடுகறன்நது.
றழ்
க்கபறன்
கனரசர,
தரம்தரறங்ககப
இல்னரதரறக்கும் ககறல் றட்டறட்டு இந் ரதரகஸ்து
றறரரகம் ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நர ன்ந சந்ரகம்
உதரகறத்ள்பது. குடரரடு உட்தட டக்கறல் றழ்
இகபஞர்ககபப் ரதரகஸ்துப் தரகணக்கும் துதரணப்
தரகணக்கும் உள்பரக்கற அர்கபறன் ண்க்கதக்ககபச்
சறகக்கும்
றட்டறட்ட
சற
டடிக்கக
ணக்
கததும்ககறல்
தசற்தரடுகள்
இடம்தததகறன்நண.
குடரரட்டில்
குற்நச்தசல்கப
அறகரறப்தற்கு
இந்ப்
ரதரகஸ்துப்
தரகணத்ம்
தொக்கற
கரரக
அககறன்நது. ணர, ரதரகஸ்துப் தரகணகத்
டுத்து றதத்துற்கு அசரங்கம் தொன்தரறக ங்க
ரண்டும்.
கடந் தகன ரம் கரககர் தகுறறல் 9,11
துககபத்கட சறதறகள் இதர் கடற்தகடறணரல்
தரதல் துஷ்தறரரகத்றற்கு உட்தடுத்ப்தட்ட சம்தம்
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குடரரட்டில் தததம் அறர்ச்சறக ற்தடுத்றறதந்து. இந்ச்
சம்தம் தரடர்தறல் றசரககள் இடம்ததற்நரதரறதம்,
உரற
ககறல்
அந்
றசரககள்
தரடர்ந்து
தொன்தணடுக்கப்தடுகறன்நணர
ன்ந
சந்ரகம்
றனறதகறன்நது.
த்த்ம் தொடிகடந்து றட்டரகவும் தைதகள் தொற்நரக
அறக்கப்தட்டு றட்டரகவும் அசரங்கம் ரர்ட்டி தகறன்ந
றகனறல், தபறரட்டர்கள் டக்குக்குச் தசல்ற்குப்
தரதுகரப்தை அகச்சறன் அதற ததநரண்டி றகன
ற்தட்டுள்பது. இணரல் தபறரட்டிததந்து தகறன்ந
தைனம்ததர்
றழ்
க்கள்
தரறப்தைக்குள்பரகறன்நணர்.
இனங்ககக்தகன்த ணறரண 'றசர'வும் ட தகுறக்தகன்த
ணறரண அதறத்ம் ததநரண்டித்ள்பது. தபறரட்டுப்
தறஜரவுரறக ததற்தள்ப தைனம்ததர்ந் றழ் க்கள்
தரதுகரப்தை அகச்சறன் அதறக்கரகப் தன ரட்கள்
தகரதம்தறல் ங்கறறதக்க ரண்டி றகன உதரகறத்ள்பது.
ற்ரதரது ரட்டில் சரரணம் றனவுகறன்நது. ன்நரதம்,
இந் றகனறல் தபறரட்டர்கள் டக்ரக தசல்ற்கு தொன்
அதற
ததநரண்டுதன்ந
கடதொகந
றறக்கப்தட்டுள்பக ற்தக்தகரள்பத்க்க றடல்ன.
தபறரட்டர்கள்
டக்குக்கு
தசல்ற்கு
அதற
ததநரண்டும் ன்தரல் அர்கள் அங்கு தசல்கப்
ததரறதும் றர்த்துக்தகரள்ப ரண்டி றகன ற்தட்டுள்பது.
இணரல் டக்கறதள்ப ரயரட்டல் உரறகரபர்கள்
தததம் தரறப்தைக்ககபச் சந்றத்து தகறன்நணர். ட தகுறறல்
த்த்த்றணரல்
தரறக்கப்தட்டு
இன்ணதொம்
து
ரழ்ரரத்க லபக்கட்டிததப்த தொடிரல் அல்னல்தடும்
க்கதௗக்கு தைனம்ததர்ந் றழ் அகப்தைக்கதௗம் தபறரட்டு
அகப்தைக்கதௗம் ற்ரதரதும் தல்ரத உறககபச் தசய்து
தகறன்நண. இத்கக உற தைரறத்ம் அகப்தறணர்
டக்குக்குச் தசல்றல் தததம் கஷ்டறகன இதக்கறன்நது.
தைனம்ததர்ந்
றழ்
க்ககப
இனக்குகத்து
ரற்தகரள்பப்தட்டுள்ப இந் அதற
தொகநரணது
உடணடிரக இத்துச் தசய்ப்தட ரண்டும். றழ்
க்கதௗக்கும் தன்தகுற க்கதௗக்குறகடறல் ல்தநக
ற்தடுத்தும் ககறல் தசற்தரடுகள் ரற்தகரள்பப்தட
ரண்டுரற, ரதம் தொண்தரடுககப ற்தடுத்தும்
ககறல் அக இடம்ததநக்கூடரது. இந் றடம்
தரடர்தறல் தரதுகரப்தை அகச்சும் அசரங்கதொம் உடணடிக்
கணம் தசதத் ரண்டும். வு தசனவுத்றட்டத்றல்
தபறரடுகபறல் ரகனதைரறத்ம் இனங்ககப் தறகஜகதௗக்கு
இட்கடப்
தறஜரவுரறக
ங்கப்தடுதன்த
தரறறக்கப்தட்டுள்பது. இது ரற்கத்க்க றடரகும்.
அரரதரன, தைனம்ததர்ந் றழ் க்கதௗக்கும் இட்கடப்
தறஜரவுரறகக ங்கறணரல் அர்கதௗம் ங்கதௗகட
ரட்டில் து ரசககப் தைரறத்ம் றகன ற்தடும்.
ன்ணறறல் றடுகனப் தைதகபறணரல் தன்தடுத்ப்தட்ட
கரறகள் ற்தம் வீடுகள் தரடர்ந்தும் தகடறணர் சர
உள்பண.
இற்கந
ததரது
க்கபறடம்
ககபறக்க
டடிக்கக
டுக்கப்தட
ரண்டிது
அசறரகும்.
றடுகனப் தைதகள் தன்தடுத்றணரர்கள் ன்தற்கரக
தகடறணர் ம்சம் அக்கரறகள் ற்தம் வீடுககபத்
தரடர்ந்தும் கத்றதப்தது அலறரண தசற்தரடரகும்.
ம்தரறம்
இகபஞர்கள்
ரகனரய்ப்தைக்கரக
ஆட்ரசர்ப்தை
தசய்ப்தடுரர்கதபண
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றல்
தரறறக்கப்தட்டுள்பது.
இது
ரற்கத்க்க றடரகும். ரட்டில் உர் தரறல்தட்த
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු විනඹරහ භශවේසයන් භවත්මිඹ]

டிப்ரபரர
ரர்கதௗக்கு
ரகனரய்ப்தைக்கள்
ங்கப்தட்டுள்பண. இந் ரகனரய்ப்தை றடத்றல் ரழ்.
குடரரட்டுப்
தட்டரரறகள்
தைநக்கறக்கப்தட்டுள்பணர்.
அர்கள்
லறன்நம்
தசன்த
றணத்கப்
ததற்தக்தகரண்டரதரறதம், அர்கள் ட ரகரத்றல்
றறக்கப்தடறல்கன,
ரத
ரட்டங்கதௗக்ரக
றறக்கப்தட்டணர். இர்கதௗக்கு ட ரகரத்றரனர
றணத்க
ங்கற
கண
தட்டரரறகதௗக்கு
ங்கறதுரதரல் றதகச் சம்தபதொம் ங்க டடிக்கக
டுக்க ரண்டும். இர்கதௗக்கும் சதகக றகனறல்
ரரட்டரர் கசக்கறள்ககப ங்குற்கு டடிக்கக டுக்க
ரண்டும்.
தட்டரரறகதௗக்கு
45
தல்கன
குநறப்தறடப்தட்டிதப்ததுரதரல் உர் தரறல்தட்த கல்தரற
டிப்ரபரர
ரர்கதௗக்கும்
45
து
க
தல்கனக லடிக்க ரண்டும். இணரல், 28 ரர்கள்
தரறக்கப்தட்ட
றகனறல்
இதப்தரல்
அர்கதௗக்கும்
றணம் ங்க டடிக்கக டுக்கப்தட ரண்டும். இந்
ம்தறணரறம் இகபஞர்கபறல் ட தகுற இகபஞர்,
த்றகதௗக்கும்
தொன்தரறக
ங்குரரடு,
ரதம்,
க.ததர.. (சர.) சறத்றகடந் ற்தம் சறத்றகடர
ரர்கள் றடத்றதம் கணம் தசதத்ப்தட ரண்டும்.
ற்ரதரது
ரழ்ப்தரத்றற்கு
'ரழ்ரற'
தசன்தள்பகரணது
ரற்கத்க்க
றடரகும்.
அரரதரல் டதகுறக்கரண A9 வீற ரதரன்த அங்ரக தன
'கரதட்'
வீறகதௗம்
'தகரங்கறநலற்'
வீறகதௗம்
ன்நரக
அகத்றதக்கறநரர்கள். இதுவும்
ரற்கத்க்க எத
றடரகும். ஆணரல், ட ரகரத்றதள்ப உட்தரககள் வீடுகள், தரடசரகனகள், ரரனங்கள், தள்பறரசல்கள்,
கத்றசரகனகள்
ரதரன்ந
இடங்கதௗக்குச்
தசல்தம்
தரககள் - குநறப்தரக க கரனத்றல் கப்தல்தோனம்ரன்
தசல்னரண்டி
அபவுக்கு
ரரசரண
றகனறல்
கரப்தடுகறன்நண. ணர, அங்குள்ப உட்தரகககபத்ம்
அரது A9 வீறக அகத்து ரதரன்த 'கரதட்' அல்னது
'தகரங்கறநலற்' தரகரக அகத்துத் ரண்டும். அவ்ரத
அகக்கரறட்டரல்
அடுத்
ரத்றததந்து
ரங்கள்
உட்தரககபறல் கப்தல் தோனம்ரன் தசல்னரண்டி றகன
ற்தடும். லங்கள் அங்கு ரதரய்ப் தரர்த்ரல் அந்ப்
தரககபறதெடரக ரர்கள் தரடசரகனக்குக்கூடப் ரதரக
தொடிரறகன இதப்தது தரறத்ம். இன்தகூட அறகரகன 7.00
றக்கு ணக்குத் தரகனரதசறதோனம் க்கள் கூநறணரர்கள், 10
loads ண் அதப்தறகக்குரத. [இகடதௌடு]
ற்ரதரது சறகநகபறல் ரடும் அசறல் ககறககப
றடுறக்கரண்டும். 600க்கும் ரற்தட்ட அசறற் ககறகள்
சறகநறல்
றடுகனத்றன்நற,
றசரகத்றன்நற
ரடிதகறன்நணர். ககதுதசய்ப்தட்ட அப்தரறத் றழ்
இகபஞர் த்றகள் இவ்ரத சறகநறல் ரடுது றரற்ந
தசனரகும்.
இர்ககபத்
தரடர்ந்தும்
சறகநறல்
கத்றதக்கரது ததரதுன்ணறப்தை ங்கற றடுகன தசய்
டடிக்கக
டுக்கரண்டும்.
இர்கள்
ங்கபறன்
குடும்தங்கதௗடன்
ரசர்ந்து
ரரது
தரடர்ந்தும்
சறகநறததப்தணரல்
இர்கபறன்
றர்கரனர
சூணறரகத்ரணறதக்கும். [இகடதௌடு] லங்கள் அர்கதௗக்குத்
றதம் தொடித்துக்தகரடுக்கத் ரகறல்கன. அர்கள்
ல்ரனரதம் றதம் தொடித்துத் ற்ரதரது அர்கபது
குடும்தத்றணகப் தறரறந்து ரழ்கறன்நரர்கள். அர்ககபக்
குடும்தத்றணதடன் ரசர்ந்து ரறட்டரல் ரதரதும். அதுர
எத ததரற றடம். அடுத்ரம் 18ம் றகற ரகு
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ஜணரறதற அர்கள் தறக்கு ந்து 4 தடங்கள்
தர்த்றரகறன்நண. அர் ணதுகத்ரல் அன்கநறணம்
த்கணரர ரதக றடுகன தசய்னரம் ன்த கூநற ணது
உகக தொடித்துக்தகரள்தௗகறன்ரநன். ன்நற.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

හද ඵළන්දහභ එට ජීත් ශන්න ඕනෆ. හද ඵන්දරහ
දුන්ශනොත් එට තභයි ජීත් ශන්ශන්. ඒ දන්ශන් නළේද

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

There is no point of Order in that. Thank you very
much. මී ශ ට රු ිටිකඳහර භරත් නිශඹෝනය ඇභි තුමභහ.
[අ.බහ. 4.00]

ගු ිංිපපළ ගමත් මශ ළ (දඩම් ශළ දඩම් වංලර්ධන
නිතයෝජය අමළ යුරමළ)

(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத் - கரற, கரற அதறறதத்ற தறற
அகச்சர்)

(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands
and Land Development)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, 2015 අඹ ළඹ විහදශේදී
ථහ කිීමභට රළබීභ ළන භභ ඳශමුශන්භ භහශේ තුමට ප්රහල
ය ිටිනනහ. අලුත් ශ්රී රංහක් වහ ව භහින්ද ිතන්තන දළක්භ
භඟින් අි රු නනහධිඳි තුමභහශේ දීර්ක හලීන දයදර්ශී ළඩ
පිළිශශ ය 9ක් තුමශ ක්රිඹහත්භ වුණහ. ඒ හර්ථත්ශේ
ප්රි පර භහනඹට රඵහ දීශේ අසථහ 2015 ශභභ අඹ ළශඹන්
ඉදිිකඳත් ය ි ශඵනහ. භහින්ද ිතන්තනශේ අයමුණ, නහික
ඳවුනේ භට ශන ඹහශභන් වහ ශේ ගුණධර්භ නහික
භහනඹට ශන ඒශභන් ශොඩ න න ංර්ධන ක්රිඹහලිඹක් ඇි 
කිීමභ ඵයි අි රු නනහධිඳි තුමභහශේ අදව. ශභභ ළඩ
පිළිශශශේ හර්ථත්ඹ තුමළින් නන භහනශේ ෆභ අංලඹටභ
ආර්ථි ංර්ධනශේ ප්රි රහබ රඵහ දීභට 2015 අඹ ළශඹන්
යනඹට වළකී වී ි ශඵනහ. බිහිුනණු එල්ටීටීඊඹ හර්ථ ශර
ඳයහනඹ කිීමභ භඟින් හභහමී ටපිටහක් ඇි  ය ය ඳවක්
ඉකුත් ඹන විට ඒ උදහ ය ත් හභශේ ප්රි පර නනතහට බුක්ි 
විඳීභට රඵහ දී ි ශඵනහ.
නනතහට න ජීශනෝඳහඹ භහර්ත්, අශේ දරුන්ට න
ඵරහශඳොශයොත්තුමත් ඇි  යමින් ශරො ශේත් ංර්ධනඹක්
යහ ශ හ ශමින් ිටිනන යටක් ඵට අඳ යට ඳත් කිීමභට අි රු
නනහධිඳි තුමභහට වළකිඹහ රළබී ි ශඵනහ. ශභභ ඳිකර්තනඹ ිටදු
ශශේ, ිටඹලුභ ඳහර්ලසඹන් ඇතුමශත් ය ත් ංර්ධනඹක්
තුමළිනුයි. 2015 ශර් ඇභිකහනු ශඩොරර් 4,000 ඒ ු ේර
ආදහඹභක් අශේක්හ ශරුණහ. ශේ අශේක්හ ශ ඉරක්ඹ
ශත ලින්භ ශ හ වීභට අඳට වළකිඹහ රළබුණහ. 2005 ශර්දී
දියුණු ශමින් ඳි න යටක් ව අඳ යට දළන් භළදි ආදහඹේ රඵන
යටක්. ශභශර අඳ රඵහ ත් ශීඝ්ර ංර්ධනශේ ප්රි පර භහනශේ
ෆභ ශොටටභ රඵහ දීභට ටයුතුම ය ි ශඵනහ. ශභහිදී
ඉවශ භට්ටශේ ශභන්භ ඳවශ භට්ටශේ යප්රහදරහභී පිිකස ද
අභත
ය
ශනොි බීභ
විශලේත්ඹක්.
අභහතයහංල
ශල්ේයඹහශේ ිටට ශේ තළඳළල් හර්ඹහරශේ ලිපි ශඵදන්නහ
දක්හත්, විලසවිදයහර ථිහාහර්ඹයඹහශේ ිටට ශඳය ඳහල්
ඳහලිහ දක්හත්, ඉවශ යහඳහිකඹහශේ ිටට ඳදි ශශශන්දහ,
එශවභ නළත්නේ ි  ශඳොශශේ කුඩහ ශශශන්දහ දක්හත්, නයශේ
ිටට ශේ ග්රහමීඹ ුනළු ශොවිඹහ දක්හත්, ආයුර්ශේද වදයරුන්,
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ඵස යථ හිමිඹන්, රහරුන්, ත්රී ශයෝද යථ වහ ටළක්ිට ිකඹළදුයන්,
ඳහල් ප්රහවන ෆන් යථ හිමිඹන්, විශේල රැකිඹහර නියුක්ත
වන්, හන්තහන්, ළඩිහිිනඹන්, ආඵහධ හිත තළනළත්තන්, ජලි
ර්නයින් වහ ඔවුන්ශන් ඹළශඳන්නන්, ශඳොලීිටඹ, ත්රිවිධ වමුදහ,
ිටවිල් ආයක් හභහජියින් වහ ඔවුන්ශේ ශදභේපිඹන් ආදී
භහනශේ ෆභ ඳළි ඩක් ශතභ ප්රි රහබ රළශඵන අඹ ළඹකුයි
ශේ ඉදිිකඳත් ශරහ ි ශඵන්ශන්.
ිෂිර්භ ක්ශේත්රශේ වී හ ඳභණක් ශනොශයි, ශත්,
ශඳොල්, යඵර්, ුනළු අඳනඹන ශබෝ, ආර්ථි ශබෝ හන් දක්හ
ු ළුල් ක්ශේත්ර ංර්ධනඹක් පිළිඵ ශේ අඹ ළශඹන් අධහනඹ
ශඹොමු වී ි ශඵනහ. කුඩහ ළවිලි රුහශේ ිටට භවහ ඳිකභහණ
ළවිලි ර්භහන්තඹ දක්හ ශභභ අඹ ළශඹන් අධහනඹ ශඹොමු ය
ි ශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, විශලේශඹන්භ ආවහය
ුනයක්ෂිතබහඹ වහ ග්රහමීඹ නනතහශේ ආදහඹභ ඉවශ දළමීභ වහ
ිෂිර්භ ංර්ධන උඳහඹ භහර් ශත යනශේ අධහනඹ හශේභ
යනශේ විලසහඹත් තඵහ ි ශඵනහ.
වී හ වහ කිශරෝ ග්රෆේ 50 ශඳොශවොය ඵෆඹක් රුපිඹල්
350ට රඵහ දීභ නිහත්, වී හ දිිකළන්වීභ වහ යනඹ
අනුභනඹ ශ ප්රි ඳත්ි ඹ නිහත්, යට වලින් සඹංශඳෝෂිත
ය ළී භට අඳට වළකිඹහ රළබුණහ. ඳුන ගිඹ දිනර ඳළළි 
නිඹ ඹ නිහ, ශේ යටට වල් ශන්වීභට ිටේධ වුනත්, ඊට ලින්
පිට යිනන් වල් ශන්වීභ ේපූර්ණශඹන්භ නතය ය ළී භට
ශේ යනඹට වළකිඹහ රළබුණහ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. ශේ දක්හ රුපිඹල් 34ට ඳළතුමණු වී
කිශරෝ වි  මිර රුපිඹල් 40 දක්හ ඉවශ දළමීභ ශොවි
නනතහශේ ආදහඹභ ුනයක්ෂිත ය ළී භටත්, ඉවශ නිසඳහදනඹක්
රඵහ ළී භටත්, ශශශ ශඳොශශේ ශවො තත්ත්ඹක් ඇි  ය
ළී භටත් ශවේතුමක් ශනහ. 2005 ශනශොට ශේ යශට් වි 
වී මිර ි බුශ්ඩ රුපිඹල් 13යි. ඒ අසථහශේ ශඳොශවොය
වනහධහයඹ තඹක්ත් දුන්ශන් නළවළ. එඳභණක් ශනොශයි, ඒ
ශනශොට වී විකුණහ ළී ශේ විලහර ප්රලසනඹක් ශොවි භවත්රු
අතය ි බුණහ.
අද ශන ශොට වී අශශවි භ්ඩඩරඹ සථහපිත ය, වී මිර
සථහය යරහ, මිර ළඩි යරහ, ශඳොශවොය වනහධහයඹ දීරහ, ශේ
යනඹ ශොවි නනතහට විලහර හර්ඹ බහයඹක් ඉසට යරහ
ි ශඵනහ. ශේ අඹ ළශඹනුත් ශඳොශවොය වනහධහයඹ රුපිඹල්
350ට ශදන භන්, වී මිර ළඩි කිීමභ ඉතහභ ඉවශ හර්ඹඹක්
විධිඹටයි අපි දකින්ශන්. ඒ විතයක් ශනොශයි, 2013-2014 නිඹ ඹ
භ
භහස ශභෝශේ ර්හඳතනඹ ශනොරළබීභත් එක් ඒ
න්නශේ හ අහර්ථ වුණහ. අවුරුේදට එ යක් -භහස
න්නශේ ඳභණක්- ශොවිතළන් යන පිිකක් ඉන්නහ. ඒ නිහ
2013 ඹර න්නඹ ඒ අඹට නළතුම ගිඹහ. 2013- 2014 භහස
න්නඹ භවය අඹට විතයයි ශොවිතළන් ය න්න ු ළුන්
වුශ්ඩ. භවය ශොවි භවත්රුන්ට ිටඹඹට 50ක් හශේ තභයි
ශොවිතළන් ය න්න ු ළුන් වුශ්ඩ. භවය අඹට භහස
න්නඹ ේපූර්ණශඹන්භ නළි  ගිඹහ. ඊශ ට ඳුන ගිඹ ඹල්
න්නඹ භවරුන්ට ේපූර්ණශඹන්භ නළි  ගිඹහ. ඒ හශේභ
භවරුන්ට ිටඹඹට 50ක් ශොවිතළන් ය න්න ු ළුන් වුණහ.
භවය ශොවි භවත්රුන්ට න්න 03ක්, න්න 02ක්, න්න
01ක් හශේභ ිටඹඹට 50ක් තභන්ශේ ශොවිතළන් යන්න ිටේධ
වුණහ. නිඹ ශඹන් අඳවුනතහට ඳත් වුණු ශොවි භවත්රුන්ට
බිත්තය වී ින ේපූර්ණශඹන්භ ශනොමිශල් රඵහ දීභට ශේ අඹ
ළශඹන් ශඹෝනනහ කිීමභ ඉතහභත් ඉවශ හර්ඹඹක්; ශේ ශේරහශේ
යන්න ඕනෆ අතයලය ශේහක්. ශොවි නනතහ ආයක්හ ය
න්න, ඔවුන්ශේ ආර්ථිඹ ලක්ි භත් යන්න තභයි අි රු
නනහධිඳි තුමභහ ශේ අඹ ළශඹන් එශවභ ශඹෝනනහ ශශේ. ඒ ප්රලසනඹ
ශේ යශට් නිඹ ඹ ඳළතුමණු ිටඹලු ප්රශේලරට ඵරඳහන ප්රලසනඹක්
ඵට ඳත් ශරහ ි බුණහ.
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විඹළි රහඳශේ ශඳොශරොන්නරු, අනුයහධු යඹ හශේ
ප්රශේලර දළනට ි ශඵන විලහරභ යනඹක් තභයි කුඩු
ශයෝඹ. ශේ වහ අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශේ අඹ ළශඹන්
අධහනඹ ශඹොමු ය ි ශඵනහ. කුඩු ශයෝඹ වළදුණු අඹශේ
ඳවුල්ර ආර්ථිඹ ේපූර්ණශඹන් විනහල ශරහයි ි ශඵන්ශන්.
තභන්ශේ කුඹුරු පිින උස ි ඹරහ තභයි ශේ ශරඩ්ඩුන්ට
ශසත්ශවේත් යන්ශන්. ආර්ථිඹ ඳභණක් ශනොශයි, ඔවුන්ශේ
භහන ජීවිතඹ ඳහ අීමරුතහට ඳත් ශරහ ි ශඵනහ.
ඒ වළභ ශයෝගිඹකුටභ රුපිඹල් 3,000 දීභනහක් රඵහ
ශදනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. ඳහල් දරුන් ශනුශන් ඳහී ඹ
නරඹ පිිකිටදු යන ඹන්ත්ර ූ ත්ර - RO Plants - රඵහ ශදනහ.
කුඩු ශයෝගීන් ශනුශන් ශනභ ඉසපිිකතහර ූ දහනේ යමින්
විලහර හර්ඹ බහයඹක් ශරුණහ හශේභ, ශේ අඹ ළශේදීත් ඒ
ඳවුනේ ශඹෝනනහ කිීමභ ශේ යනඹ රඵු  නඹග්රවණඹක් විධිඹටයි
අපි දකින්ශන්.
ඒ විතයක් ශනොශයි. ශනයසඨ ු යළිටඹන් වහ ශනු
රඵන රුපිඹල් 1,000 මුදර රුපිඹල් 2,000 දක්හ ළඩි ය
ි ශඵනහ. ඒ හශේභ ළඩිහිින දිහ ුනරැකුේ භධයසථහන ිටඹලුභ
ග්රහභ නිරධහික භට්ටමින් ආයේබ යමින් ඒ අඹට රූඳහහිී 
නළයඹීශේ ඳවුනේ, කිඹළවීශේ ඳවුනේ, ශෞය හඹන
ඳවුනේ ඇි  යමින් ටයුතුම යනහ හශේභ, ශේ
භයණහධහය මිි ඹ, විශ්රහභ මිි ඹ, ළඩිහිින මිි ඹ ලක්ි භත්
යන්න ණඹ ක්රභඹක් ශඹෝනනහ කිීමභත් ඉතහභ ඉවශ හර්ඹඹක්.
ශේ යශට් ඉඩේ ේඳත ීමභහහිත ඵළවින්, එඹ ප්රලසත ශර
උඳශඹෝගි ය නිමින් යශට් ංර්ධන ටයුතුම කිීමභ අශේ යනශේ
දළක්භයි. ඒ වහ භවනනතහශේ ඉඩේ හිමිේ වළකිතහක් තවවුරු
ය දීභට අඳ ටයුතුම යනහ. විශලේශඹන්භ නහික
ඵරප්රශේලර ප්රහලඹට ඳත් ය ඇි  තළන්ර ිටිනන කුඩහ ඉඩේ
හිමිඹන්ශේ ඉඩේ යනශේ ඉඩේ ආඥහඳනත අනු ිනනහභ
තක්ශේරු යරහ, දීර්ක හලීන ඵදු ඵරඳත්ර ශදන්න ූ දහනේ ශත්,
ශේ දීර්ක හලීන ඵදු ඵරඳත්රඹ ශදන ශොට ඒ අඹට ඒ තක්ශේරු
ශහ න්න ඵළික නහ. ඒ හශේභ, ශේ ඵරඳත්රඹ ශදන ශොට
හි ඵදු ිටඹල්රභ අඹ යන නිහ විලහර මුදරක් ශන්න ඒ
අඹට ිටේධ ශනහ. ඒ නිහ අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශභය අඹ
ළශඹන් ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහ, ඒ හි ඵේද ේපූර්ණශඹන්භ
ඳහ වළයරහ, ඵදු ඵරඳත්රඹ ශදන අවුරුේශේ ිටට ඵදු මුදල් අඹ
යන්න. ශේ ඵදු ප්රභහණඹ නය ීමභහශේ ජීත් න දුේඳත්
ශඳොශවොත් ිටඹලු ශදනහටභ ිටඹඹට 4ක් වළිනඹට තභයි ි බුශ්ඩ.
භහඹට රුපිඹල් 25,000, අවුරුේදට රක් තුමනට අඩු
ආදහඹභක් ි ශඵන ිටඹලු ශදනහභ ේපූර්ණශඹන්භ දළන් ශේ
ඵේශදන් නිදවස ශනහ. අවුරුේදට රක් තුමශන් ිටට වතය
දක්හ ආදහඹභ ි ශඵන අඹට ිටඹඹට දලභ ඳව ඵේදක් තභයි අඹ
ශන්ශන්. ශේ හශේ ක්රභ වතයට ශේ ඵදු අඹ යනහ හශේභ,
රක් වඹට ළඩිඹ ආදහඹභ ි ශඵන අඹට තභයි ිටඹඹට වතයට
ළඩිඹ ඵදු ශන්න ශන්ශන්. ශභශතක් ල් ශේ ඵරඳත්ර න්න
ඵළික හිටු  රක්ඹටත් ළඩිඹ නනතහට ශේශන් විලහර
වනඹක් ළරශනහ හශේභ, ඵදු ශන්ශන් නළි  හිටු  අඹ
ශේ ඵේද ශවීභට ු රුදු වීශභන් යනශේ ආදහඹභ ළඩි නහ.
ශභශතක් ශේ කුඩහ ඉඩේ හිමිඹන්ට තභන්ශේ යහඳහය ටයුතුම
ය න්න අසථහක් ි බුශ්ඩ නළවළ. දළන් ශේ අඹට කිිටභ ඵදු
ශවීකින් ශතොය, තභන්ශේ ඉඩශේ ශශශහභක් ය න්නත්
අසථහ රළශඵනහ. ඒ නිහ ශේ කුඩහ ඉඩේර යහඳහය ඳත්හ
ශන ඹෆභට ඉඩ ළරශනහ හශේභ, ුනළු යහඳහය වහ ශඹොමු
ව නනතහට ඉඩේ ඵදු ශවීශේදී විලහර වනඹක් ශේ ළඩ
පිළිශළින් රළශඵනහ.
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු ිටිකඳහර භරත් භවතහ]

අධයහඳනඹ ඳළත්ශතන් ත්ශතොත් ශභය ඳශවේ ෂ්යත්ශඹන්
ශේ දරුන් තභයි ළඩිු ය ඳහස ශරහ ඉන්ශන්. 5න ය වහ
දළනට ශදන්ශන් අවුරුේදට ෂ්යත් ඳවශශොසදවයි. ශේ
ප්රභහණඹ 25,000 දක්හ ළඩි ශහ ඳභණක් ශනොශයි, ෂ්යත්ඹ
වහ ශනු රළබ රුපිඹල් 500 ආධහයඹ රුපිඹල් 1,500 දක්හ
ළඩි ශහ. ඒ හශේභ අද විලසවිදයහරශේ ඉන්න ශේ දරුහට
ශදන භවශඳොශ ෂ්යහධහයඹ රුපිඹල් 4,000 දක්හ ළඩි යරහ
ි ශඵනහ. ඒ හශේභ විලසවිදයහර ිටුනන් 25,000ට ශන්හිට
ඳවුනේ රන ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ යරහ ි ශඵනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු නිශඹෝනය අභහතයතුමභනි, දළන් අන් යන්න.

ගු ිංිපපළ ගමත් මශ ළ

(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

භට ත විනහඩිඹක් රඵහ ශදන්න මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි. අද ගුරුරුන්ට ශේ අඹ ළඹ තුමළින් විලහර වන
යහෂ්ඹක් දීරහ ි ශඵනහ. ඒ නිහ ඉදිික හරශේ ශේ යට තුමශ ඉතහ
ශවො ඉවශ අධයහඳනඹක් රඵහ ශදන්න ු ළුන් ට පිටහක් ශොඩ
නළශ නහ.
ශේ ශඹෝනනහ තුමළින් ශේ යටට ඉතහභ ඉක්භනින් ආිටඹහශේ
ආලසාර්ඹඹ ඵට ශ හ ශන්න වළකිඹහ, ලක්ි ඹ රළශඵනහ. ඒ
හශේභ ග්රහමීඹ ප්රශේලර ජීත් න ග්රහමීඹ ඳවුර ලක්ි භත් යන
ශඹෝනනහ යහෂ්ඹක් ශේ අඹ ළශේ ි ශඵනහ. භළි යණඹක්
ඉරක් ය ශන ශනොශයි ශේ අඹ ළඹ ඉදිිකඳත් යරහ
ි ශඵන්ශන්. එදහ ිටට ඉදිිකඳත් යු  අඹ ළඹ ිටඹල්ශල්භ ප්රි පරඹ
තභයි ශේ 10ළනි අඹ ළශේදී නනතහට රඵහ දීරහ ි ශඵන්ශන්.
ඕනෆභ අසථහ භළි යණඹට ූ දහනේ ටයුතුම යන්න
ු ළුන් ආ්ඩඩුක් අි රු භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ ශේ
යශට් ඇි  යරහ ි ශඵනහ කිඹන එ ශේ අසථහශේදී ප්රහල
යනහ. ශඵොශවොභ සතුමි යි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මී ශ ට රු ෂයිහල් හිටේ භන්ත්රීතුමභහ. You have got 10
minutes.
[தற.த. 4.15]

ගු සයිවළල් කළිංම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)

(The Hon. Faizal Cassim)
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப,
2015ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத்றட்ட எதுக்கலடு
சம்தந்ரக கடதததம் றரத்றல் ரதசுகறட்டு ரன்
கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன்.
ரகு
ஜணரறதற
அர்கள்
ரட்டிதள்ப ல்னரத் துகநகதௗம் தனன் ததநக்கூடிரத
இந் வு தசனவுத்றட்டத்கச் சர்ப்தறத்றதக்கறன்நரர். து
தறரசம் எத றசரப் தறரசம். அங்கு அறகபறல்
ரபரண்க தசய்ப்தடுகறன்நது. தல்தன் உத்ர
றகனக
34
தௐதரறததந்து
40
தௐதரய்
க
அறகரறத்ன்தோனம், இந் றசரறகள் இவ்பவு கரனதொம்
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கஷ்டப்தட்டு உகத் உகப்தறன் தனகண இம்தொகநரன்
அததறக்கப்ரதரகறநரர்கள் ன்த ரன் றகணக்கறரநன்.
தணன்நரல், ற்ரதரது எததோகட தல்தக்கு 1,200 தௐதரய்
அர்கதௗக்குக்
கறகடக்கும்ரதரது,
அர்கள்
அற்குச்
தசனறடும் தத்ரரடு இகண எப்தறட்டுப் தரர்த்ரல் அது
ட்டுட்டரகத்ரன்
இதக்கறநது.
ஆகர,
இந்
றகனரற்நத்றன் கரரக இம்தொகந றசரறகதௗக்கு
எத தோகட தல்தக்கு கறட்டத்ட்ட 400 தௐதரய் கூடுனரகக்
கறகடக்கப்ரதரகறநது. இதந்ரதம், தல் றகனரற்நத்துடன்
இந் தல்கனக் தகரள்ணவு தசய்ற்கரண சரறரண எத
றட்டத்கத்ம்
தகரண்டுரண்டுதன்தக
ரன்
அசரங்கத்றன் கணத்றற்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்ரநன்.
அத்துடன், தல் சந்கப்தடுத்தும் சகதகள்தோனம் தல்
தகரள்ணவு
தசய்ப்தட்டரதம்கூட,
இந்ச்
சகதகள்
தகரள்ணவு தசய்த்ம் தல்கனச் சரறரண தொகநறல்
கபஞ்சறப்தடுத்றப் தரரறப்தறல்கன. இன் கரரக
அசரங்கத்துக்கு ட்டம் ற்தடுகறன்நது. சறன கபஞ்சறங்கபறல்
கடதததம் தகபறணரல் தகரள்ணவு தசய்ப்தடும் தல்
சரறரண த்றல் இதப்தறல்கன. ஆகர, தல்கனச் சரறரண
தொகநறல்
கபஞ்சறப்தடுத்துன்தோனம்
க்கதௗக்கும்
அசரங்கத்துக்கும்
ன்க
தக்கக்கூடி
தொகநறல்
தசற்தடுரதம் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
ணக்கு தொன்ணர்
ரதசற தகப உதப்தறணர் ற
கதரரக்க அர்கள், 2015ஆம் ஆண்டு தொடிற்குள்
அசரங்கம் ரடு தொததும் றன்சர சறக ங்கறறடும்
ன்தது எத கணதன்த கூநறறதந்ரர். அதக்குத்
தரறத்ரர தரறரது, இன்த இந் அசரங்கம் க்கதௗக்கு
றன்சர சறக ங்கும்ரதரது வ்பவு சதககககப
ங்குகறன்நதன்த. ரன் தசன்ந கறக அம்தரகந
Construction Engineer இடம் தசன்நறதந்ரதரது அர் தன
form கபறல் ககதரப்தங்ககப இட்டுக்தகரண்டிதந்ரர். அது
ன்ண form ன்த ரகட்டரதரது, "க்கதௗக்கு அசரங்கம்
16,000 தௐதரய்க்குள் றன்சரத்க இணரரக ங்குகறன்நது;
அத்துடன் வீட்டுக்கு றன்சர சற தசய்ற்கரக 40,000
தௐதரய் தம் கடணரக ங்கப்தடுகறன்நது. அகண எத
ரத்றற்கு 500 தௐதரய் வீம் தசதத்ற தொடிக்கரண்டும்"
ன்த
அர்
கூநறணரர்.
ஆகர,
அசரங்கத்றன்
றட்டத்றன்தடி 2016ஆம் ஆண்டு ரடு தரவும் றன்சரம்
கறகடக்கும் ன்தறல் ந்ற தொம் இல்கனதன்த ரன்
கூந றதம்தைகறன்ரநன்.
து
ரட்டிரன
றகந
ரற்தத்
றநணரபறகள்
இதந்ரதம் இர்கள் கணறக்கப்தடுறல்கன. உண்கறல்
இந் வு தசனவுத்றட்டத்றரன ரற்தத் றநணரபறகள்
றடத்றல்
கூடி
கணம்
தசதத்ப்தட்டுள்பது.
அண்கறல் ரற்தத் றநணரபறகள் அகப்தை என்கநச்
ரசர்ந்ர்கள் ன்கண எத சந்றப்தைக்கு அகத்றதந்ரர்கள்.
அங்கு
கறட்டத்ட்ட
150
ரற்தத்
றநணரபறகள்
ந்றதந்ரர்கள். அங்கு ரற்தத் றநணரபறகதௗக்கு உற
தசய்க்கூடி
றகள்
ற்தம்
அர்கள்
ரபரந்ம்
தரணம் ததநக்கூடி றககபச் தசய்துதம்தடி அர்கள்
ன்ணறடம் ரகட்டுக்தகரண்டரர்கள். உண்கறரன ரன் இந்
இடத்றல் தகப அகச்சர் ததவல் ரஜதக்ஷ அர்கதௗக்கு
ன்நற கூநரண்டும். தணணறல், ரன் அதடன் இது
சம்தந்ரகப் ரதசறன் கரரக அர், அர்கதௗக்கரகப்
தத்து இனட்சம் தௐதரய் தத்கக் தகரடுத்றதக்கறன்நரர்.
ரங்கள் அன்தோனம் அர்கதௗக்கு தொடித்ரண சறதசறத
தரறல்ககபச் தசய்ற்கு உற தசய் தொடித்ம். அத்துடன்
அர்கதௗக்கு தோரறம் தௐதரய் தகரடுப்தணவு ங்கப்தட
றதப்தகறட்டு அசரங்கத்துக்கு ன்நற கூதகறன்ரநரம்.
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இந்க் தகரடுப்தணவுக்கு ரனறகரக அர்கள் தரணம்
ததநக்கூடி ககறல் ரங்கதௗம் அர்கதௗக்கு உற
தசய்த்
லர்ரணறத்றதக்கறன்ரநரம்.
அதுட்டுல்ன,
ஜணரறதற
அர்கள்
தொறர்ககபத்ம்
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றன்தோனம் கண்தகரண்டு தரர்த்றதக்கறன்நரர்.
இது உண்கறரன கணறக்கப்தட ரண்டி றடம்.
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அடுத்ரள்
கரகன
தகரதம்தைக்கு
ந்து
அக
றதப்தறறட்டு
அர்கள்
லண்டும்
ஊதக்குத்
றதம்தரண்டிறதக்கறன்நது. கறட்டத்ட்ட இற்கு இண்டு
ரட்கள் தசனறட ரண்டும்.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

அசரங்கம் தசன்ந இண்டு தடங்கதௗக்குள் கறட்டத்ட்ட
60 ஆறம் தட்டரரறகதௗக்கு ரகனரய்ப்தைக் தகரடுத்க
ரங்கள் நந்துறட தொடிரது. அரரதரன்த இம்தொகந
உர்ப் தரலட்கசறல் சறத்றததற்ந 50 ஆறம் இகபஞர் த்றகதௗக்குத் தரறல்ரய்ப்தைக் தகரடுப்தற்கு ஜணரறதற
அர்கள்
லர்ரணறத்றதக்கறன்நரர். இது
உண்கறரன
தரரதௗன்ந உதப்தறணர்கபரகற ரங்கள் சந்ரரப்தட
ரண்டி எத றடம். தணணறல், இகபஞர்கள் ங்கபறடம்
ந்து தரறல் ரய்ப்தைக் ரகட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்ந ரத்றல்
இந்த்
லர்ரணம்
டுக்கப்தட்டிதக்கறன்நது.
அரது
உர்த்றல் சறத்றதய்ற 50 ஆறம் இகபஞர்கதௗக்கு
தரறல்தட்தப்
தறற்சறகள்
ங்கற
அர்கதௗக்கு
ரகனரய்ப்தைக்கள் ங்கப்தடறதக்கறன்நண. உர்ம்
தடித் இகபஞர்கள் ந்த் தரறதம் இல்னரல் அகனந்து
றரறகறன்ந ரத்றல் ஜணரறதற அர்கள் இந்த் லர்ரணத்க
டுத்கறட்டு அதக்கு ரங்கள் ன்நற கூதகறன்ரநரம்.
ற்தகணர Management Assistant ன்ந தறறல்
தட்டரரறகள் றறக்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள்.
'றறதகு'
ன்தது
உண்கறரன
ரட்கட
பப்தடுத்தும் எத றட்டரகும். இன்தோனம் சறற்ந க்கள்
உற ததற்தக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். அரரம் குநறத்
தசற்தரடுகள் சம்தந்ரக ரன் எத சறநற ரரசகணக
தொன்கக்க
றதம்தைகறன்ரநன்.
அரது
அந்ந்
ரட்டத்துக்ரகற்த,
ரட்டத்துக்கு
எத
றட்டம்
ரரறக்கப்தட
ரண்டும்.
இன்த
'றறதகு'
றட்டத்றன்தோனம் தததம்தரதம் ரடு தரவும் எரககரண
தசற்தரடுகரப
ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நண.
அவ்ரத
இல்னரல் எவ்தரத ரட்டத்துக்கும் ற்ந ககறல்
றட்டங்கள் அதொல் தசய்ப்தட ரண்டும்.
அரரம்
ரட்டுறனச்
தசரந்க்கரர்கள்
ங்கள்
கரறககபச் சுத்ப்தடுத்ற குரய்லர் தோனம் லர் சறகப்
ததற்த தறர்ச்தசய்கக ரற்தகரள்ற்கு அசரங்கம் உற
தசய் ரண்டும். அந்ந் ரட்டத்றன் கரனறகனக்கு
ற்நரறரற
தறர்ச்தசய்ககககப
ரற்தகரள்ற்குத்
றட்டங்கள் குக்கப்தட ரண்டும். எர தறர்ச்தசய்ககக
ரடு தரவும் ரற்தகரள்பரல் எவ்தரத ரட்டத்றதம்
தவ்ரத தறர்ச்தசய்ககககப ரற்தகரள்ப ரண்டும்.
இன்தோனம்
சந்கப்தடுத்ததள்ப
தறச்சறகணககபத்ம்
லர்த்துகக்கனரம்
ன்த
ரன்
றகணக்கறன்ரநன்.
உரரக சறன தகுறகபறல் தரசறப்தத ற்தம் சறன
தகுறகபறல் ரசரர ரதரன்ந தறர்ககபத் றட்டறட்ட
தொகநறல் றகபறக்க ரண்டும்.
இன்த றர்க்கட்சறறணர் த்ப றரண றகனம் தற்நறப்
ரதசுகறன்நரர்கள். இந் றரண றகனம் உண்கறரன
தகரதம்தறல்
இதப்தர்கதௗக்குச்
சரறரது.
ஆணரல்,
அம்தரகந, ட்டக்கபப்தை, தரணரககன ரதரன்ந ரட்ட
க்கள் அன்தோனம் ததரறதும் ன்ககடகறன்நரர்கள்.
தணன்நரல் ரன் ணது அததத்றல் கூதகறரநன்.
உரரக
அந்ப்
தகுறகபறதள்ப
எதர்
தபறரட்டுக்குச் தசல்னரண்டுரறன், van க்கு 25,000
தௐதரய் தம் தகரடுத்து இவு அங்கறதந்து தைநப்தட்டு

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have two minutes left.
ගු සයිවළල් කළිංම් මශ ළ

(ரண்தைறகு கதமரல் கரசறம்)

(The Hon. Faizal Cassim)

ஆணரல் இன்த இந் த்ப றரண றகனத்க
அகத்ன் கரரக ணது ஊரண றந்வூரறததந்து
கறட்டத்ட்ட தோன்த றத்றரனத்றல் airport க்கு ந்து
அந்ப் தறரறககப ற்நறக்தகரண்டு, அல்னது அர்ககப
றதப்தறறட்டு
லண்டும் தோன்த றத்றரனத்றல்
த்றரணச் சரப்தரட்டுக்கு வீட்டுக்கு ந்துறடுகறநரர்கள்.
ஆகர
அர்கதௗக்கு
இது
உண்கறல்
றகவும்
இனரதகரண றடம். இற்கந அநறர றர்க்கட்சறறணர்
இங்கு
ந்து
அசரங்கத்கக்
குகநகூநறக்
தகரண்டிதக்கறநரர்கள்.
உண்கறரன
எத
றரதர
ஸ்ரதணத்க
ஆம்தறக்கும்ரதரது
ஆம்தத்றல்
கஷ்டரகத்ரன் இதக்கும். ஆணரல், ரபகடறரன அது
க்கதௗக்கு உறரணரக இதக்கும்.
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றரன
உள்படக்கப்தடரண்டி இண்டு றடங்ககபக் கூந
றதம்தைகறன்ரநன். எதறல் துகநதொகம் து தறரசத்றரன
தொக்கறரணதரன்நரகும்.
இந்த்
துகநதொகத்கப்தற்நற
இங்கு
துவும்
ரதசப்தடரகறட்டு
ரன்
ககனகடகறன்ரநன். இந்த் துகநதொகத்க ரங்கள்
தன்தடுத் ரண்டும் இந்த் துகநதொகம் றநக்கப்தட்டு
இன்த இண்டு தடங்கள் ஆகறன்நண. ஆணரல் இது
தன்தடுத்ப்தடரல் இதக்கறன்நது. அறரன லன்தறடித்
துகநதொகம்
ரத்றம்ரன்
இப்ரதரது
தரறக்கப்தட்டு
தகறன்நது. இந்த் துகநதொகத்கப் தன்தடுத்துன்தோனம்
இந்ப்
தகுற
இகபஞர்கதௗக்கு
ரகனரய்ப்கத
உதரக்கக்கூடிரக இதக்கும்.
அதுட்டுல்னரல் இன்த දවේ ඳහල් க்கு அசரங்கம்
றல்தன்
கக்கரண
தத்கச்
தசனறக்கறன்நது.
இதந்ரதம் 26 தடங்கபரக இந்து, கறநறஸ், இஸ்னரம்
ஆகற சப் தரடசரகனகதௗக்குரற றறககப ங்குற்கு
தக்கப்தடுகறட்டு ரங்கள் ககனகடகறன்ரநரம். දවේ
ඳහල් க்கு ங்குதுரதரன்த இர்கதௗக்கும் இந்க்
தகரடுப்தணவுகள் ங்கப்தட ரண்டுதன்த ரகட்டு,
ரய்ப்தபறத்கக்கு
ன்நறகூநற, றகடதததகறன்ரநன்.

அஸ்மனரதொ அகனக்கும்.

[අ.බහ. 4.25]

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමතේ මශ ළ (ක්රීඩළ අමළ යුරමළ)

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அதத்கரக - றகபரட்டுத்
துகந அகச்சர்)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Sports )

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අි රු නනහධිඳි තුමභහ විිටන්
2015 ය වහ ඉදිිකඳත් ශ අඹ ළඹ ශල්නඹ ශේ යශට්
ංර්ධනඹ ඉරක් යශන වළද නනතහහදී අඹ ළඹක් වළිනඹට
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භවතහ]

මුලින්භ වන් යන්න ඕනෆ. අශේ ශේ ශොශඩ් ඉන්න ු ංිත
මිනිවහශේ ඉරහ යශට් දළළන්ත ංර්ධනඹට උයශදන
ආශඹෝනඹන් ළනත් හිතරහ, ශේ යශට් ආර්ථි ංර්ධනශේ
දිිකභත් ශ යුතුම අංල දිිකභත් යමින් යශට් නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ
ශේත් කිීමභ වහ උඳිකභ වන රඵහ දුන් නනතහහදී අඹ
ළඹක් වළිනඹටත් ශේ අඹ ළඹ වන් යන්න ඕනෆ,
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි. ශේ අඹ ළඹ ඉදිිකඳත් යු  භන්
අඳට අවන්න රළබුණහ, විඳක්ශේ භන්ත්රීරු ශේ අඹ ළඹ
පිළිඵ ඉදිිකඳත් ශ අදවස. මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි,
ශඵොශවෝ විට නනතහ විමුක්ි  ශඳයමුණත්, එක්ත් නහි  ඳක්ඹ
ඇතුමළු භසත විඳක්ඹත් ශේ අඹ ළඹ වළඳින්වශේ අල්රස ශදන
අඹ ළඹක් වළිනඹටයි. ඒ කිඹන්ශන් මිනිසුනන්ට අල්රක් වළිනඹට
ශේ අඹ ළඹ ඉදිිකඳත් ශහ කිඹන එ තභයි මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, විඳක්ශේ භතඹ.
ඳුන ගිඹ අවුරුේද හරඹ තුමශ විඳක්ඹ ශේ යශට් විවිධ
උේශකෝණ ශහ. විවිධ ඵර අයර ශහ. විඳක්ඹ උේශකෝණ,
ඵර අයරලින් ශභොක්ද කිේශේ "විදුලි බිර ළඩියි. නර බිර
ළඩියි. යහනය ශේඹහශේ ළටුේ ළඩි යනු. ශඳෞේලි ඵස යථ
හසතුමරට වන ශදන්න." කිඹරහ කිේහ. ඳුන ගිඹ හරශේ යශට්
ි බුණු උේශකෝණ ශභොනහද නනතහ විමුක්ි  ශඳයමුශ්ඩ රහල්
හන්ත භන්ත්රීතුමභහ යහනය ශේඹහශේ ළටුේ ළඩි යන්න කිඹරහ
ශොටුට ගිහිල්රහ දස කීඹක් හිිනඹහද දස කීඹක් ශොටුට
ගිහිල්රහ උේශකෝණඹ ශහද ශේ අවුරුේද තුමශ නනතහ විමුක්ි 
ශඳයමුණ ජීන ඵය පිළිඵ ශොච්ාය උේශකෝණ ශහද
එක්ත් නහි  ඳක්ඹ ු ම්ර විඳක්ඹ ලිේටන් ට යවුභට කී
තහක් ගිඹහද ශේ අඹ කිේශේ, නනතහට ජීත් ශන්න ඵළවළ,
වන ශදන්න කිඹරහයි.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ වන දුන්නහභ විඳක්ඹ
කිඹනහ, ආ්ඩඩු අල්රස දීරහ ලු. ශේ භවහ විහිළු ථහක් ශන්,
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි. අඳට ශත්ශයන්ශන් නළවළ,
ශභොක්ද විඳක්ඹ කිඹන්ශන් කිඹරහ. අපි ඳළවළදිලි පිළිත්
ශදඹක්, යනඹ වඳුනහ ත්තුම ශදඹක් යහනය ශේඹහශේ ළටුේ ළඩි
යන්න ඕනෆඹ කිඹන එ. ශභොද, ජීන ඵයට භහමී ඔවුන්ට
ආදහඹේ භහර්ඹක් වේඵ ශන්න ඕනෆ. ජීන ඵය ඉවශ ගිහිල්රහ
ි ශඵනහ. ඒට භහන තභන්ශේ ආදහඹභ ළඩිශන ළඩ
පිළිශශක් වදන්න ඕනෆ කිඹරහ ආ්ඩඩු පිළින්නහ. ඉි න්
ආ්ඩඩු ඒට තභයි ශේ විල්ඳඹ දුන්ශන්. ආ්ඩඩු යහනය
ශේඹහශේ ළටුේ ළඩි ශහ. හභහනය භවනනඹහශේ
වනහධහයඹ ළඩි ශහ. භවශඳොශ ෂ්යත්ඹ ළඩි ශහ. ඒ
හශේභ විශ්රහමිඹහශේ ළටුඳ ළඩි ශහ. ශේ වළභ ශදඹක්භ
දුන්ශන් ඇයි ශේ යශට් නනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ උස
තත්ත්ඹට ශශනන්නයි.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශේ කිේහභ එක්ත් නහි 
ඳක්ඹ කිඹන්ශන් ශේ දීරහ ි ශඵන්ශන් අල්රක්ඹ කිඹරහයි.
එශවභ නේ නිදවිටන් ඳුන ශේ යශට් ඳත්ු  වළභ අඹ ළඹකින්භ
දීු  වන ඔක්ශෝභ අල්රසද ශේ ශනොශයි හයණඹ,
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි. අද විඳක්ඹ ශේ අඹ ළඹට ඵඹ
ශරහ. අද විඳක්ඹට ය කිඹහ න්න ශදඹක් නළවළ, ශේ අඹ
ළශඹන් ආ්ඩඩු දුන්නු වනත් එක්. අද විඳක්ඹට ය කිඹහ
න්න ශදඹක් නළවළ. මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ෆභ
අංලඹටභ වන දීරහ ි ශඵනහ. ආ්ඩඩු දුන්නු වන ළන භහ
එකින් එ කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළ. අපි දළක්හ, ඳත්තයර ශඳොල්
ශඩි අකුශයන් කිඹරහ ි බුණහ, දීු  වන ළන. ඒ නිහ ශේ අඹ
ළඹ ෆභ අංලඹක් ශශයහිභ අධහනඹ ශඹොමු යු  අඹ ළඹක්.

550

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අද විඳක්ඹ ශේ අඹ ළඹට
බඹ ශරහ. ශේ අඹ ළශඹන් ආ්ඩඩු දුන්න වනත් එක් අද
විඳක්ඹට ය කිඹහ න්න ශදඹක් නළවළ. ඵරන්න, මරහනහරූඪ
රු භන්ත්රීතුමභනි, අද ෆභ අංලඹටභ ආ්ඩඩු දුන්න වන
ළන. භභ ඒහ එකින් එ කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළ. ඒ දීු  වන
ළන ඳත්තයර ශඳොල් ශඩි අකුිකන් වන් ය ි ශඵනහ අපි
දළක්හ. ශේ, ෆභ අංලඹක් ශශයහිභ අධහනඹ ශඹොමු යු  අඹ
ළඹක්.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අද විඳක්ඹට ි ශඵන්ශන්
බඹක්. විඳක්ඹ දළන ත්තහ, ආ්ඩඩු දිටන් ද සථහය න
ඵ. ඳුන ගිඹ ඳශහත් බහ භළි යණශේදී ඵදුල්ර දිසත්රික්ශඹන්
ඡන්ද ිනක් ත්තහ කිඹරහ ශේ ශොල්ශරෝ භව විරුශෝ ශන්න
ත්තහ. වළඵළයි ඳුන ගිඹ හරඹ ු යහ දිගින් දිටභ ආ්ඩඩු ළඩි
ඡන්ද ංයහක් රඵහ නිමින් ඳශහත් බහ දිනමින්, ආ්ඩඩු
ලක්ි භත් ශමින් ඹන අතශර් තත් හර්ථ නනතහහදී අඹ
ළඹක් ඉදිිකඳත් ශහභ ඒ විඳක්ඹට ඵයඳතශ ශර ඵරඳහන
ඵ දන්නහ. විඳක්ඹ ඩහ ළශටනහ. ඵදුල්රත් එක් නළ ු 
යඑන්පිඹ අද අඹ ළශඹන් ළිනරහ. ඵදුල්රත් එක් නළ ු 
විඳක්ඹ අද අඹ ළශඹන් ළිනරහ, මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි.
ශේ තභයි, ශේ යශට් ි ශඵන ප්රලසනඹ. ශේ අල්රක්
ශනොශයි. ශේ නළේ විඳක්ඹ ළිනරහ. ඵදුල්ශරන් ඡන්ද ිනක්
අයත්තහට ඳසශේ යඑන්පිඹ තීයණඹ ශහ, ඒත් එක් භවහ
ශරොකු භනක් ඹන්න. වළඵළයි ශේ නනතහහදී අඹ ළඹත් එක් ඒ
ිටඹල්ර ුනනුවිුනනු වී ශොස ි ශඵනහ. ශේ යශට් ිටඹලු ශදනහභ ු ංිත දරුහශේ ිටට ළඩිභවල්රහ දක්හ-, විවිධ ශේලඳහරන
ඵරශේ අඳත් භ එතුම වී ිටිනනහ.
ඔඵතුමභහ දකින්න ඇි , ශඳෞේලි ඵස යථ ංභශේ බහඳි 
ළමුණු විශ් යත්න භවතහ ප්රිත්ි  හච්ඡහරදී කිඹරහ ි බුණු
ශදඹ. එතුමභහ කිඹහ ි බුණහ, ශේ අඹ ළශඹන් ශඳෞේලි ඵස යථ
හිමිඹන්ශේ ිටඹලු ප්රලසන විඳුණහඹ කිඹරහ. ඳුන ගිඹ හරශේ
ශඳෞේලි ඵස යථ ංේ විවිධ උේශකෝණ ශහ. එතුමභහ
විතයක් ශනොශයි, අශනකුත් ිත්තීඹ මිි  නහඹශඹෝත්
කිඹනහ, එක්ත් නහි  ඳක්ඹට ේඵන්ධ නහි  ශේ
ංභශේ ිත්තීඹ මිි  නහඹශඹෝ ඳහ කිඹනහ, මරහනහරූඪ
රු භන්ත්රීතුමභනි, "ශේ අඹ ළඹ නනතහහදී අඹ ළඹක්, ශේ අඹ
ළශඹන් ශේ යශට් මිනිුනන්ට ඹභක් ශරහ ි ශඵනහ" කිඹරහ.
විඳක්ඹ එ ඳළත්තකින් කිඹනහ, ශේ අඹ ළඹ අල්රස ශදන
අඹ ළඹක් කිඹරහ; ත ඳළත්තකින් තත් විහිළුක් යනහ.
යනිල් වික්රභිටංව භවත්භඹහ විල්ඳ අඹ ළඹක් ඉදිිකඳත් ශහ.
එතුමභහ ඳත්තයශේ දළේභහ, විල්ඳ අඹ ළඹක්. ශභොනහද, ශේ
විල්ඳ අඹ ළශේ ි ශඵන්ශන් යහනය ශේඹහශේ ළටුඳ
රුපිඹල් 10,000කින් ළඩි යනහ. විශ්රහමිඹහශේ ළටුඳ රුපිඹල්
2,500කින් ළඩි යනහ. භිේධිඹ ිටඹඹට 200කින් ළඩි
යනහ. විදුලි, නර හසතුම අඩු යනහ. ඉි න් ඒ ශන්
ශදවිඹශන්, අපි යරහ ි ශඵන්ශන්ත්. දළන් ඵරු හභ යනිල්
භවත්භඹහත් ශඩ් ඹන්ශන් අඳටයි. ඵළලුහභ යනිල් භවත්භඹහත්
අශේ ඳළත්ශත් හශේ. දළන් නනහධිඳි තුමභහශේ අඹ ළඹභ ශන් ශේ
යනිල් වික්රභිටංව භවත්භඹහත් කිඹන්ශන්. යනිල් වික්රභිටංව
භවත්භඹහත් ශදනහ කිඹන්ශන් අපි ශදන ශේල්භ තභයි.
එශවභනේ ශදවි වහමුදුරු ශන්, අපි දුන්ශන්ත් ඒහභ තභයි. ඇයි,
ශේ ශත්ශයන්ශන් නළත්ශත් යනිල් වික්රභිටංව භවත්භඹහශේ අඹ
ළශඹන් රුපිඹල් 10,000ක් ශදන ශොට ඒ ශවොයි. භහින්ද
යහනඳක් භවත්භඹහ රුපිඹල් 10,000ක් ශදන ශොට ඒ ශවො
නළවළ. එතශොට යනිල් වික්රභිටංව භවත්භඹහ භිේධිඹ ළඩි
යන ශොට ශවොයි, අපි ළඩි යන ශොට ශවො නළවළ. එතුමභහ
රුපිඹල් 2,500ක් විශ්රහමිඹන්ට ශදන ශොට ශවොයි, අශේ භහින්ද
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යහනඳක් භවත්භඹහ ශදන ශොට ශවො නළවළ. ඒ විකඹට නිේ,
"එඹහශේ අේභහ, අශේ ුනේභහ" හශේ. මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, ඒ අඹ එශවභ කිඹන එ හධහයණ නළවළ. ශේ
නනතහ ඉල්ලු ශදඹක්.
ග්රහමීඹ ආර්ථිඹ න හ ිටටුවීභ වහ ශේ අඹ ළඹ තුමළින්
දළළන්ත ළඩ පිළිශශක් ිටේධ ශරහ ි ශඵනහ. ශේ තභයි
ශන්ශන්. එක්ත් නහි  ඳක්ඹයි, ශ්රී රංහ නිදවස ඳක්ඹයි
අතය ශන ශේ තභයි. මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි,
ශ්රී රංහ නිදවස ඳක් ආ්ඩඩුක් ආු  වළභදහභ ි ශඹන
මිනිවහශන් අයශන නළි  මිනිවහට දුන්නහ. එක්ත් නහි  ඳක්
ආ්ඩඩුක් ආු  වළභදහභ නළි  මිනිවහශන් අයශන ඇි  වළකි
මිනිවහට දුන්නහ. ඒ තභයි, ශේ ඳක් ශදශක් - ආ්ඩඩු ශදශක් ශන.
ඔඵතුමභහට භත ඇි , යනිල් වික්රභිටංව භවත්භඹහ ආු  භන්
දුේඳත් මිනිවහශේ භිේධිඹ ඳරහ, ශඳොශවොය වනහධහයඹ
ඳරහ, යහනය ශේඹ ේඳහදු යරහ, ඵහ ළී ේ නත්තරහ,
ංර්ධනඹ නත්තරහ ශභොක්ද ශශේ කිඹරහ. ශෝිනඳි 
යහඳහිකශඹෝ කීඳ ශදශනකුට රුපිඹල් බිලිඹන ණනක් ඵදු
වන දුන්නහ. භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ ශභොක්ද ශශේ
නනතහට වනහධහය දුන්නහ; භිේධිඹ ළඩි ශහ; රැකිඹහ දුන්නහ.
අපි ි ශඹන මිනිවහශන් අයශන ශදනහ; ශේ ශොල්ශරෝ නළි 
මිනිවහශන් අයශන ශදනහ. ඒ තභයි ශේ ආ්ඩඩු ශදශක්
ශන. මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ඒ නිහ තභයි, භ ශේ
ආ්ඩඩුත් එක් ඉන්ශන්. ඒ නිහ තභයි, භ ශේ භහින්ද
යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ ලක්ි භත් යන්ශන්.
ඒ විතයක් ශනොශයි. මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, භධයභ
ඳශහශත් භවනන නිශඹෝජිතඹන් වළිනඹට ඔඵතුමභහට කිඹන්න ඕනෆ,
අඳට ි බුණු ඵයඳතශභ ප්රලසනඹක් ළන. ශේ යශට් ඳශහත් ලශඹන්
ඵළලුහභ ෂ්යත් ප්රි පර අි න් භධයභ ඳශහතට රළබුශ්ඩ 9න
සථහනඹ. ඒ කිඹන්ශන් ඳශහත් නශඹන් අපි අන්ි භ. හභහනය
ශඳශ ප්රි පරලින් 7න සථහනඹ; උස ශඳශ ප්රි පරලින් 7න
සථහනඹ. අපි ශභොන තයේ උත්හව ශත් භධයභ ඳශහශත්
අධයහඳනශේ ඵයඳතශ ඩහ ළටීභක් ි බුණහ. ඒට මලිභ
ශවේතුම තභයි, ගුරු විභතහ. ශඵොශවෝ ඳහල්ර අි ිකක්ත
ගුරුරු ඉන්නහ. භවය ඳහල්රට ගුරුරු නළවළ. භහ
නිශඹෝනනඹ යන නහරපිිනඹ ආනශේ දුසය ඳහල්රට
ගුරුරු නළවළ. ඒ නිහ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ි බුණහ. අි රු
නනහධිඳි තුමභහ ඒ වහ ගුරු වහඹඹන් ඵහ න්නහ
ක්රභශේදඹක් වළදුහ. භශේ ආනශේ ුනදුුනේ ි ශඵන ශභයි ින
අයශන භශේ ආනශේ ඉසශෝරරට දභනහ. ශේ අවුරුදු
ණනට ලින් ශන්න ි බුණු ශදඹක්, මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි. එතශොට තභයි, ඒ ඳහරට ගුරුයඹහ එන්ශන්.
නළත්නේ, නහරපිිනශඹන් ගුරුයශඹක් අයශන රඳශන්ට
දභනහ. ඔහු දහු  දශේ ිටට ශේලඳහරනඥශඹෝ ඳසශේ ගිහින්
භහරුවීභ වදහ න්නහ. අන්ි භට රඳශන්ට ගුරුයඹහ නළවළ. ඒ
නිහ මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ගුරු වහඹයින් 50,000ක්
ඵහ ශන ඔවුන් ඳදිංිත ප්රශේලරටභ ගුරු ඳත්වීේ රඵහ ශදන්න
අි රු නනහධිඳි තුමභහ ත්ත තීයණඹ ශේ යශට් අධයහඳන
ක්ශේත්රශේ ුනවිශලේෂී න්ධිසථහනඹක් වළිනඹට අපි වන්
යන්නට ඕනෆ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. ඔඵතුමභහ දළක්හ, ක්රීඩහ අභහතයහංලඹ
පිළිඵ වන් ය ි ශඵන්ශන් ශභොනහද කිඹන එ ළන.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, රුපිඹල් මිලිඹන 3,250 ක් ශේ
යශට් ක්රීඩහ ශනුශන් අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශන් ශහ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, මීට අවුරුදු 3ට ලින් භභ ශේ
අභහතයහංලඹ බහය න්න ශොට, අශේ අභහතයහංලශේ ළඹ ශීර්ඹ
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ඹටශත් අඳට ි බුශ්ඩ රුපිඹල් මිලිඹන 500 යි. ඳුන ගිඹ අවුරුදු
තුමශන් ශේ අඳට රුපිඹල් මිලිඹන 3,500ට ළඩි ය න්න
ඵළික වුණහ. අඳට එ අඹ ළඹකින් මිලිඹන 3,250ක් ළඩි යරහ
දුන්නහ. දළන් ශේ යශට් ක්රීඩහ නළංවීභ වහ අඳට රුපිඹල් මිලිඹන
6,500ක් අි රු නනහධිඳි තුමභහ රඵහ දීරහ ි ශඵනහ,
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි. ශේ යශට් ඳවශ වුණු කිිටභ යහනය
නහඹශඹක් ක්රීඩහ කිඹන විඹ වඳුනහ ශන ි බුශ්ඩ නළවළ; ශේ
පිළිඵ ශවොඹරහ ඵළලුශේ නළවළ; ශේ පිළිඵ කිිටභ ළඩ
පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ශශේ නළවළ. ශේ යශට් ඳවශ වුණු එභ
යහනය නහඹඹහ, එතුමභහශේ "භහින්ද ිතන්තන" භළි යණ
ප්රහලනශේ ශනභ ඳිකච්ශේදඹක් ලිේහ, ක්රීඩහ පිළිඵ. ඒ
ඳිකච්ශේදඹ ලිේහ ඳභණක් ශනොශයි, ශේ ශින හරඹ තුමශ
එතුමභහ භහින්ද ිතන්තන ප්රහලනශඹන් දක්ු  ආහයඹට ක්රීඩහ
ශනුශන් යන්නට ඕනෆ ිටඹලු ශේල් ඉසට ිටේධ ශහ,
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි.
ඳහරට ක්රීඩහ ශේන්න, ශේ යශට් ක්රීඩහ ංසිි ඹක්
වදන්න, ශේ යශට් ක්රීඩහ ආර්ථිඹක් වදන්න නහි  ප්රි ඳත්ි ඹක්
වදරහ, ඒ ශනුශන් දළළන්ත ළඩ පිළිශශක් එතුමභහ ශේ ශන
ශොට ඉදිිකඳත් යරහ ි ශඵනහ. ශේ යශට් නිදවශන් ඳසශේ
ශභශතක් ල් ක්රීඩහ අභහතයහංලඹට ි බුණු ළඹ ශීර්ඹ ඒ හශේ
ද ගුණඹකින් ළඩි යරහ, ශභය අඹ ළශඹන් ක්රීඩහ ශනුශන්
රුපිඹල් මිලිඹන 6,500 ක් රඵහ දීරහ ි ශඵනහඹ කිඹන එ භහ
විශලේශඹන් භතක් යන්නට ඕනෆ. ඒ පිළිඵ අි රු
නනහධිඳි තුමභහට අශේ ශෞයී ඹ සතුමි ඹ ු ද යන්නට ඕනෆ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අද එක්ත් නහි  ඳක්ඹ
බුදු ශරහ හශේ ථහ යන්ශන්. භහ ශ ි ශඵනහ, "ඹළි ු බුදමු
ශ්රී රංහ" - "Regaining Sri Lanka" - ඹනුශන් 2001 දී යනිල්
වික්රභිටංව භවත්භඹහ ඵරඹට ඳත් ශන ඵරහශඳොශයොත්තුමශන්
වදු  ශඳොත.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශභොක්ද "Regaining Sri
Lanka" කිඹන ශඳොශතන් යනිල් වික්රභිටංව භවත්භඹහ කිේශේ
රක් 10ක් ව යහනය ශේ ංයහ රක් 3ට අඩු යන්න
ඕනෆඹ, ශේ යශට් ංර්ධනඹ ේපූර්ණශඹන් නත්න්න ඕනෆඹ,
ශේ යශට් ිටඹලු යහනය ආඹතන ශඳෞේලීයණඹ යන්න ඕනෆඹ
කිඹරහ කිේහ. එශවභ කිඹු  යනිල් වික්රභිටංව භවත්භඹහ අද
ශභොනහද, ශේ ථහ යන්ශන්
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශේ යශට් නනතහශේ
හනහට 2005 දී භහින්ද යහනඳක් භළි තුමභහ ශේ යශට්
නනහධිඳි  වුණහ. එශවභ නළි නේ අද අඳට විදුලිඵර භ්ඩඩරඹක්
නළවළ; අද හභහනය භනුයශඹකුට ඹන්න රංභ ඵස යථඹක්,
දුේිකඹක් නළවළ; හභහනය ශොවිඹහට ණඹ න්න භවනන ඵළංකු,
රංහ ඵළංකු නළවළ; ණින ශතල් ී ි ත ංසථහ නළවළ. ශේ
ිටඹල්ර විකුණන්න පිඹුරුඳත් වදරහයි ි බුශ්ඩ, මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි. හභහනය ශේ භනුයඹහට ඹන්න එන්න ි බුණු
දුේිකඹ, ඵස ිකඹ ශඳෞේලීයණඹ යන්න යනිල් වික්රභිටංව
භවත්භඹහ "ඹළි ු බුදමු ශ්රී රංහ" - "Regaining Sri Lanka"කිඹරහ භල් ශඳොකුයක් වදරහ ි බුණහ. ඒ භල් ශඳොකුයක්
ශනොශයි, ටු අත්තක්. ශේ ටු අත්ත අසශේ ශභොක්ද
ි බුශ්ඩ යටභ විකුණන නයහඹ ඳත්රඹක්, මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි. ශේ යශට් නනතහ ශභෝඩශඹෝ ශනොශයි. යනිල්
වික්රභිටංව භළි තුමභන්රහශේ එක්ත් නහි  ඳක් ආ්ඩඩුක්
නළත ශේන්න තයේ ශේ යශට් නනතහ ශභෝඩ නළවළ. ඒට ශේ
යශට් නනතහ ූ දහනේ නළවළ.
අඳට භතයි, මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, 2001 දී ඵරඹට
ඳත් වුණු එක්ත් නහි  ඳක්ඹ ශභොනහද ශශේ කිඹරහ. ඡන්දඹ
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දිනරහ භහ වඹක් ඹන්න ලින් යට ශදට ළඩුහ. ශේළුපිල්ශල්
ප්රබහයන්ට යශටන් බහඹක් ලිඹරහ දුන්නහ, විකඹට වික්රභිටංව
රේශන්, තභන්ශේ ශේඳශක් ලිඹරහ දුන්නහ හශේ. එඹහ
දන්ශනත් නළවළ, කිළිශනොච්ිතඹට ගිහින් අත්න් ශශේ ශොශවදීද
කිඹරහ. ගිහිල්රහ ලිඹරහ දුන්නහ.
ඊශ ට ශභොක්ද ශශේ ශඳෞේලීයණඹ ඳටන් ත්තහ.
ිටඹලු යහනය ආඹතන විකුණන්න පිඹුරුඳත් වළදුහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි. එතුමභහ 16/1 ාක්රශල්ඹක් වරහ, යහනය ශේශේ ිටඹලු
අංලරට ශේඹන් ඵහ න්න එ නළළත්වුහ. ඒ අවුරුදු
ශද වභහය හරඹ තුමශ, අඩු ණශන් ේරු තනතුමයක්ත්
ශදන්නට
ඳහර්ලිශේන්තුමශේ
එක්ත්
නහි 
ඳක්ශේ
භන්ත්රීයශඹකුට ඵළික වුණහ. ඒ නිහ, ශේ යශට් ිටඹලු ශදනහ
දන්නහ, යහනය ශේඹ ේඳහදු යන්න ටයුතුම ශ යනිල්
වික්රභිටංව භවත්භඹහ ප්රමු එක්ත් නහි  ඳක්ඹ ඵරඹට
ආශොත්, නළත ශේ යටට ිටේධ ශන්ශන් ශභොක්ද කිඹරහ. ශේ
යශට් මිනිසුන භළිකරහ ඉඳදිරහ නළවළ. මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, ශේ යශට් මිනිසුන ශවොට දන්නහ, එක්ත් නහි 
ඳක් ආ්ඩඩු ි බුණු හරරදී ශභොනහද ශශේ කිඹන එ
ළන.
යනිල් වික්රභිටංව භවත්භඹහ ප්රමු විඳක්ඹ වදු  "ඹළි ු බුදමු
ශ්රී රංහ" ශඳොතත් ඒ හශේභ ඳුන ගිඹ දහ එක්ත් නහි  ඳක්ඹ
විිටන් ඉදිිකඳත් යන රද විල්ඳ අඹ ළඹත් ත්තහට ඳසශේ ශේ
යශට් නනතහට ඉතහභ ශවොඳින් ඳළවළදිලි ශනහ, මරහනහරූඪ
රු භන්ත්රීතුමභනි, ශභොක්ද ශේ යන්න ඹන්ශන් කිඹන එ
ළන.
ශේ අඹ ළඹ පිළිඵ වන් ශශොත්, මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, විශලේශඹන්භ අශේ ප්රශේලරට ශත් ර්භහන්තඹ
ලක්ි භත් කිීමභ වහ දළළන්ත වන රැක් රඵහ දීරහ ි ශඵනහ.
අශේ ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභි තුමභහ කිේහ හශේ, අශේ යශට් ශත්
ර්භහන්තඹට ශත් ආදහඹමින් ළඩි ප්රභහණඹක් රඵහ ශදන්ශන් කුඩහ
ශත් තුම හිමිශඹෝයි.
ශේ කුඩහ ශත් තුම හිමිඹන්ට ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ි බුණහ. ශත්
නළත හ කිීමභ වහ යනඹ රඵහ ශදන වනහධහයඹ අද
එක්රක් වළටදහශවේ ඉරහ රක් 10 දක්හ ළඩි ශහ. ශභඹ අඳ
නිශඹෝනනඹ යන න්ද උඩයට ඳශහත්ර කුඩහ ශත් තුම
හිමිඹන්ට රළබුණු ශරොකු වයිඹක්. ඳුන ගිඹ හරශේ තභන්ශේ
ඳළයණි ශත් ින රහ අලුශතන් ශත් ින හ යන්නට ඵළික
මිනිසුන අභහරුශන් හිිනශේ. අද ඒ අඹට රක් 10ක් රඵහ දීභට
ටයුතුම කිීමශභන් අය ඳයණ ශත් ිටඹල්රභ ඉත් ය, නළත
ශත් හ කිීමභ වහ විලහර ළඩ පිළිශශක් ඇි  ශනහ.
ඒශන් ශත් ආර්ථිඹට ශරොකු ලක්ි ඹක් රළශඵනහ; ශත්
ර්භහන්තඹට ශරොකු ලක්ි ඹක් රළශඵනහ මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි.
ඒ විතයක් ශනොශයි. ඳුන ගිඹ හරශේ ශේ විදුලිඹ ප්රලසනඹ
පිළිඵ විඳක්ඹ විවිධ භත ථහ ශහ. අශේ ආ්ඩඩුශේ භවය
අඹත් විදුලි ඵරඹ පිළිඵ ථහ ශහ. ශනොශයොච්ශාෝශල්
ඵරහහයඹ පිළිඵ ථහ ශහ. ශනොශයොච්ශාෝශල් ඵරහහයඹ
පිළිඵ ට ථහ කිේහ. මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි,
හරඹක් භභ විදුලිඵර නිශඹෝනය ඇභි යඹහ ලශඹන් ිටිනඹහ.
ශේ යශට් ිටඹඹට 70ක් විදුලිඹ
නිසඳහදනඹ ශශේ ඩීල්
ඵරහහයලින්. ශේශක් ි බුශ්ඩ ඩීල් භහෆිඹහක්. ඒහයින්
ශොමිස ළහුහ. ශේ ඩීල් භහෆිඹහ රහ න්නට ඵළිකයි
ිටිනශේ. මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, විදුලිඹ ඒඹක්
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නිසඳහදනඹ යන්න අඳට රුපිඹල් 22ක් ගිඹහ. අඳ
ඳහිකශබෝගිඹහට විදුලිඹ ශදන්ශන් ඒඹක් රුපිඹල් 6.50ට.
ශේ නිහ අවුරුේදට බිලිඹන වතය ඳව විලහර ඳහඩුක්
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ රළබුහ. ශේ වඳුනහ ත් අි රු
නනහධිඳි තුමභහ, 2005 ර්ශේදී ඵරඹට ඳත් වුණහභ
ශනොශයොච්ශාෝශල් ඵරහහයඹ වදන්න තීයණඹ ශහ. එදහ එතුමභහ ඒ
ළන
කිඹන
ශොට
නනහධිඳි යණඹ
ශ
එනහ.
ශනොශයොච්ශාෝශල් ඵරහහයඹ වදනහට ශතෝලි බහ
ේපූර්ණශඹන්භ විරුේධ වුණහ. භහත් ගිහින් කිේහ.
නනහධිඳි යණඹ ඉදිිකඹට ි ශඵන නිහ ශේ ශරහශේ ශේ ළන
කිඹන්නට එඳහඹ කිඹහ. නමුත් එතුමභහ කිේශේ, "ශේ භශේ
ශඳෞේලි ප්රලසනඹක් ශනොශයි. ශේ යශට් නහි  ප්රලසනඹක්.
භට ශේශන් ඡන්ද නළි  ශන්නට ු ළුන්. නමුත් භභ ශේ
වදනහ" කිඹහයි. ඒ අනු තීන්දුක් අයශන මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, ශනොශයොච්ශාෝශල් ඵරහහයඹ වළදුහ. අද විදුලි
ඒඹක් නිසඳහදනඹ යන්න ඹන්ශන් රුපිඹල් වතයි ණනයි.
ශේ ළන විවිධ ශාෝදනහ එල්ර යන අශේ භවය
ඇභි රුන්ශන් වහ විඳක්ශඹන් භහ අවනහ, ඩීල්ලින්
විදුලිඹ ඒඹක් රුපිඹල් 22ට නිසඳහදනඹ යන එ ද රහබ,
ල් අඟුරුලින් ඒඹක් රුපිඹල් වතට නිසඳහදනඹ යන එ
ද රහබ කිඹහ. යශට් නනතහටයි ශේ ඳහඩු ිටේධ ශන්ශන්. ශේ
ශනශොට ශනොශයොච්ශාෝශල් ඵරහහයඹ වහ ත් ණඹ මුදල්
ිටඹල්රභ රහබලින් ඳහ වළයරහ ඉයයි. දළන් භළෂිභ ළහුත්
ප්රලසනඹක් නළවළ.
මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අශේ මිත්ර රු ුනනිල්
වඳුන්ශනත්ි  භන්ත්රීතුමභහශේ ථහශේදී කිඹහ ි බුණහ, ශේ අඹ ළඹ
ථහ අවරහ එතුමභහට ශදය ඹන්නත් ඵළවළ, ශනෝනහ යනහඹ
කිඹහ.
රු ුනනිල් වඳුන්ශනත්ි  භන්ත්රීතුමභනි, ඔඵතුමභහශේ ශනෝනහ
ගුරුිකඹක්. භභ ශඵොශවොභ රු යන ශශනක් වඳුන්ශනත්ි 
භළි නිඹ. ඔඵතුමභන්රහ ඳහර්ලිශේන්තුමට ඇවිත් ශේ අඹ ළඹ
විශේානඹ යරහ ශදය ඹනහ. එතුමමිඹශේ ළටුඳට රුපිඹල් දව
දහවක් ළඩි ශනශොට, රයිට් බිර අඩු ශනශොට- [ඵහධහ
කිීමභක්]

ගු ුනිල් ශඳුන්තනත්ති මශ ළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ීමි  ප්රලසනඹක් ි ශඵනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු වඳුන්ශනත්ි  භන්ත්රීතුමභහ ශභොක් ද ීමි  ප්රලසනඹ

ගු ුනිල් ශඳුන්තනත්ති මශ ළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, ශභතුමභහ භශේ නභ කිේහ.
දළන් ශභතුමභහ රුපිඹල් දව දහවක් ළඩි වුණහඹ කිඹනහ නේ,
අශේ ශනෝනහ විතයක් ශනොශයි, මුළු යශට්භ ශනෝනරහ ල්ඳනහ
යනහ ඇි  ශොශවේද, ශභොන යශට්ද එශවභ ළඩි වුශ්ඩ කිඹහ.

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමතේ මශ ළ

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அதத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

රු භන්ත්රීතුමභහ, ශේ අවන්න. ඔඵතුමභහශේ ශනෝනහට
දළශනන්ශන් නළේද ෆස අඩු යු  එ ඔඵතුමභහශේ ශනෝනහට
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දළශනන්ශන් නළේද විදුලිඹ බිර අඩු යු  එ ඔඵතුමභහශේ
ශනෝනහට දළශනන්ශන් නළේද නර බිර අඩු යු  එ ඔඵතුමභහශේ
ශනෝනහට දළශනන්ශන් නළේද රුපිඹල් 2,250ක් ළඩි යු  එ
ඔඵතුමභහශේ ශනෝනහට දළශනන්ශන් නළේද විශ්රහභ ත්ත තභන්ශේ
ඥහි ඹහට ළඩිශඹන් මුදරක් රළශඵන එ ඔඵතුමභහශේ ශනෝනහට
දළශනනහ. රු භන්ත්රීතුමභනි, ශේ අඹ ළශඹන් ඳසශේ
වඳුන්ශනත්ි  භළි නිඹශේ ඡන්දඹත් අඳට. ඒ භත ි ඹහ න්න.
තමුන්නහන්ශේට ි ශඵන ප්රලසනඹ වඳුන්ශනත්ි  භළි නිඹ යු 
එයි. වඳුන්ශනත්ි  භළි නිඹ රැේශේ ඇයි කිඹහ ඔඵතුමභහට
ශත්රුශ්ඩ නළවළ. වඳුන්ශනත්ි  භළි නිඹ රැේශේ ඇයි "ආ්ඩඩු
ශභච්ාය වන දීරහ ි ශඵනහ. වඳුන්, ඔඹහ ගිහින්
ඳහර්ලිශේන්තුමශේ ෆ ළහුහ, ඔඹහ ළයදියි. ඒශක් හිටඹ
දළශනන්ශන් භට" කිඹන එ ශත්රුේ යන්නයි රැේශේ. එතුමමිඹ
ගුරුිකඹක්. එතුමමිඹට ඵයිිටරඹක් රළශඵනහ. ඔඵතුමභහශේ
ශනෝනහ ඵයිිටරශඹන් ශදය එනශොට හටද ආඩේඵය
නළත්නේ ඔඵතුමභහශේ හවනඹ ඉසශෝශරට ඹන්න ශනහ,
භළි නිඹ ශේන්න. දළන් එතුමමිඹ භහදිශරට ඵයිිටරශඹන්
එනහ. එතුමමිඹශේ ළටුඳට රුපිඹල් 2,250ක් ළඩි ශනහ.
එතුමමිඹට ෆස විඹදභ අඩු ශනහ. එතුමමිඹට රයිට් බිර අඩු
ශනහ. ඒ වනඹ එතුමමිඹට දළශනනහ. එභ නිහ රු
වඳුන්ශනත්ි  භළි තුමභනි, ඊශ
ඡන්දශේදී වඳුන්ශනත්ි 
භළි නිඹශේ ඡන්දඹත් භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහටඹ කිඹන
එ ඔඵතුමභහ අභත යන්න එඳහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ඇභි තුමභහට නිඹමිත ශරහශන් ත විනහඩි ශද
හරඹක් ි ශඵනහ.

ගු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමතේ මශ ළ

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அதத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මරහනහරූඪ රු භන්ත්රීතුමභනි, අහන ලශඹන් භහ ශේ
හයණඹ කිඹන්නට ළභළි යි. ශඳෞේලි ඵසයථ ංභශේ
බහඳි , ළමුණු විශ් යත්න ශේ අඹ ළඹ ශවොයි කිඹනහ නේ,
නනතහ විමුක්ි  ශඳයමුශ්ඩ වඳුන්ශනත්ි  භළි නිඹ ශේ අඹ ළඹ
ශවොයි
කිඹනහ නේ, ශේ යශට් ිටඹලුභ ිත්තීඹ මිි 
නහඹශඹෝ ශේ අඹ ළඹ ශවොයි කිඹනහ නේ ආශඹත් ශේහට
ශන ශභොන වි ද ශේ යශට් නනතහ ශේ අඹ ළඹට ශදන්න
ඕනෆ ිටඹලු වි  රඵහ දීරහ ි ශඵනහ.
භට භතයි, වඳුන්ශනත්ි  භන්ත්රීතුමභහ ඳුන ගිඹ හරශේ
ශොටුශේ ශඵෝඩ් අල්රහ ශන හිිනඹහ. තමුන්නහන්ශේශේ ශඵෝඩ්
එශක් ලිඹහ ශන ි බුශ්ඩ ශභොනහද තමුන්නහන්ශේශේ ශඵෝඩ්
එශක් ි බුශ්ඩ, "යහනය ශේඹහශේ ළටුඳ ළඩි යන්න, විදුලි
බිර අඩු යන්න, තුමය බිර අඩු යන්න" කිඹරහයි.
තමුන්නහන්ශේරහ ශඵෝඩ් අල්රහ ශන කිඹු හ ශනොශයිද අපි ශේ
ඉසට යරහ ි ශඵන්ශන්
තමුන්නහන්ශේරහශේ ඉල්ලීේ
ශනොශයිද ශේ අඹ ළශඹන් ඉසට යරහ ි ශඵන්ශන් ඒ නිහ
තමුන්නහන්ශේරහ
ඇවිල්රහ
ආ්ඩඩුශේ
ඉන්න.
තමුන්නහන්ශේරහ ශේ ඳළත්තට එන්න. මරහනහරූඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි, ශේ, නනතහ ඉල්රු  ශේ. ශේ, නනතහශේ
ප්රලසනරට රඵහ දුන් විඳුේ. ඒ නිහ ශභළනි නනතහහදී අඹ
ළඹක් ඉදිිකඳත් ශ අි රු නනහධිඳි  භහින්ද යහනඳක්
භළි තුමභහට ශේ යශට් නනතහශේ ශෞයී ඹ සතුමි ඹ නළතත් ු ද
යමින් භභ නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ සතුමි යි.

556

[தற.த. 4.44]

ගු සීනි ම්බි තයෝතශේවහලරන් මශ ළ

(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ரரரகஸ்ன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப,
இன்கந வு தசனவுத்றட்ட றரத்றல், ற்ரதரது
அசரங்கம் சர்ப்தறத்றதக்கறன்ந வு தசனவுத்றட்டத்றன்
றகன
தற்நற
ரன்
இங்கு
கூந
ரண்டிணரக
இதக்கறன்ரநன்.
இங்கு
கூடுனரண
எதுக்கலடுகள்
தசய்ப்தட்டிதப்தரக அசரங்கம் கரட்டிக்தகரண்டரதம்,
உண்கறரனர கடததற்நறதப்தது எத ரடிக்ககரண
றகழ்ரகர இதக்கறன்நது. தணன்நரல் எதுக்கலடுகள்
தனறரகப் தன துகநகதௗக்கும் ங்கப்தட்டிதந்ரதம்,
றர்கரனத்றல் அந் எதுக்கலடுகதௗக்கு ற்ந ககறல் அந்ப்
தறகள் கடதததர ன்தது ரகள்றக் குநறரகர
இதக்கறன்நது. தணன்நரல், 2013ஆம் ஆண்டு தரடசரகன
ரர்கதௗக்கரண
தரறக்
தகரள்ணவு
ற்தம்
தரவுகநகள் ரதரன்நற்தக்கரண றறதரதுக்கலடுகள் வு
தசனவுத்றட்டத்றரன ற்தரடு தசய்ப்தட்டது. ஆணரல்,
தரடசரகன
ரர்கதௗக்கு
இதுக
அக
ங்கப்தடறல்கன.
டக்கு,
கறக்கறரன
தன
தரடசரகனகபறல் ரர்கள் உரற தரற அற்ந
றகனறல், சரர தரறகரபரடு தரடசரகனகதௗக்குச்
தசல்க ரங்கள் கரண்கறன்ரநரம். ஆகர, வு
தசனவுத்றட்டம்
ன்ந
ககறரன
எதுக்கலடுகள்
கரட்டப்தடுகறன்நது. ஆணரல், அது ந் அபறல் க்ககபச்
தசன்நகடகறன்நது, அந் வு தசனவுத்றட்டம் ந் அபறல்
கடதொகநப்தடுத்ப்தடுகறன்நது
ன்தது
ரகள்றக்
குநறரகர இதக்கறன்நது.
இங்ரக
தனறரண
கதத்துக்ககப
றறகச்சர்
அர்கள்
ணது
வு
தசனவுத்றட்டத்றரன
தொன்கத்றதந்ரர்.
குநறப்தரக
ஆத்ரரறகபரக
இதந்ர்கதௗக்குத் ற்கரனத்றரன ரங்கள் தைணர்ரழ்வு
அபறத்து
அர்ககபச்
சுந்றரக
ரறட்டரகவும்
அர்கதௗக்கு ரழ்க ற்தடுத்றக் தகரடுத்றதப்தரகவும்
குநறப்தறடப்தட்டது.
ஆணரல்,
உண்கறரன
ன்ண
டந்றதக்கறன்நது?
அங்கு
தொன்ணரள்
ரதரரபறரக
இதந்ர்கள் தைணர்ரழ்வு அபறக்கப்தட்டரர்கள். அன்தறன்
அர்ககபச் சுந்றரக ரறட ரண்டும். ஆணரல், அந்
றகனகக்கு அப்தரல் அர்கள் ங்கபது இதப்தறடங்கபறல்
இதந்துதகரண்டு
தபறறடங்கபறல்
தசன்த
தரறல்
தசய்ற்ரகர அல்னது தபறர க்கரபரடு தரடர்தை
தகரள்ற்ரகர
தொடிரககறல்
அர்ககபப்
தைனணரய்ரபர்கள் சுற்நறறதக்கறன்நணர். அர்கள் ங்கு
தசல்ரக இதந்ரதம் தைனணரய்வுப் தறரறறணதக்கு அது
சம்தந்ரகத் தரறறக்க ரண்டும். ஆகர, அர்கள்
தைனணரய்வுப் தறரறறணரறன் அச்சுதத்தக்குள்ரப ரழ்ந்து
தகரண்டிதக்கறன்நணர். இது றரரண சுந்றர? எத
சுந்றரண ரட்டிரன இர்கதௗக்கு ங்கப்தட்டிதப்தது
றரரண சுந்றர ன்தகணச் சறந்றத்துப் தரதங்கள்,
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப! ஆணரல்,
இந் வு தசனவுத்றட்டத்றரன அர்ககபச் சுந்றரக
ரங்கள் ரறட்டிதக்கறன்ரநரம் ன்த கரட்டப்தட்டிதக்
கறன்நது.
அதுரத்றல்ன, இந் வு தசனவுத்றட்டத்றரன தரனர்
தரடசரகன ஆசறரறர்கதௗக்கு 2,500 தௐதரய் தகரடுக்கப்தடும்
ன்த கூநப்தட்டிதக்கறன்நது. உண்கறரன அர்கள் ந்ப்
தரனர் தரடசரகன ஆசறரறர்கள் ன்தது தபறரகக்
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கரட்டப்தடறல்கன. தணன்நரல் தரனர் தரடசரகனகள்
அசரங்கத்ரல் டத்ப்தடுதும் இதக்கறன்நண, அதுற
அச
சரர்தற்ந
அகப்தைக்கபரல்
டத்ப்தடுணவும்
இதக்கறன்நண.
தன
தரனர்
தரடசரகன
ஆசறரறர்கள்
லண்டகரனரக துற ஊறதொறன்நற றகுந் கஷ்டத்றரன
ங்கள் கல்ற ஊட்டல்ககப டத்றக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
உண்கறரன
இன்த
அர்கதௗக்குக்
தகரடுக்கத்
லர்ரணறக்கப்தட்டிதக்கும்
2,500
தௐதரய்கூடப்
ரதரதுரணல்ன.
தணன்நரல்
எத
சதொரத்றன்
அடிப்தகடக் கல்றக ஊட்டுகறன்நர்கள் அந்ப் தரனர்
தரடசரகன ஆசறரறர்கள் - தொன்தள்பற ஆசறரறர்கள். ஆகர
அர்கதௗக்கு ரணம் கட்டரரகப் தத்ரறத்துக்கு ரரன
தகரடுக்கப்தட ரண்டும். அற்கு றரசடரக அசரங்கம்
அந்ப் தரனர் தரடசரகனககப உள்ரங்க ரண்டும்.
அவ்ரத அர்கதௗக்குச் சதககக ற்தடுத்ற அந்
ஆம்தகட்டக் கல்றக ரம்தடுத்துற்கு டடிக்கக
டுக்கப்தட ரண்டும் ன்த ரன் இந்ச் சகதறரன
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
அதுற, டக்கு, கறக்கறரன கடந் கரன த்த்த்றணரல்
தரறக்கப்தட்ட
தல்னரறக்
கக்கரண
அங்கவீணர்கள்
இன்தம்
ங்கள்
ரழ்ரரத்கக்
கட்டிததப்த
தொடிரர்கபரக ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆகர,
அர்கதௗக்கரண
றரரண
தசற்நறட்டதரன்த
ரற்தகரள்பப்தட ரண்டும். இன்த தோரறம் தௐதரய்
அபறரன அர்கதௗக்குக் தகரடுப்தரகக் கூநப்தடுகறன்நது.
அர்கள் ல்ரனரதக்கும் அகணக் தகரடுப்தரக இதந்ரல்
அக ரங்கள் ரற்கறன்ரநரம். தரறக்கப்தட்டர்கள்
அத்கண ரததக்கும் அந்க் தகரடுப்தணகக் தகரடுக்க
ரண்டும். எதசறனதக்குக் தகரடுத்துறட்டு "ரங்கள் றரசட
ரகக்குரறர்கதௗக்கு றற ங்கறறட்ரடரம்" ன்த
கரட்டக்கூடரது.
இப்ததரதது தரதங்கள்! டக்கு, கறக்கறரன ல்னர
க்ககபத்ம் லள்குடிரற்நறறட்ரடரம் ன்த அசரங்கம்
தம்ரத்துக்
கரட்டுகறன்நது.
உண்கறரன
அங்குள்ப
தகரம் டக்கு ரதரன்ந சறன இடங்கபறல் இன்ணதொம்
க்கள்
குடிரற்நப்தடறல்கன.
சம்தர்
க்கள்
கட்கடதநறச்சரன், கறபறதட்டி, தட்டித்றடல், ல்ரசகண
ஆகற இகடத்ங்கல் தொகரம்கபறரன கடந் 7 தடங்கபரக
ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறநரர்கள்.
ஆணரல்,
அந்
க்கள்
சரர்தரண லள்குடிரற்நம் தரடர்தரக ந் எதுக்கலடுகதௗம்
இடம்ததநறல்கன.
அந்
க்கள்
அர்கதௗகட
இடங்கபறரன லபக் குடிர்த்ப்தட ரண்டும்.
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, ந்ச்
சரக இதந்ரதம் அது ர்த்கர ரதரறக்கறன்நது.
இகடத்ங்கல் தொகரம்கபறரன இதக்கறன்ந சம்தர் க்கதௗக்கு
ங்கற உனர் உவு உறகள் கடந் 2012.12.26ஆம்
றகறரரடு றதத்ப்தட்டண. அன் தறற்தரடு அந் க்கள்
அன்நரட
உவுக்குக்கூட
சறறல்னரல்
றகவும்
கஷ்டப்தடுகறன்நரர்கள். அந் தொகரறல் இதக்கறன்ந சறனர்
ங்கபது உவுத் ரகக றகநவுதசய் ங்ரகரது
ல் ரகன கடதததகறன்ந இடங்கதௗக்கு, அரது,
அதகட தசய்து சூடு அடிக்கப்தடுகறன்ந இடங்கதௗக்கு
கபத்துப் தறச்கசக்கரகச் தசல்கறன்நரர்கள். இவ்ரநரண
துர்ப்தரக்கறறகன இந் ரட்டிரன இதக்கறன்நது. அந்
இகடத்ங்கல் தொகரம்கபறரன இதக்கறன்ந க்கதௗக்கு ந்
றரத்கத்ம் ற்ரதரது ங்கர கரத்றணரல்
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அண்கறரன தோன்த ரதடங்கற குடும்தத்றன் கனர்
எதர் ரன் ர்ம் ததற்தந்தும் ணது தறள்கபகதௗக்கு
உபறக்க
தொடிர
றகனறல்,
அது
கதத்க
தட்டிக்தகரண்டரர். அதக்கு12 கல் ரதரடப்தட்டு,
தய்ரலணரகத்
ப்தறறட்டரர்.
றதரகரகன
கத்றசரகனறல்
சறகறச்கசததற்த,
ற்ரதரது
அர்
கறபறதட்டி தொகரதொக்குக் தகரண்டுப்தட்டிதக்கறன்நரர்.
இவ்ரத அந் க்கள் ங்கபது அன்நரட உவுக்குக்கூட
இகடத்ங்கல்
தொகரறரன
கஷ்டப்தட்டுக்
தகரண்டிதக்கறநரர்கள்.
இந் வு தசனவுத்றட்டத்றரன இடம்ததர்ந் க்ககப
லள்குடிரற்தற்ரகர,
அர்கபது
ரழ்ரரத்கக்
கட்டிததப்தைற்ரகர ந் ற்தரடுகதௗம் கூநப்தடறல்கன.
இது
றகவும்
தொக்கறரண
றடம்.
இச்தசற்தரடு
சர்ரசத்துக்கு கக் கரட்டுகறன்நது? "ரங்கள் கடந்கரன
த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட க்கள் அத்கணரதகத்ம் உரற
இடத்றன லள்குடிரற்நறறட்ரடரம்" ன்த சர்ரசத்துக்கு
கரட்டுற்கரகர
லள்குடிரற்நம்
சரர்தரண
ந்
எதுக்கலடுகதௗம்
இடம்ததநரல்
உள்பது.
ஆணரல்,
இகதல்னரம்
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றரன
இடம்ததற்நறதக்க ரண்டி றடங்கள்! அதுற, சகன
இடங்கபறதம் கறள்பறத் தபறத்து ரதரன்ந எத ரடகம் இது.
ரடகம் ல்னரம் உண்கரகரது. ரடகம் ன்தது
ல்ரனரகத்ம் கதற்குச் தசய்ப்தடுகறன்ந தசற்தரடு.
அவ்ரநரண
எத
ரடகம்ரன்
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றரன
இடம்ததற்நறதக்கறன்நது.
ஆகர,
டக்கு, கறக்கறல் ரதம் றழ் க்கபறன் ணங்ககபப்
தரதூரண அபறரன ரகணப்தடுத்தும் ககறல் இது
அகந்றதக்கறன்நது. ரங்கள் இந் வு தசனவுத்றட்டத்றன்
எவ்தரத தசற்தரடு சரர்தரகவும் ஆரய்ந்ரரம். ல்ன
றடங்கள் தசய்க ப்ரதரதும் ரங்கள் ரற்ரதரம்;
ஆணரல், அந்ச் தசற்தரடுகள் றரதர்ரக க்ககபச்
தசன்நகடக்கூடிரக
இதக்க
ரண்டும்.
அந்ச்
தசற்தரடு இந் வு தசனவுத்றட்டத்றரன றகக் குகநரக
இதப்தக ரங்கள் அநறகறன்ரநரம்.
இன்த
தன
தறள்கபகள்
ரழ்ரர
ரலறறல்
கஷ்டப்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
கடந்கரன
த்த்த்றணரல்
ததற்ரநரக
இந்து
சறதர்
தரரறப்தகங்கபறரன அர்கள் ரழ்கறன்நரர்கள். அர்கபறன்
ரழ்ரரத்துக்ரகற்ந ககறல் தொகநரண தசற்தரடுகள்
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றரன
இடம்ததற்நரகத்
தரறறல்கன. இந் வு தசனவுத்றட்டத்க ரங்கள்
ஆரய்ந்து
தரர்த்ரரம்.
அந்ப்
தறள்கபகதௗக்கரண
றரரண
தசற்தரடுகதௗக்கும்
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றரன
எதுக்கலடுகள்
இடம்ததற்நறதக்க
ரண்டும். அப்தடி கடததநறல்கன. அது டக்கு, கறக்கரக
இதக்கனரம்; கண ரகரங்கபரக இதக்கனரம்! ல்னர
க்கபறன் ரழ்ரரத்கத்ம் கட்டிததப்த ரண்டும்;
ல்னர
க்கபறன்
அடிப்தகடத்
ரகககப
றகநரற்தரக இதக்க ரண்டும். இந் ககறரன
தரர்க்கும்ததரதது
வு
தசனவுத்றட்டத்றரன
கரட்டப்தட்டிதக்கறன்ந தன றடங்கள் உண்கரகர
ரழ்பறக்க
ரண்டிர்கதௗக்கு
ங்கப்தட்டரகத்
தரறறல்கன.
இன்த தததம்தரனரண ததண்கள் தபறரடுகதௗக்குச்
தசல்கறன்நரர்கள். இப்தடி தன
இனட்சக்கக்கரரணரர்
தபறரடுகதௗக்குச்
தசன்தள்பரக
தபறரட்டு
ரகனரய்ப்தை ஊக்குறப்தை, னரணரம்தைகக அகச்சறணரல்
அண்கறரன கக்குக் கரட்டப்தட்டது. ததண்கதௗக்கரண
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சுதரறல் ரகனத்றட்டங்கள் அசரங்கத்ரல் இந் வு
தசனவுத்றட்டத்றரன சறநறபரகக் கரட்டப்தட்டிதக்கறன்நண.
அர்கள்
தபறரடு
தசன்த
தறரபர்கபரகக்
கடகரற்தக தொற்ததொதரக றதத்ற, து ரட்டிரன
அர்கள் ங்கள் ரழ்ரரத்கக் கட்டிததப்தக்கூடி
ககறரன ற்ந தசற்தரடுககப கடதொகநப்தடுத்றணரல்
அது சறநந்ரக இதக்கும். தணன்நரல், ஊறர்கபரக
தபறரடு தசல்ரல் தனறரண துன்தங்ககப ங்கள்
க்கள்
அததறக்கறன்நரர்கள். கனரசர ரலறறதம்கூட
ரங்கள் தரறப்தைக்ககப றர்ரரக்கற தகறன்ரநரம்.
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப,
இனங்ககறரன அறகூடி அபறல் துதரண தரகணத்ள்ப
ரட்டத்கச் ரசர்ந்ன் ரன். அரது, ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றல் எத ரகபக்கு 85,000 ரதரத்ல்கள் துதரணம்
தரறக்கப்தடுரக
தசய்றகள்
தபறரகறறதக்கறன்நண;
றகவும் ககனகடகறன்ரநரம். த்த் கரனத்றதம் அற்கு
தொன்தைம்
றகக்
குகநரண
துதரண
றகனங்கரப
அங்கறதந்ண.
ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றன்
அபகப்
ததரதத்து அங்கு கறட்டத்ட்ட 28 துதரண றகனங்கள்ரன்
இதக்கனரம். ஆணரல், இப்ரதரது அங்கு 66 துதரண
றகனங்கள்
இதக்கறன்நண.
இக
சதொரத்கச்
சலறத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நண. இக சரர்தரண இதக்கரண
டடிக்கககள் துவும் இந் வு தசனவுத்றட்டத்றல்
அகப்
ததநறல்கன.
உண்கறரன
இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றல்
ரதரகப்ததரதள்
தரகணக்கு
கடுகரண
இதக்கம்
கரட்டப்தட்டிதக்க
ரண்டும்.
அற்நறன் றகனகக் கூட்டிணரதம் அது க்கபறன்
ரழ்ரரத்கத்ரன்
எதககறரன
தரறக்கும்.
தணன்நரல், றகன கூடிணரதம் குடிப்தர் குடிக்கத்ரன்
தசய்ரர்; ரதரகப்ததரதகபப் தரறப்ததம் அகப்
தரறக்கத்ரன் தசய்ரர். அந் ககறல், அற்கரண
இதக்கரண
தசற்தரடுகபரக,
அற்கந
இநக்குற
தசய்றல் கட்டுப்தரடுகள் றறக்கப்தட்டிதக்க ரண்டும்;
அல்னது துதரண றகனங்ககப அறகரறப்தற்கு கடககப
ற்தடுத்தும் ககறல் தசற்நறட்டங்கள் கடததற்நறதக்க
ரண்டும். அப்ரதரதுரன் க்கபறன் ரழ்ரரத்க
ரங்கள் சறநந் தொகநறல் கட்டிததப்த தொடித்ம்.
சறதர்
துஷ்தறரரகம்
சம்தந்ரகவும்
கபறர்
சம்தந்ரகவும்
இறல்
குநறப்தறடப்தட்டிதக்கறன்நது.
அண்கக்கரனங்கபறல் தன சறதர் துஷ்தறரரகங்கள்
கடததற்நறதக்கறன்நண.
அண்கறல்
ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றல்
கற்குடர
கல்ற
னத்றற்குட்தட்ட
றனங்கச்கச
ன்ந
தகுறறல்
அகந்துள்ப
றனங்ககச்கச றத்றரனத்றல் ஏர் ஆசறரறர் ந்க
இல்னர என்தது துச் சறதகண ரர்கள் தரர்த்றதக்க
ணது ககரல் தூக்கற ஏங்கற அடித்றதக்கறநரர். அந்ப்
கதணறன் ரய் தகறன் கரரக கலகத்ர
ரதடரன்தக்கு தறரபரகச் தசன்தறட்டரர். தததம்
தரறப்தைக்குள்பரண அந்ச் சறதன் ரகச்ரசகண ஆர
கத்றசரகனறல் அதறக்கப்தட்டு தறன்ணர் ட்டக்கபப்தை
கத்றசரகனறரன அதறக்கப்தட்டரன். அந்ப் கதன்
சறன
ரட்கபரக
கத்றசரகனறரன
அதறக்கப்
தட்டிதந்ரன். ஆணரல், சம்தந்ப்தட்ட ஆசறரறதக்கு றரக
இதுக குந் டடிக்கக டுத்ரகத் தரறறல்கன.
இதுகுநறத்து
ரகச்ரசகண
ததரதஸ்
றகனப்
ததரதப்தறகரரற, ரகச்ரசகண .ஸ்.தற. ஆகறரரரரடு
ரன் ரடிரக தசன்த ககத்ரன். றரரண சட்ட
டடிக்ககககப ரற்தகரண்டு சறதர்கள்லது இவ்ரத
அடரடித்ணம்
தைரறகறன்நர்கதௗக்கு
கடுகரண
டடிக்கக டுக்கரண்டு தன்த ரகட்டுக்தகரண்ரடன்.
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ஆணரல், இந் றடத்றல் அசறல் ரலறரக எத தச்சரண்டி
கடதததரக
ரன்
அநறகறன்ரநன்.
இவ்ரநரண
தசற்தரடுகள் தரடதரக இதந்ரல், இந் ரட்டிரன
வ்பவு ல்ன தசற்தரடுககப உள்படக்கற ந் வு
தசனவுத்றட்டத்கக் தகரண்டுந்ரதம் அக க்கபறன்
அதறறதத்றறல் தொன்ரணற்நத்கக் கரட்டரட்டர. ஆகர,
சறதர்
துஷ்தறரரகங்கள்
ற்தம்
கபறர்
துஷ்தறரரகங்ககப றதத்க்கூடி ககறல் இதக்கரண
சட்டங்கள் இந் ரட்டிரன தகரண்டுப்தட ரண்டும்.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have two minutes left.
ගු සීනි ම්බි තයෝතශේවහලරන් මශ ළ

(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ரரரகஸ்ன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

இந்
வு
தசனவுத்றட்டத்றரன
ஏய்வூறம்
தததர்கதௗக்குச்
சுதரறல்
தரணதரன்கநப்
ததற்தக்தகரள்தௗம்
தொகரக
கடன்
றட்டதரன்த
தொன்தரறப்தட்டுள்பது. ணறதம், து தொறர்ந்ர்கள்
சுதரறல்
தசய்தொடிரது.
அர்கள்
கடன்தட்டு
சுதரறல் தசய்து, ததற்ந கடகண லபவும் அகடக்க
தொடிரது. ஆகர, து தொறர்ந்ர்கதௗக்கு ரணற
அடிப்தகடறனரண தசற்நறட்டதரன்கந தொன்தரறந்து,
அன்தோனம்
அர்கதௗக்கு உறககபச் தசய்தொடித்ர
ற, அற்கு ரற்நரக எத சுதரறல் றட்டத்கரர
அல்னது கடன் றட்டத்கரர தொன்தரறரல்,
அது
தற்நறபறக்கும் ன்த கூநதொடிரது.
இந் வு தசனவுத்றட்டத்றரன சறன றடங்கள்
தொன்தக்குப் தறன் தொரணரகச் தசரல்னப்தட்டிதக்கறன்நது.
ஏர் இடத்றல், "அசரங்க ஊறர்கபறன் ஆகக்குகநந்
ரரந் தரணம் 25,000 தௐதரரக அறகரறக்கும்" ன்தம்
இன்ரணரர் இடத்றல், "ஊறர் எதர் ஆகக்குகநந்
சம்தபரக 30,000 தௐதரறகணப் ததற்தக்தகரள்பரர்"
ன்தம்
குநறப்தறடப்தட்டிதக்கறன்நது.
இவ்ரத,
தொன்தக்குப்தறன் தொரண சறன கதத்துக்கள் இந் வு
தசனவுத்றட்ட
அநறக்ககறரன
இடம்ததற்நறதக்கறன்நண.
ஆகர,
ததரதுரக
உற்தரரக்கும்ததரதது,
இங்கு
சர்ப்தறக்கப்தட்டுள்ப வு தசனவுத்றட்டரணது, இந்
ரட்டு
க்ககப
ரற்தகறன்ந
ககறரனர
அகந்றதப்தகக் கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது. இது
இந் ரட்டு க்கபறன் ரழ்ரரத்கரர அர்கபது
றர்கரன னகணரர தொற்ததொதரகக் கதத்றற்தகரள்பரல்
ரரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது
ன்த
கூநற,
றகடதததகறன்ரநன்.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ශේ අසථහශේදී රු නිශඹෝනය හය
බහඳි තුමභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇි .

අනුරුල ගු ජළනක බණ්ඩළර මශ ළ මූළවනතයන් දලත්
වුතයන්, නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ මුළවනළරූඪ විය.

அன் தறநகு, ரண்தைறகு
ஜரணக தண்டர அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, குதக்கபறன் தறறத் றசரபர்
அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[අ.බහ. 4.59]

ගු ටී. රංජිත් ද තවොයිවළ මශ ළ

(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, අශේ අි රු
නනහධිඳි තුමභහ විිටන් 2015 ය වහ ඉදිිකඳත් ශ අඹ ළඹ
ශල්නඹ පිළිඵයි අඳ ශේ ථහ යන්ශන්. ඳහර්ලිශේන්තුමශේ
ේප්රදහඹ අනු නේ අඹ ළඹ පිළිඵ විහද ශ යුත්ශත්
විඳක්ඹයි. වළඵළයි, භහ නහටු ශනහ ශේ ශරහශේ ශේ රු
බහ නිශඹෝනනඹ යන්ශන් ශදභශ නහි  න්ධහනශේ එ
භන්ත්රීයශඹක් ඳභණක් වීභ ළන. විඳක්ශේ කිිටභ
භන්ත්රීයශඹක් ශේ විහදඹට දළන් ශේ බහ ර්බඹ තුමශ නළවළ.
ශේහට වබහගී ශනොන, යිහරු, ඳේශඳෝික විතයක් වන
විරුේධ ඳක්ඹක් තභයි ශ්රී රංහශේ විරුේධ ඳක්ඹ. ශේ
ඉි වහත න විරුේධ ඳක්ඹක්. ශේ විහදඹ යන්ශන්
විඳක්ඹයි. වළඵළයි, ඒ කිිටභ ශශනක් ශේ රු බහ
නිශඹෝනනඹ යන්ශන් නළවළ. ත භහ කීඳඹකින් ආ්ඩඩු
ශඳයශන්න ථහ යන, නනහධිඳි යණ ි ඹන්න ථහ යන
විරුේධ ඳක්ශේ භමිහ ළන අඳ නහටු ශනහ.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, භවනන නිශඹෝජිතශඹක්
වළිනඹට භට ශේ අඹ ළඹ පිළිඵ ඉතහභ ආඩේඵයශඹන් ථහ
යන්න ු ළුන්. අි රු භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ 2015
ර්ඹ වහ ඉදිිකඳත් ශ ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ පිළිඵ අඳට
ශඵොශවෝ ශේල් ථහ යන්න ු ළුන්. "අයශක් ශභච්ායයි,
ශේශක් ශභච්ාය අඩු වුණහ, ශභඹහට ශභච්ාය අඩු වුණහ, ණන අඩු
ශහභ ශභච්ාය ශනහ, එතුම ළරැදියි, ිටංවර බහහශේ
ශභශවභයි, ඉංරීිට ප්රහලනශේ ශභශවභයි ි ශඵන්ශන්, ශදභශ
ප්රහලනශේ ශභශවභයි ි ශඵන්ශන්" කිඹන ශේල් ශනොශයි අඳ
ථහ ශ යුත්ශත්. ශේ අඹ ළශේ ි ශඵන භසත අඩංගු, භසත
වයඹ පිළිඵ තර්හනුකර රුණු ඉදිිකඳත් යන්න අද විරුේධ
ඳක්ඹ අභත් ශරහ ි ශඵනහ. විරුේධ ඳක්ශේ ආර්ථි
විශලේඥරු ඉන්නහ. යඑන්ී. එශක් අනහත ිටහින
ළබිශනට්ටුශේ මුදල් ඇභි රු ඉන්නහ; නිශඹෝනය ඇභි රු
ඉන්නහ; භව ඵළංකු අධිඳි රු ඉන්නහ. ශේ ඔක්ශොභ තනතුමරු
එතුමභන්රහ ශඵදහ ශන ඉන්ශන්. වළඵළයි, ශේ එක්ශශනකුටත්
ශේ අඹ ළශේ ි ශඵන භසත අඩංගුට අභිශඹෝ යන්න
ු ළුන්භක් රළශඵන්ශන් නළවළ.
අි රු නනහධිඳි තුමභහ, මුදල් අභහතයහංලඹ, බහ්ඩඩහහයශේ
ශල්ේයඹහ ශඵොශවොභ ශශව භවන්ිටඹක් දයරහ ශභභ අඹ
ළඹ ස ශහ. ශේ අඹ ළඹ මිලිඹන 20ක් ඳභණ වුණු භසත
ශ්රී රහංකි නන භහනඹභ ආයණඹ න ඳිකදි ස ශ අඹ
ළඹක් ශර අඳ දකිනහ. යශට් ි ශඵන ආර්ථි ංර්ධනශේ
ප්රි පර භසත නහි ඹට භුක්ි  විඳින්න අසථහක් ශේ වයවහ රඵහ
දීරහ ි ශඵනහ.
භහින්ද ිතන්තන ළඩ පිළිශශ කිඹන්ශන් ශේයි කිේහ. ඒ
ළඩ පිළිශශශේ ප්රි පර අද නහි ඹ වමුශේ ි ඹරහ ි ශඵනහ.
වළඵළයි, විඳක්ශේ භවය රු භන්ත්රීතුමභන්රහ "ශේ භහින්ද
ිතන්තනඹ ළඩට නළි  ශදඹක්; ශඵොරුක්; යන්න ු ළුන්
ශදඹක් නළවළ" කිඹරහ ඳතුමරු වනහ. වළඵළයි, ශේ අඹ ළශේ
ි ශඵන භසත අඩංගු, වයඹ පිළිඵ ඒ එක්ශශනකුටත්
අභිශඹෝ යන්න ු ළුන්භක් නළවළ. අි රු නනහධිඳි තුමභහ
ශභොන්ිනශෝිකඹට ඹන ු ංිත දරුහශේ ිටට ශඳය ඳහශල් උන්න
ගුරුිකඹ දක්හ, විලසවිදයහරශේ ඉන්න ෂ්යඹහ දක්හ,
විලසවිදයහරශේ ඉන්න ආාහර්ඹරු, ථිහාහර්ඹරු දක්හ -ඒ
ිටඹලු ශදනහ පිළිඵභ- ඉතහ ළඹුිකන් අධයඹනඹ යරහ
අධයහඳනඹට අලය යන ිටඹලුභ ඳවුනේ ින ශේ අඹ ළඹ තුමශ
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අඩංගු ය ි ශඵනහ. ඒ ළන අඳ තුමටු ශනහ. වළඵළයි,
විඳක්ශේ රු භන්ත්රීතුමභන්රහ ඒ පිළිඵ කිිට ශදඹක් ථහ
යන්ශන් නළවළ. ෂ්යඹන්ට අට්ටහර වන්න ථහ යන උදවිඹ,
පිටශොටුශේ ලිේටන් ට යවුශේ ශඳශඳහළි ඹන්න ෂ්යඹන්ට
ථහ යන උදවිඹ විලසවිදයහර ෂ්යඹන්ශේ භවශඳොශ
ෂ්යහධහයඹ රුපිඹල් 4,000ක් දක්හ ළඩි කිීමභ පිළිඵ අද කිිටභ
ශදඹක් කිඹන්ශන් නළවළ. ඕශක් ණන් ළයදියි, ඉරක්ේ ළයදියි,
එතුම ළයදියි, ළඩි ශහභ ශවෝ අඩු ශහභ එන ණන ළයදියි
කිඹනහ මික් ශේ අඹ ළශඹන් දීු  ශේල් ේඵන්ධශඹන් අද
විඳක්ඹ ථහ යන්ශන් නළවළ. අධයහඳනශේ භන ඳභණක්
ශනොශයි, රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි.
ඈත එපිට ඇි  ග්රහභ නිරධහික ේ 14,180 ි ශඵන ු ංිත අඩි
ඳහශර් ඉරහ, ු ංිත භං භහත්ර ඉරහ අධිශේගී භහර් දක්හ ශේ
යශට් නනතහශේ ප්රහවන ඳවුනේ ළඩිදියුණු යන්න,
භනහභන ඳවුනේ ළඩිදියුණු යන්න අලය යන දළළන්ත
මුදල් ප්රභහණඹක් ශේ අඹ ළඹ තුමශත් ුනු රුදු ඳිකදි ශන් යරහ
ි ශඵනහ. භහින්ද යහනඳක් ආ්ඩඩු ප්රි ඳත්ි ඹක් වළිනඹට "භ
නළගුභ" තුමළින්, "දිවි නළගුභ" තුමළින්, "භ නළගුභ" තුමළින් ත්
ක්රිඹහ භහර් ඒ ආහයශඹන් ඉදිිකඹටභ ශන ඹහ යුතුමයි කිඹරහ
අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශේ අඹ ළශඹනුත් ශඹෝනනහ යරහ ඒ
වහ අලය ප්රි ඳහදන ශන් යරහ ි ශඵනහ. විරුේධ ඳක්ශේ
නහඹඹහ නනතහ ඉසයවට ගිහිල්රහ අවනහ, "ශේ යශට්
මිනිසුනන්ට ඳහයල් න්නද " කිඹරහ. ඳහයල් න්නද කිඹරහ
අශඳන් අවන මිනිසුනන්ටත් ශවට අනිේදහ එන භළි යණශේදී
රංහශේ ඕනෆභ ප්රශේලඹට තභන්ශේ ඡන්ද රැසවීභට ඳළශඹන්
ඹන්න ු ළුන්. ඒශක් ශෞයඹත් ි ඹන්ශන් නළි  අවනහ,
"උමරහට ඳහයල් න්නද " කිඹරහ. වළඵළයි, න්න වික, ඹන්න
වික අි රු නනහධිඳි  භහින්ද යහනඳක් භළි තුමභහ භහර්
ංර්ධනඹ ශනුශන් දළළන්ත මුදල් ප්රභහණඹක් ශේ අඹ
ළශඹනුත් ශන් යරහ ි ශඵනහ. හභහනය නනතහශේ
භනහභන ඳවුනේ ළඩිදියුණු යන්න ශේ අඹ ළශඹනුත්
ප්රමුතහක් දීරහ ි ශඵන එ ළන අපි එතුමභහට සතුමි න්ත
නහ.
අද යනශේ ශේඹහ පිළිඵ ශඵොශවොභ ළක්කුභකින් වහ
අනුේඳහකින් විරුේධ ඳක්ඹ ථහ යනහ. විරුේධ ඳක්ඹ
අද කිඹනහ, ශේ අඹ ළඹ ේපූර්ණශඹන්භ යනශේ ශේයින්ට
අල්රස දීු  අඹ ළඹක් කිඹරහ. ඔේ, ශේ අඹ ළශඹන් යනශේ
ශේයින් ඇතුමළු ිටඹලු ශේයින්ට අල්රස දීරහ ි ශඵනහ.
ප්රහවන ඳවුනේ විකඹට නළි  නිහ විකඹට ශරහට ශේඹට
එන්න විධිඹක් නළි  යනශේ ශේඹහ ිටිනඹහ. ඵස එ,
ශෝච්ිතඹ ප්රභහද වුණහභ ශේඹට එන්න විධිඹක් නළි  ිටින
යනශේ ශේයින්ටත්, ක්ශේත්ර නිරධහිකන්ට තභන්ශේ ක්ශේත්රඹට
ඹන්නත් රුපිඹල් 50,000ට ඹතුමරු ඳළදිඹක් ශදන්න තීන්දු කිීමභ
ශේ මිනිසුන දකින්ශන් අල්රස දීභක් වළිනඹටයි. විඳක්ඹ ඒ
අල්රස දීභක් වළිනඹට අර්ථ නිරූඳණඹ යනහ නේ, ඒ
එශවභභ තභයි කිඹරහ අපිත් කිඹනහ.
යනශේ ශේයින්ශේ ප්රහවන අලයතහ ඉසට ය න්න
රුපිඹල් 50,000ක් ළනි අඩු මුදරට ඹතුමරු ඳළදිඹක් ශදන්න තීන්දු
යු  එ විඳක්ඹ දකින්ශන් අල්රස දීභක් වළිනඹටයි. "විඳීමත
හශල්න ් ශ් න ු හුරං" කිේහ හශේ විඳීමත හරඹට විරුේධ
ඳක්ඹට ශේ ඔක්ශෝභ ශේන්ශන් අල්රස දීභක් වළිනඹටයි, රු
නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි. ඒ නිහ වුරු අභළි  වුණත්
ශභය ඉදිිකඳත් ශ අඹ ළඹ පිළිඵ අපි තුමටු නහ. ශේ යශට්
යහනය ශේඹ "ඹළි ු බුදුමු ශ්රී රංහ" ළඩටවන තුමළින් රක් වඹ
දක්හ වකුශහ දළමිඹ යුතුමයි කිඹරහ ශඹෝනනහ යු  එක්ත් නහි 
ඳක්ඹ විළිර් නහ නළි  අද ඇවිල්රහ ථහ යනහ, යනශේ
ශේයින්ට ඹතුමරු ඳළදි ශදන්න ත් තීන්දු, ළටුේ ළඩි යන්න
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ත් තීන්දු අල්රස දීභක් කිඹරහ. ශේ අඹ ඳහර්ලිශේන්තුමශේත්,
මුද්රිත භහධයරටත්, විදුත් භහධය ඉසයවට ගිහිල්රහත් භවහ
ශරොකුට ෆ වනහ, ශභය අඹ ළශඹන් යනශේ ශේයින්ට
අල්රස දීරහ කිඹරහ. යනශේ ශේයින්ට භහින්ද යහනඳක්
ආ්ඩඩු රන ශොට එක්ත් නහි  ඳක්ඹ ඒ අල්රක්
විධිඹට රන්ශන් ඔවුන්ශේ ි ශඵන ශනොදළනුත්බහඹ ව
ශේලඳහරන කුව ව්රතඹ මික් ශන ශදඹක් නිහ ශනොශයි
කිඹන එ ශේ යශට් භසත යහනය ශේඹන්භ ශත්රුේ අයශන
ි ශඵනහ, රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි.
අි රු නනහධිඳි තුමභහ 2004 නනහධිඳි යණඹට ූ දහනේ න
ශොට කිේහ, "අපි ශඳොශවොය මිිනඹ රුපිඹල් 350ට ශදනහ"
කිඹරහ. එදහ කිේහ, ඕ ශඵොරුක්, ශඳොශවොය මිිනඹක්
ශොශවොභත්භ රුපිඹල් 350ට ශදන්න ඵළවළ කිඹරහ. වළඵළයි, අද
විරුේධ ඳක්ශේ අඹ ඒ ළන ථහක් නළවළ. 10ළනි තහටත්
භහින්ද යහනඳක් ආ්ඩඩු ශොවි නනතහට රුපිඹල් 350ට
ශඳොශවොය මිිනඹ ශදන ශොට ඒටත් ශේ අඹ කිඹනහ, යටට ඵත
ඳඹන ශොවිඹහට අල්රස දීභක් භහින්ද යහනඳක් ආ්ඩඩු
යනහඹ කිඹරහ. ඒ ශොල්රන් කිඹනහ නේ ශඳොශවොය මිිනඹ
රුපිඹල් 350ට ශදන එ අල්රස දීභක් කිඹරහ, අපි කිඹනහ, ඔේ,
ශේ අල්ර යශට් ශොවි නනතහට තත් දල ණනහක් ඹන
ශතක් ශදන්න භහින්ද යහනඳක් ආ්ඩඩු ූ දහනේ කිඹරහ. ඒහ
තභයි තමුන්නහන්ශේරහ අල්රස වළිනඹට රන්ශන්.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ළවිලි ක්ශේත්රඹ
පිළිඵ භවහ විලහර අශෝනහක් ි බුණහ. ළවිලි ක්ශේත්රශේ
ඉන්න අඹට විශලේශඹන්භ, රවිඩ තුම ේරු ශවෝදයරුන්ට
අවුරුදු 100ට ලින් බ්රිතහනය ඳහරඹන්ශේ හරශේ දීු 
ඹිනතර ඳවුනේ ි බුශ්ඩ. ශේ ඹිනතර ඳවුනේ දියුණු කිීමභ
වහ අවුරුදු 3ක් තුමශ ළවිලි නිහ 50,000ක් වදන්න යනඹ ත්
තීන්දු අනු, ශදළනි අවුරුේද වහත් ඒ ළවිලි නිහ ශඹෝනනහ
ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ කිීමභට ප්රි ඳහදන ශන් ය ි ශඵනහ.

නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔඵතුමභහට නිඹමිත ශරහ ඉයයි.

ගු ටී. රංජිත් ද තවොයිවළ මශ ළ

(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, භභ ත විනහඩිඹ
හරඹක් ඔඵතුමභහශන් ඉල්රහ ිටිනනහ. භශේ විනහඩි 10භ අන්
වුණහ ද, රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි

නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

විනහඩිඹක් න්න.

ගු ටී. රංජිත් ද තවොයිවළ මශ ළ

(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

භභ ඔඵතුමභහශන් ඉල්ලීභක් යනහ, විශලේශඹන්භ භභ
යත්නු ය දිසත්රික්ඹ නිශඹෝනනඹ යන භන්ත්රීයශඹක් වළිනඹට.
යත්නු ය දිසත්රික්ශේ නනතහශේ ප්රධහනභ ආදහඹේ භහර්ඹ
භළණික් ර්භහන්තඹ. ඒ භළණික් ර්භහන්තඹ න හ ිටටුවීභ වහ
රුහුණු භහේු ය නහතයන්තය යහඹ ආශ්රිත යශන, භවහ භළණික්
ු යඹක්න යත්නු යශේ භළණික් අඳනඹන භධයසථහනඹක්
පිහිටුවීභට ත් තීන්දුත්, පිට යටට භළණික් අඳනඹනඹ ය ඒ
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ශශනන මුදල්ලින් අඹ යන ඵේද ිටඹඹට 0.25 දක්හ අඩු
යන්න ත් තීන්දුත්, භසත යත්නු යශේ භළණික්
ර්භහන්තශේ නිඹළලී ිටිනන නනතහට අි රු නනහධිඳි තුමභහ
ශ අි විලහර ශෞයඹක් ඵ භභ ප්රහල යනහ.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ත භතක් ශ යුතුම
ශදඹක් ි ශඵනහ. අද විඳක්ශේ භවය භන්ත්රීරු ශේ බහට
ළයට් ශනහහ. ළයට් ශනළත් ශඳන්නුහ, ශේ ළයට් අඹ
ළඹක් කිඹරහ. ඕනෆ ශශනකුට ු ළුන්, තභන් න ශඵොන
ශදඹක් - ශටොෆී එක් වුණත් - හක්කුශේ දභහ ශන ඇවිත්
ශඳන්න්න. වළඵළයි, ශවට අනිේදහ ශන ශොට, ශේ අඹ ළඹ
විහදශේ අන්ි භ දස ශන ශොට විරුේධ ඳක්ශේ භන්ත්රීරු
ු න්නක්කුයි පිදුරුයි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමට ශනළල්රහ, “අපි
න්ශන් ශේහ තභයි” කිේත්, අපි ඒ ළන රඵර ශන්ශන්
නළවළ.
ශේ අඹ ළඹ නනතහහදී අඹ ළඹක් ඵ ප්රහල ය ිටිනමින්
භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුමි යි.
[අ.බහ. 5.10]

ගු ලයි.ජී. ප්ධමිංිප
අමළ යුරමළ)

මශ ළ

(කෘෂිකර්ම

නිතයෝජය

(ரண்தைறகு க.ஜற. தத்சறநற - கத்தரறல் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture)

රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, 2015 අඹ ළඹ පිළිඵ
ථහ කිීමභට භටත් අසථහක් රළබීභ, ඉතහභ හනහන්ත
හයණහක් වළිනඹට භභ රනහ.
1947 දී, 1947 - 48 ර් වහ ඉදිිකඳත් ව අඹ ළශේ ිටට ශේ
දක්හ ඉදිිකඳත් ව අඹ ළඹ අතිකන් නනතහ වන ළඩිශඹන්භ
රළබුණු අඹ ළඹ වළිනඹටයි, අඳට ශභඹ වඳුන්හ ශදන්න ු ළුන්
ශන්ශන්. ශභඹ අශේ යශට් ෆභ භහන ආර්ථි තීරුටභ
වන රඵහ දුන්න අඹ ළඹක්. ශේ ළන වළශභෝභ තුමටු ශනහ.
ශොවි භවත්රු, ේරු භවත්රුන්, යහනය ශේශේ ව
අශනකුත් ශේහර ිටිනන වුරුත් තුමටු ශනහ.
විශලේශඹන් තරුණ තරුණිඹන් ශනුශන් ක්රිඹහත්භ
කිීමභට ඵරහශඳොශයොත්තුම ශන රැකිඹහ ළඩටවන් ඇතුමළු ශේ
වළභ ශදඹක් දිවහභ ඵළලුහභ, වළභ අංලඹක්භ ිටහයහ ශේ අඹ ළඹ
රහ ශන ගිහින් ි ශඵනහ. එභ නිහ මුදල් වහ ක්රභේඳහදන
අභහතයයඹහ ව ශේ යශට් යහනය නහඹඹහ ලශඹන් අි රු
නනහධිඳි තුමභහටත්, විශලේශඹන්භ අශේ යනඹටත් අද නනතහශේ
ප්රහදඹ හිමි ශරහ ි ශඵනහ.
ඒ එක්භ විඳක්ඹ පිළිඵ කිඹනහ නේ, විඳක්ඹ ශොඩ
න හ ශන ි බුණු, ඒ හශේභ දකිමින් ිටින ශඵොශ ිටහින භන්දිය
ුනළු ශභොශවොතකින් බි දභන්න නනහධිඳි තුමභහශේ අඹ ළඹ
ථහට ු ළුන්භ රළබුණහ. ඒ ිටඹල්ර බි ළටුණහ. ිටඹලු
ඵරහශඳොශයොත්තුම ඩ වුණු තත්ත්ඹට අද විඳක්ඹ ඳත් ශරහ
ි ශඵනහ. භහ දකින වළිනඹට ශේ අඹ ළඹ තුමළින් ශඳන්නුේ
ශශේ, ශේ යනශේ ශේලඳහරන, ආර්ථි සථහයබහශේ ලක්ි ඹයි.
ඳුන ගිඹ ය ණන තුමශ ක්රිඹහත්භ ශ, ශවො මුදල්
ශභනහයණශේ ව විවිධ ංර්ධන යහඳිි ර ප්රි රහබ අද
නනතහට රළශඵනහ. විශලේශඹන්භ ය 30ක් ඳළි  යුේධඹක්
අන් ශහට ඳසශේ, ඳුන ගිඹ හරශේ ශාෝදනහක් ි බුණහ,
යුේධඹ ඉය වුණහට ශභොනහද නනතහට රළබුශ්ඩ කිඹරහ ඇයි
ආයක් විඹදේ අඩු යන්ශන් නළත්ශත් කිඹරහ ඇහුහ. අඳට
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු යි.ජී. ඳේභිටික භවතහ]
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ගු ලයි.ජී. ප්ධමිංිප මශ ළ

(ரண்தைறகு க.ஜற. தத்சறநற)

ශඳශනනහ දළන් ආයක් විඹදේ ිටඹඹට 3 දක්හ අඩු න විට,
එහි ප්රි රහබත් නනතහශේ වන භල්රට එතුම ශරහ ි ශඵන
ඵ.
ශේ යට ඳහරනඹ යනහ කිඹන එශන් අපි අදවස
යන්ශන්, යශට් නනතහශේ ප්රලසනරට විඳුේ ශොඹහදීභයි. ඒ
හශේභ නනතහශේ අනහත අශේක්හරට යට ූ දහනේ කිීමභයි.
ර්ශඹන් ර්ඹ යශට් ආර්ථිඹ භනිමින් ඉදිිකඹට ඹෆභට ළරුනේ
කිීමභ අඹ ළඹ ශල්නඹකින් ශ යුතුමයි. ශභය අඹ ළඹ
ශල්නඹ ු යහභ එභ දළක්භ ව අයමුණු ු ළුල් ශර දකින්නට
ි ශඵනහ.
විශලේශඹන් ශේ අඹ ළඹ ථහශේ ශඹෝනනහ අතය, අනහතඹ
දිවහ ඵරන ළදත් අදවක් ි ශඵනහ. ඒ තභයි, "ශතත් රහඳශේ
ංහර නරඹ විඹළි රහඳඹට වළයවීභ" කිඹන ශඹෝනනහ; ඒ
ඉදිික දළක්භ. අඳ යශට් ර්හ අධි හරඹට ශතත් රහඳශේ
ප්රධහන ංහර අි විලහර නර දවයහක් මුහුදට රහශන ඹනහ.
ළරණි ව ළු ංහර එභ තත්ත්ඹ දකින්නට ි ශඵනහ. ඒ
හශේභ විඹළි රහඳශේ, විඹළි ප්රශේලර හට තුමය නළි ,
බීභට තුමය නළි  අශේ නනතහ දුක් විඳිනහ. ශේ වහයි
ළරුනේ අලය න්ශන්. එභ රහඳරට, එභ ප්රශේලරට හ
වහත්, ඳහනඹ වහත් නරඹ ළඳයිඹ යුතුමයි. ළරණි 
පිළිඵත්, ළු  පිළිඵත් භභ ඵයමු ඳශහත් බහශේ
ිටිනඹදීත් ශඹෝනනහ ඉදිිකඳත් ශහ, නර ේඳහදන ළරුනේ භඟින් ඒ
නරඹ රැස යශන, ඒ නරඹ ආයක්හ යශන ඒහ හට,
ඳහනඹට ව විදුලිඹ නිඳදවීභට ඳහවිච්ිත යන්න ඕනෆ කිඹරහ.
නමුත් ශේ අඹ ළඹ ශඹෝනනහ භඟින් ශඳශනන්ශන්, ඊට ඩහ දුය
ඵරරහ නර ේඳහදනඹ පිළිඵ විශලේ ළරුනේ වදන්නට ටයුතුම
යශන ඹන ඵයි. විශලේශඹන් ඉදිික අවුරුදු තුමන ඇතුමශත ශේ
ළරුනේ ක්රිඹහත්භ කිීමභ අඳට දකින්න ු ළුන් ශනහ.
ය 30 යුේධඹ නිභ යරහ ඳුන ගිඹ ය ඳව තුමශ ශඵොශවෝ
ශේල් ඉසට ි ශඵනහ. උතුමශර් ව නළශ නහිය නනතහශේ දුක්
ේටුලු ශනුශන් ඹේ පිඹය අයශන ි ශඵනහ. නමුත් එඹ
ප්රභහණත් නළවළ, භදි. ඒ ළන ත ශාෝදනහ ි ශඵනහ;
ශනොශඹකුත් ශඹෝනනහ ි ශඵනහ. අපි එඹ පිළින්නහ. ත
ශඵොශවෝ ශේ යන්න ි ශඵනහ. ය 30 යුේධඹකින් විනහල
වුණු, අනහථ වුණු එභ ප්රශේලර නනතහශේ ප්රලසන හු ක්
ි ශඵනහ. නමුත් අද න විට ඒහට විඳුේ ශදන්න ඳටන්
අයශන ි ශඵනහ. LLRC හර්තහශන් නිර්ශේල ශ ඹේ ඹේ
ශේල් ත ක්රිඹහත්භ යන්න ි ශඵනහ. එයින් භවය ශේල්
ක්රිඹහත්භ ශනහ. අද ඹහල්ශේවි දුේිකඹ අවුරුදු විිට ණනට
ඳසශේ උතුමයට, ඹහඳනඹට ඹනහ. එඹ ශොඳභණ න්ශතෝඹක්ද
අශේ රු නිශඹෝනඹ හය බහඳි තුමභහ මුරහනශේ ිටිනන ශේ
අසථහශේදී උතුමශර් දුේිකඹ ළන භතක් කිීමභට රළබීභ තුමටක්.

ගු විජයකළ මතශේවහලරන් මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர ரகஸ்ன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

භභත් ඹහල්ශේවිශේ තභයි උශේ ආශේ.

ගු ලයි.ජී. ප්ධමිංිප මශ ළ

(ரண்தைறகு க.ஜற. தத்சறநற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

අද ආහද

ගු විජයකළ මතශේවහලරන් මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) றஜகனர ரகஸ்ன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

ඔේ.

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ශොඳභණ ශවොද අශේ රු භන්ත්රීතුමමිඹත් ඇවිත් ි ශඵනහ.
භභත් ඉසය කිහිඳ තහක් ගිහින් ි ශඵනහ. අඳටත් විකභ
න්ශතෝයි, අශේ රු විනඹරහ භශවේසයන් භන්ත්රීතුමමිඹ
ඹහල්ශේවිශේ ඳළමිීමභ ේඵන්ධ. අඳත් ශ දීභ ඹනහ,
ඹහල්ශේවිශේ. ශේයි අඳට ඕනෆ යන්ශන්. උතුමය - දකුණ ඹහ
යන ශවො ඳහරභක් අඳට ඕනෆ යනහ. ඒ සථියහය ඳහරභක්
ශන්න ඕනෆ. ශේ යශට් නහි  ප්රලසනඹට අපි ශවො විඳුභක්
ඇි ය න්න ඕනෆ. එතළනදී ශදඳළත්ශත්භ නභයශීලිබහඹක්
අලය ශනහ. දළඩි ආහයඹට ටයුතුම යරහ විඳුභක් ඇි  ය
න්න ු ළුන්භක් නළවළ. උතුමශර් භවය අතුමරු භහර් වදරහ
නළවළ කිඹරහ අද කිේහ. අශේ ඒ රු භන්ත්රීතුමමිඹශේ ථහශේදී
ශන්න ඕනෆ කිේශේ. ඳශහත් බහ දීරහ ි ශඵන්ශන් ඒටයි.
ප්රධහන ඳහය, A-9 භහර්ඹ දළන් යනශඹන් වදනහ. අතුමරු ඳහයල්
වදන්න ි ශඵන්ශන් ඳශහත් බහරට. ල්ලි භදි නේ අි රු
නනහධිඳි තුමභහශන් ඉල්රන්න. [ඵහධහ කිීමභක්] ත භදි නේ
ඉල්රන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිීමභක්]

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ඉල්රන තයභක් ශදනහ.

ගු ලයි.ජී. ප්ධමිංිප මශ ළ

(ரண்தைறகு க.ஜற. தத்சறநற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

[ඵහධහ කිීමභක්] නළවළ, ඔඵතුමමිඹ ශනොශයි, ශේ ළන
ශභොනහ වික කිඹන්න TNA එ නළවළ.
TNA එයි ශභතළන ඉන්න ඕනෆ. ල්ලි භදි නේ ඉල්රන්න
ඕනෆ. උතුමරු ඳශහත් බහ අශනක් ඳශහත් බහත් එක් අත්ළල්
ඵළ ශන උතුමශර් නනතහශේ අඩු ඳහඩු නළි  යන්න ටයුතුම
යන්න ඕනෆ. ඒටයි ඡන්දශඹන් ඳත් ශරහ ි ශඵන්ශන්. එශවභ
නළි  දළන් අපි අයින් ශ යුතුම, ඳළයණි, ඹල් ඳළන ගිඹ නහි හදඹ
මුල් ය ශන, එල්ටීටීඊ එ යන්න ගිඹ ළශඩ් තත් විධිඹකින්
යන්න රළවළසි  ශරහ නේ ශේ ළශඩ් යන්න ඵළවළ. අපි
යනඹත් එක් එතුම ශරහ නභයශීලී ටයුතුම යන්න ඕනෆ.
යනශේ ශේලඳහරනඹ පිළිත්ශත් නළි  වුණහට භක් නළවළ. නමුත්
ආර්ථි ළඩ පිළිශශට එතුම ශරහ ඹන්න ඕනෆඹ කිඹන
හයණඹ භතක් යන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ දකුශ්ඩත් කිිටඹේ ශවෝ
නහි හදී ඵරශේ ඇි  යන්න වුරු රළවළසි  වුණත් ඒහ
පිටුදකින්නට, ඒහ භළඩ ඳත්න්නට, ඒහ භහනශඹන් අයින් ය
දභන්නට අපි ටයුතුම යන්න ඕනෆ. ඒ වහ අපි අශේ වහඹ
රඵහ ශදනහ.
ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ තුමළින් ළඩ යන නනතහශේ, ශොවි
නනතහශේ,
රැකිඹහ
වියහිත
තරුණ
තරුණිඹන්ශේ,
ළඩිහිිනඹන්ශේ, දරුන්ශේ ශේ වළභ ශශනකුශේභ ප්රලසන ළන
රහ ඵරහ ඒහට විඳුේ, වන ඉදිිකඳත් ය ි ශඵනහ.
විශලේශඹන්භ අඩු ආදහඹේරහභී, අඩු යප්රහදරහභී නනතහශේ
ඳළත්ත ළන ශේ අඹ ළශඹන් රහ ඵරහ ි ශඵනහ. ඒ අඹට
ශවොද ජීන භට්ටභක් රඵහ ශදන්න ඕනෆ යන ළඩ පිළිශශල්
ශඹෝනනහ ශරහ ි ශඵනහ. විශලේශඹන්භ
ඉදිික ර්ර,
ර්ශඹන් ර්ඹ, ශභන් භ ිව ආර්ථි ඒ භට්ටමින්,
අඩු ආදහඹේ රහභී ිවඹන් අතිකන් ඳවුල් 25 ඵළගින් ශතෝයහ ශන
ඒ අඹශේ ශතුම හ ඳභණක් ශනොශයි, කුඩහ ර්භහන්ත,
භත්ය ර්භහන්ත, ත් ඳහරනඹ කිඹන ශේ වළභ යහඳිි ඹක්භ
ආයේබ යන්න උදවු යන්න "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන වයවහ
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විශලේ ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. ශේ තභයි අඳට
අලය න්ශන්. අශේ යශට් ු ංිත එක්ශනහ නළඟිිනන්න ඕනෆ. අශේ
යශට් ඳහයල් දියුණු ශන්න ු ළුන්. ගුන් ශතොටුශඳොශල් දියුණු
ශන්න ු ළුන්. ඒ එක්භ අශේ බිභ ඉන්න - ඳවශ භට්ටශේඉන්න නනතහත් නළඟිටුන්න ඕනෆ. එතශොට තභයි භඵය
ආර්ථි ංර්ධනඹක් ඇි  න්ශන්.
ළවිලි ප්රනහ ශනුශන් නිහ 50,000ක් ඉදි කිීමභට
ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහ. ඒ එක්භ භභ ශඹෝනනහ යන්න
ළභළි යි, අය ලින් ඳර්ාස-
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අශේ කුඩහ යඵර් ඉඩේ හිමිඹහට එශවභ නළත්නේ යඵර්
නිසඳහදඹහශේ අතට රළශඵන විධිශේ ළඩ පිළිශශක් අපි
ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.
ශඳය ඳහල් පිළිඵත් ඉතහභ ශවො ළඩටවනක් ඉදිිකඳත්
ය ි ශඵනහ. ශඳය ඳහල් ගුරු ු හුණු ඉතහභ ළදත් නහ.
ඒ හශේභ ශඳය ඳහල් ශොඩනළඟිලිත් අං ේපූර්ණ ශන්න
ඕනෆ. අශේ අධයහඳනශේ මුල් අදිඹය වළිනඹට ල්ඳනහ යන
ශොට ශඳය ඳහල් අධයහඳනඹට ප්රමුතහක් රළබිඹ යුතුමයි. ගුරු
භෆණිරුන් ඉන්නහ. භභ දන්නහ වළිනඹට ඵයමුශේ නේ ගුරු
පිඹරු ශදශදශනක් ඉන්නහ. ඉි න් ඒ අඹ වහ රුපිඹල් 2500
දීභනහක් ශදන්න ශභය අඹ ළශඹන් ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහ.

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

2005 ඉරහ එ ශඹක්ත් වදරහ නළවළ.

ගු ලයි.ජී. ප්ධමිංිප මශ ළ

(ரண்தைறகு க.ஜற. தத்சறநற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

අපි ශොශවොභ වික ශේ ය නිමු, රු භන්ත්රීතුමභනි.

ගු ණර්. තයෝගරළජන් මශ ළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ඒ නනතහට වළභදහභ අතය කිඹරහ ළඩක් නළවළ.

ගු ලයි.ජී. ප්ධමිංිප මශ ළ

(ரண்தைறகு க.ஜற. தத்சறநற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

අපි එශවභ අතය කිඹන්ශන් නළවළ. අතය කිඹන්ශන්
එක්ත් නහි  ඳක්ශඹන්. අපි එශවභ අතය කිඹන්ශන් නළවළ.
ඔඵතුමභන්රහ එශවභ තභයි අතය කිඹන්ශන්. භභ කිඹන්ශන්
නළවළ, ඔඵතුමභහ අතය කිඹනහ කිඹරහ.
අපි ශේ ළන ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයහංලශේ උඳශේල
හය බහශේදීත් ථහ ශහ. ඳර්ාස 10ක් ශදන්න කිඹරහ අපි
ඉල්ලුහ. අපි ඒ ඉල්ලීශේ ඉන්නහ. ශේ ළශඩ්දී අපි එතුම ශරහ
ඒ විධිඹට ටයුතුම යමු. තුම ප්රනහශේ ඹවඳත ශනුශන් අපි
ළඩ යන්න ඕනෆ. ඒ අඳට අතවිකන්න ු ළුන් ශදඹක්
ශනොශයි. ඒ අඹට රළබිඹ යුතුම අයිි හිටේ අපි රඵහ ශදන්න
ඕනෆ.
ළඩිහිින දීභනහ ළඩි යන්නත් ටයුතුම ය ි ශඵනහ.
නමුත් ඊට ඩහ අඹ යන ශදඹක් තභයි ළඩිහිිනඹන්ට දිහ
ුනරැකුේ භධයසථහන ඇි  කිීමශේ න ශඹෝනනහ. භභත් ළඩිහිින
ංවිධහනඹට ේඵන්ධයි. අවුරුදු 25ක් විතය ි සශේ ිටට ඒ
ංවිධහනඹ ය ශන ඹනහ. ඒ හශේභ ළඩිහිින නිහඹක්
ි ශඵනහ. ළඩිහිින නිහඹ ආන්නශේභ ළඩිහිින දිහ ුනරැකුේ
භධයසථහනඹකුත් ි ශඵනහ නේ නිහත ශනොව අශනකුත්
ළඩිහිිනඹන්ටත් ඇවිල්රහ භ ඹශේ ්ඩඩහඹභත් එක් එට
ඉරහ ථහ ඵව යරහ, හච්ඡහ යරහ, ු ත් ඳත් ඵරරහ,
රූඳහහිනිඹ ඵරරහ තුමිනන් ඉන්න අසථහක් රළශඵනහ. ඒ
ළඩ පිළිශශ යට ු යහභ ක්රිඹහත්භ ශනහ නේ ශවොයි. භභ
දළක්හ ඹහඳනඹ ඇතුමළු සථහන කිහිඳඹ ඒ ළඩටවන
ක්රිඹහත්භ යන්න ඹනහ කිඹරහ ි ශඵනහ.
අශේ ප්රශේලරට ඵරඳහන යඵර් මිර පිළිඵත් ශඹෝනනහක්
ි ශඵනහ. යඵර් කිශරෝට රුපිඹල් 300 සථහය මිරක් ඇි 
යන්න ශඹෝනනහ ය ි ශඵනහ. ශභහිදීත් ඒ යඵර් මිශල් වනඹ

භභ ඵයමු ඳශහත් බහශේ හිටු  හරශේ, 1989 දී ශඳය
ඳහල් පිළිඵ ශඹෝනනහක් ඳශහත් බහට ඉදිිකඳත් ශහ. ශඳය
ඳහළල් නිිට භ ට න්න; ී ි  වදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ
ශඹෝනනහක් භභ ඉදිිකඳත් ශහ. ඒ ශඹෝනනහ ක්රිඹහත්භ වුශ්ඩ
නළවළ. ඒ නිහ භභ ශඳෞේලි භන්ත්රීයශඹක් වළිනඹට
ප්රඥේි ඹක් වදරහ, එඹ ඳශමු ශඳය ඳහල් ප්රඥේි ඹ ශර 1992 දී
ඳශහත් බහට ඉදිිකඳත් ශහ. ඒ එදහ ේභත වුණහ. 1994 දී
එභ ප්රඥේි ඹ නිර ප්රඥේි ඹ වළිනඹට ඳශහත් බහ ක්රිඹහත්භ
ශහ. එතළනදී ඒ ප්රඥේි ශේ ි බුණ එ න්ි ඹක් තභයි ශේ
දීභනහ ඇි  යන්න කිඹන හයණඹ. ඹේකිිට දීභනහක්,
හධහයණ දීභනහ ක්රභඹක් ඇි  යන්න කිඹරහ. ළටුේ ක්රභඹක්
ආයේබ යන්න අඳවුනයි. ශභොද ඒශක් ඹේ ඹේ ළටලු
ි ශඵනහ. නමුත් දීභනහක් ඳටන් න්න ු ළුන්. අවුරුදු විිට
ණනට ඳසශේ භභ අද න්ශතෝ ශනහ, අපි එදහ ිටහින
ලශඹන් දළක් අශේ ඒ ශඹෝනනහ අද ශේ යනශේ අඹ ළඹ ඹටශත්
ක්රිඹහත්භ යන ඵට අශේ නනහධිඳි තුමභහශේ මුවින් ප්රහල වීභ
ළන. ශඳය ඳහල් ගුරු භහතහන්ට රුපිඹල් 2,500 දීභනහක්
ශදන්න ඕනෆ කිඹරහ අඹ ළඹ ථහශේ එතුමභහ වන් යරහ
ි ශඵනහ. ශේ ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ කිීමභට අශේ වළභ
ලක්ි ඹක්භ, වධර්ඹඹක්භ අපි රඵහ ශදනහ. ඒ අශේ ඵයමු
ශඳය ඳහල් ංර්ධන ඳදනභ ඇතුමළු ශේ යශට් ි ශඵන ශඳය
ඳහළල් ගුරු භේරුන්ශේ ඒ ංවිධහනරට ඳභණක් ශනොශයි,
ශදභේපිඹන්ටත් ශරොකු ලක්ි ඹක් ශේවි. ශඵොශවෝ අඹ තරුණ
හරශේ ශේ ශඳය ඳහළල් ඳටන් න්නහ. ඒත් ඔවුන් ඹට
ගිඹහභ කිිටභ වේවයණඹක් නළවළ. අර්ථ හධ ක්රභඹක්, ඒ
ශභොත් නළතුම අහනශේ ශඳය ඳහළල් ගුරු භෆණිරුන්ට
තභන්ශේ නිශසරට ශරහ ඉන්නයි ිටේධ ශරහ ි ශඵන්ශන්.
ශේ අසථහශේදී ඔවුන්ශේ දු ඉතහභ අනුේඳහ වත ඵරරහ
ි ශඵනහ. ඒ නිහ ශේ ළඩ පිළිශශ ඉතහභ ශවොඳින් හර්ථ
ය ශන, ශභඹ ක්රිඹහත්භ ශනහ දකින්න අපි ශඵොශවොභ
ළභළත්ශතන් ඉන්නහ.
ශේ අසථහශේ ශේ අඹ ළඹ පිළිඵ දීර්ක ශර ථහ
යන්න භහ ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් නළවළ. විශලේශඹන්භ රංහ
භ භහන ඳක්ඹ ලශඹන්, ළඵෆ නනතහහදී අඹ ළඹ
ශඹෝනනහර ප්රි පර ශේ ශ්රී රංහශේ නනතහට අත් ය දීභට
අශේ ේපූර්ණ වශඹෝඹ ප්රහල යනහ. අද වළභ අි න්භ
දළන න්න ි ශඵන්ශන් නනහධිඳි යණඹක් ශ ශ එනහ
කිඹරහයි. එභ භළි යණශේදී එක්ත් නනතහ නිදවස න්ධහනශේ
ඵරඹ තදුයටත් රැ ළී භටත්, රු භහින්ද යහනඳක්
භළි තුමභහට විෂ්සට නඹග්රවණඹක් රඵහළී භටත්, යට ඉදිිකඹට
ශන ඹමින් ංර්ධන යුේධඹ නඹ ළී භටත්, අශේ නනතහට
ඹවඳතක් උදහය ළී භටත් අඳ ඳක්ඹ ළඳ වී ළඩ යන
ඵත්, ඒ වහ අශේ වහඹ දක්න ඵත් ප්රහල යමින් භහශේ
ාන සල්ඳඹ අහන යනහ.
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ගු අුන්දික ප්රනළන්දු මශ ළ

(ரண்தைறகு அதந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, භහින්ද යහනඳක්
ආ්ඩඩුශේ ශේ අඹ ළඹ ඉදිිකඳත් යු  අසථහශේදී, ශේ අඹ ළඹ
වහ ේඵන්ධ විහදඹට ේඵන්ධ ශන්න භටත් අසථහ ළරීමභ
ළන ප්රථභශඹන් ඔඵතුමභහට සතුමි න්ත ශනහ. රු නිශඹෝනය
හය බහඳි තුමභනි, ශභඹ නිදවශන් ඳසශේ ශේ යශට්
නහඹඹහ, එශවභ නළත්නේ මුදල් අභහතයයඹහ විශලේශඹන්
නනතහශේ ඳළත්ශතන් ල්ඳනහ යරහ, නනතහහදී අඹ ළඹක්
ඉදිිකඳත් ය ි ශඵන ළදත්භ අසථහක්. එශවභ නළත්නේ
නනතහශේ ඳළත්ශතන් ඉදිිකඳත් යු  ශවොභ අඹ ළඹ ශල්නඹ
ශේ කිඹරහයි භට ශේ ශරහශේදී ප්රහල යන්න ි ශඵන්ශන්.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ශේ නහඹඹහ ළන ථහ
යන ශොට ශේ ශේරහශේදී අඳට භතක් ශන්ශන් එතුමභහ 1970
භගි ශඳයමුණු යනශඹන් ඳහර්ලිශේන්තුමට මුලින්භ ආු  අසථහ.
තමුන්නහන්ශේත් දන්නහ ඇි  එට භගි ශඳයමුණු යනඹ ඒ
ධශන්සය ආ්ඩඩු ඳයේදරහ දළළන්ත ඵරඹක් එක් භවනන
ආ්ඩඩුක් පිහිශටේහ. එදහ ඒ භවනන ආ්ඩඩුශේ තරුණ
භන්ත්රීයශඹක් වළිනඹට ශඵලිඅත්ත ආනඹ නිශඹෝනනඹ යමින්
එතුමභහ ඳහර්ලිශේන්තුමට ආහ. 1971 න් ඳසශේ 1972 දී අශේ යට
නන යනඹක් ඵට ඳත් ශනහ. එතුමභහ එදහ ඳහර්ලිශේන්තුමට ආ
ශේරහශේ ඒ නන යනශේ ඳශමුශනි අඹ ළඹ ථහශේදී
ශඵලිඅත්ත ආනඹ නිශඹෝනනඹ යන භන්ත්රීයඹහ වළිනඹට
එතුමභහ ඉදිිකඳත් යු  ථහ ශේ ශේරහශේ භහ ශ ි ශඵනහ.
රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, ශභය ඉදිිකඳත් ය ඇි 
අඹ ළඹ අනු එතුමභහශේ ිටතළඟි අඳට ශවොඳින් ශත්ශයනහ. එතුමභහ
ඒ ිටතළඟි අනු තභයි 2005 ඉන් ශේ දක්හ යට ඳහරනඹ ශශේ.
අපි අඹ ළඹ ථහ ේඵන්ධ අතීත ආර්නනඹට ගිශඹොත්, එතුමභහ
1972 ශනොළේඵර් භහශේ 15ළනි දහ විර්නන ඳනත් ශටුේඳත
ේඵන්ධ විහදශේදී ශ ථහ භහ ශ ි ශඵනහ. රු නිශඹෝනය
හය බහඳි තුමභනි, එතුමභහ ඒ ථහශේදී ශොවි නනතහ ළන
ශභශේ කිඹහ ි ශඵනහ:
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රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, එතුමභහ එදහ යනශේ
ශේශඹෝ ළනත් ශභශේ කිඹහ ි ශඵනහ:
".. ඒ ශේභ යනශේ වහ ංසථහ ශේඹන්ශේ අඩුභ ළටුඳ රුපිඹල් 180
කිීමභ ළන රු මුදල් ඇභි තුමභහට සතුමි න්ත විඹ යුතුමයි. එඹ ළඩ
යන නනතහශේ නඹග්රවණඹක්. ංසථහර ශේඹන්ශේ ළටුේ
ස කිීමභ වහ ඳත් ශ යහනඳක් ළටුේ හර්තහශේ ශොටක් ශවෝ
ක්රිඹහත්භ කිීමභ ළන අපි සතුමි  ශ යුතුමයි..."

එතුමභහ තදුයටත් ශභශේ කිඹහ ි ශඵනහ:
"ශේඹන්ශේ අඩුභ ළටුඳ ශභශතළයි නේ ශහ හශේභ ළඩිභ
ළටුඳත් නේ කිීමභ වහ රු මුදල් ඇභි තුමභහ ටයුතුම යනු ඇතළයි
අඳ විලසහ යනහ..."

ඒ හශේභ එතුමභහ එදහ යහනය ශේශඹෝ ළන-

නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ

(குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනුරුල නිතයෝජය කළරක වභළපතිුරමළ මූළවනතයන් දලත්
වුතයන්, නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ මුළවනළරූඪ විය.

அன் தறநகு, குதக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු භන්ත්රීතුමභහ, ථහ යන්න.

ගු අුන්දික ප්රනළන්දු මශ ළ

(ரண்தைறகு அதந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

".... ශභභ අඹළඹ ශල්නශඹන් වී බුර මිර රුපිඹල් 15 දක්හ ළඩි
කිීමභත්, එයින් එක් රුපිඹරක් අර්ථ හධ අයමුදරට ශඹොදමින්
ශොවි නනතහ ශනුශන් අර්ථ හධ අයමුදරක් ඇි  කිීමභත් ළන
රු මුදල් ඇභි තුමභහට අපි සතුමි න්ත විඹ යුතුමයි.

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, දකුණු ඳශහත නිශඹෝනනඹ
යන තමුන්නහන්ශේ ශේ අසථහශේදී මරහනඹට ඳළමිීමභ ළන
භහ ඉතහභත් ආඩේඵය ශනහ.

රු ථහනහඹතුමභනි, ශඳොශවොය, යහඹනි රය, ශඵශවත් රය,
ශනත් අලය ඳවුනේ ශේ යශට් ශොවි නනතහට ඳඹහ ශදන්න
ු ළුන් නේ වල්ලින් ශේ යට සඹංශඳෝෂිත කිීමශේ කීභ ඔවුන්
බහය න්නහ ඇි . අපි දන්නහ ඳුනගිඹ හරශේ දී කිිටභ දින ශොවි
නනතහට නිඹභ අන්දශේ ළරකිල්රක් රළබුශ්ඩ නළි  ඵ...."

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, එදහ දකුණු ඳශහත
නිශඹෝනනඹ යමින් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමට ඳළමිණි තරුණ
භන්ත්රීයඹහ 1972 විර්නන ඳනත් ශටුේඳත ේඵන්ධ විහදශේදී
ශ ථහශන් ශේ යශට් ළඩ යන නනතහ ළන එතුමභහශේ
ිටතළඟි ි බුණු ඇල්භ, ළක්කුභ අඳට ශඳනුණහ. එතුමභහ ප්රහශඹෝගි
නහඹශඹක් වළිනඹට යහනය ශේයින් ළන හිතරහ අද ටයුතුම
ය ි ශඵනහ. අද ශේ යශට් යහනය ශේඹන්ශේ ප්රභහණඹ ළඩි
යරහ, යහනය ශේශේ ගුණහත්භබහඹ ළඩි යරහ, යහනය
ශේඹන්ට ඇ ට දළශනන විධිඹට ළටුේ ළඩි යන්න එතුමභහ
ටයුතුම ය ි ශඵනහ.

ශේ විධිඹට ශොවි නනතහ ළන 1972 දී එතුමභහ ශ ථහ අද
ශේ යශට් නහඹඹහ වළිනඹට ක්රිඹහට නංරහ ි ශඵනහ. ශේ යශට්
ශොවි නනතහ ආයක්හ යන්න 2005 ිටට ශේ දක්හ ශඳොශවොය
වනහධහයඹ දීරහ, අලය යන තුමය ින දීරහ, ඒ ඉඩේර
අයිි ඹ ඳයහ දීරහ ි ශඵනහ. අද න විට වීරට රුපිඹල් 40
වි  මිරක් රඵහ ශදමින් ඔවුන්ට දළළන්ත ලක්ි ඹක් රඵහ දීරහ
ි ශඵනහ. රු නිශඹෝනය හය බහඳි තුමභනි, එදහ 1972 දී
ඳහර්ලිශේන්තුමශේ තරුණ භන්ත්රීයශඹකු වළිනඹට ශොවි නනතහ
ළන එතුමභහශේ ිටතළඟිර ි බුණු අදව එතුමභහ අද ක්රිඹහශන්
ශඳන්රහ ි ශඵනහ. අවුරුදු ණනහක් ි සශේ ශඳොශවොය
වනහධහයඹ රඵහ දීභභ ශොවි නනතහට විලහර වනඹක්
ශනොශේද යශට් ඳළළි  යුේධඹ අන් ශ එතුමභහ ිෂි
ර්භහන්තඹ න හ ිටටුන්න අද ටයුතුම ය ි ශඵනහ.

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, එතුමභහ එදහ ශේ යශට් ිෂි
ආර්ථිඹ ළනත් ථහ ය ි ශඵනහ. අතයභළදිශඹෝ විිටන් අශේ
යශට් අහිං ශොවි නනතහ හ න එ ළන එතුමභහ එදහ ථහ
ය ි ශඵනහ. අද එතුමභහශේ අඹ ළශේදී ඒ අඹ ආයක්හ
යන්න, විශලේශඹන්භ ශතො ආයක්හ යන්න, මුඳහයඹ
ආයක්හ යන්න එතුමභහ ටයුතුම ය ි ශඵනහ. අඳට භතයි
එතුමභහ එක්තයහ අසථහ මුඳහයශේ ණඹ ේපූර්ණශඹන්භ
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ළු  ඵ. අහිං නනතහශේ ඳහිකශබෝගි රය අඩු මිරට රඵහ
ශදන්න, ශොවි නනතහශේ නිසඳහදනරට වි  මිරක්
අයශන ශදන්න එතුමභහ වළභ ි සශේභ ටයුතුම ය ි ශඵනහ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, පිං ඳඩි න්නහ අහිං
මිනිුනන් ළන එතුමභහ ථහ යරහ ි ශඵනහ. එතුමභහ කිඹනහ, පිං
ඳඩි රඵහ න්නහ අහිං මිනිසුන ශඵලිඅත්ශත් ඉන්නහ කිඹරහ.
පිං ඳඩි න්නහ අහිංඹන් ශනුශන් ඒ හරශේත්
වනහධහයඹක් රඵහ දුන්නහ. අද ඒ වනහධහයඹ ළඩි ය
ි ශඵනහ. ඒ වනහධහය ළඩි කිීමභ ේඵන්ධශඹන් එතුමභහ 1972
දීත් ථහ ය ි ශඵනහ, රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි.
අද ශේ අඹ ළශඹනුත් භිේධි වනහධහයඹ රඵන අඹට එභ
වනහධහයඹ රුපිඹල් 3,000ක් දක්හ ළඩි ය ි ශඵනහ.
විශලේශඹන්භ ආර්ථි ංර්ධන අභහතයහංලඹ ලක්ි භත් යරහ,
දිවි නළඟුභ ශදඳහර්තශේන්තුම ලක්ි භත් යරහ, ඒ වනහධහය
රඵන නනතහ ක්රිඹහශීලී නනතහක් ඵට ඳත් යන්නට ටයුතුම
ය ි ශඵනහ. ඒ නනතහ හටත් අතඳහරහ ජීත් න්ශන්
නළි  තභන් විිටන්භ ඹේ ශදඹක් නිසඳහදනඹ යරහ - සඹං
රැකිඹහක් යරහ - ජීත් න තත්ත්ඹට ඳත් ය ි ශඵනහ. ඒ
අහිං නනතහ න හ ිටටුන්නට එදහ එතුමභහ තුමශ ි බුණු අදව
එතුමභහශේ ිටතළඟි ඳිකදිභ අද ශේ අඹ ළශේ දී එතුමභහ ක්රිඹහශන්
ඔේු  ය ි ශඵනහ, රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි. ශභහිදී
විශලේශඹන්භ කිඹන්නට ඕනෆ ශදඹක් ි ශඵනහ. ඳුන ගිඹ වළභ
අඹ ළඹක්භ අයශන ඵළලුශොත්, ක්රභහනුකර පිඹශයන් පිඹය
ශේ අහිං දුේඳත් නනතහ න හ ිටටුන්නට එතුමභහ ළඩ ටයුතුම
ය ි ශඵනහ.
1972 දීත් එතුමභහ ඳහර්ලිශේන්තුමශේ දී තරුණඹන් ළන ථහ
ය ි ශඵනහ. 1971 අශප්රේල් ිටේධිඹත් එක් තරුණඹන්
ේඵන්ධශඹන් ඇි ශරහ ි බුණු ඒ තත්ත්ඹ පිළිඵ එතුමභහ
ඳහර්ලිශේන්තුමශේ ථහ ය ි ශඵනහ. නළත තහක් අවුරුදු
ණනහට ඳුන ශේ යශට් නහඹඹහ වළිනඹට, ශේ යශට් මුදල්
ඇභි යඹහ වළිනඹට ඒ තරුණඹන් ේඵන්ධශඹන්භ එතුමභහ
දළළන්ත ළඩ පිළිශශක් ඉදිිකඳත් ය ි ශඵනහ.
ඳුන ගිඹ හරශේ අපි උඳහධිධහිකන් 50,000ට රැකිඹහ ශදන
ශොට, භවය අඹට ඒ හීනඹක් වුණහ. භවය අඹ ඒහ ළන
ල්ඳනහ ශශේ නළවළ. ශේ ධශන්සය ක්රභඹත් එක් ඵළඳී ිටිනන
භවය අඹ හිතුමහ, නිර්ධන ඳන්ි ඹට ශේ විධිඹට රු හභ
ධශන්සය ක්රභඹ ළශටනහ කිඹරහ. ඒ පිළිඵ ඒ ශොල්රන්
තුමශ ි බුශ්ඩ වයඹක්, රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි.
වළඵළයි, එතුමභහ ේර ිටිනන ඒ අහිං තරුණ පිික, ඉශන ත්
තරුණ පිික භහන ත යන්නට, ඔවුන්ට භහන හධහයණඹ
ඉසට යන්නට දළළන්ත ළඩ පිළිශශක් ශන ගිඹහ.
උඳහධිධහිකන්ට රැකිඹහ දුන්නහ. ඒ හශේභ ශේ ිටිනන තරුණ
අඹශස, විශලේශඹන්භ ශේ ිටිනන අහිං දහ දරුන්ශේ
අධයහඳනඹ න හ ිටටුන්නට අධයහඳනඹ ඳළත්ශතන් දළළන්ත
විේරඹක් එතුමභහ ශහ. අද භහින්ශදෝදඹ විදයහර වයවහ, තහක්ණ
විදයහර වයවහ, ඊශ ට ණිතහහය, ඳිකණහහය වයවහ ඒ
විේරඹ ිටදු යනහ, රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි. ඒහට
ධශන්සය අඹ ළභළි  නළවළ. නිර්ධන ඳන්ි ඹ නළඟිිනනහට ඒ
අඹ ළභළි  නළවළ. ඒ අහිං දුේඳත් මිනිුනන් නළඟිටරහ එනහට,
ඒ අහිං දරුශෝ ඉශන න්නහට ළභළි  නළවළ.
ෂ්යත් විබහඹ ළන එතුමභහ විශලේශඹන්භ ථහ ශහ.
එතුමභහශේ ථහශේ දී කිේහ, ෂ්යත්ඹ භත් ශරහ ිටිනන්ශන්
ශේ ටවුන්ර අඹ ශනොශයි, ඒ අහිං ේර අඹයි කිඹරහ.
එතුමභහ ඒ ශඵොශවොභ ආඩේඵයශඹන්, උනහරුශන් කිේහ.
භවයක් අඹට එතුමභහ ශේ ඵයිශඹක් වුණහට, භවය අඹට
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එතුමභහ ශේ ඵයිශඹක් වළිනඹට ශඳනුණහට, වළඵළයි ශේ
ඵයිශඹක් වළිනඹට එතුමභහ භට ආදයඹ යන නහඹඹකු වළිනඹට
ඒ අහිං නනතහ අධයහඳනඹ ඳළත්ශතන් ලක්ි භත් යන්නට
දළළන්ත ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ය ි ශඵනහ. අඳට ඒ
ප්රහශඹෝගි ශඳශනනහ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, 1972 දී එතුමභහ ශේ යශට්
තරුණ භන්ත්රීයඹකු වළිනඹට ඒ අහිං දුේඳත් තරුණඹන්
ශනුශන් ථහ ශහ. ිටතළඟි ඳිකදි එතුමභහ ඒ ශේ ශේ අඹ ළශේ
දීත් ප්රහශඹෝගි ඉසට ිටේධ ය ි ශඵනහ. රු නිශඹොනය
ථහනහඹතුමභනි, අපි තරුණ ඳහර්ලිශේන්තුම භන්ත්රීරුන් ශර
ඹේ ළඩ ශොටක් යන්න ළභළි  අඹයි. වළඵළයි, නිදවශන්
ඳුන ශේ යශට් බිහි වුණු භවය ආ්ඩඩු ංර්ධන ළඩ ටයුතුම
ශහට, තභ ඳක්ශේ භවනන නිශඹෝජිතඹන් ේපූර්ණශඹන්භ
ඒ වහ ක්රිඹහශීලී ශඹොදහ ත්ශත් නළවළ. රු නිශඹෝනය
ථහනහඹතුමභනි,
භහින්ද
යහනඳක්
භළි තුමභහ
ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුමශේදී 1972 ඳළළි  අඹ ළඹ විහදශේ දී ශ
ප්රහලඹක් 1972 ශනොළේඵර් භ 15ළනි දින වළන්හඩ්
හර්තහශේ 719 තීරුශේ වන් ශනහ. එඹ ශභශේයි:
"ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ භඟින් ප්රශේශීඹ ලශඹන් සශොට ඇි 
ංර්ධන ශඹෝනනහ ක්රභරට භවනන භන්ත්රීරුන්ශේ ශේලඳහරන
නහඹත්ඹක් දීභ ඉතහභත් ළදත්. එභ ටයුතුම විභධයතශොට
භන්ත්රීරුන්ටත් කීභක් ඳයහ යශට් ංර්ධනඹ වහ ශඳොදු
නනතහටද ඉදිිකඳත් වීභට ටයුතුම රහ ි බීභ ළන මුදල් ඇභි තුමභහට
අඳ සතුමි න්ත විඹ යුතුමයි."

එදහ එතුමභහ ශ ඒ ථහශේ වන් වුණු ශේල් අද
ප්රහශඹෝගි ඔේු  ය ි ශඵනහ.
ිටඹලුභ භවනන භන්ත්රීරුන් ංර්ධන මිටුරට ඳත්
යරහ, ංර්ධන මිටුර බහඳි ේ දීරහ, ආර්ථි ංර්ධන
අභහතයහංලඹ වයවහ එභ මිටුරට දළළන්ත මුදරක් දීරහ, ශේ
ඇශ ශේලි වදන්න, anicut වදන්න, ශේ ඳහය වදන්න, ශේ
ප්රනහලහරහ වදන්න, ශේ භහති හඹනඹ වදන්න, ශේ ක්රීඩහ
පිිනඹ වදන්න, ක්රීඩහහයඹ වදන්න, භට ළඩ යන්න ක්රිඹහශීලී
භන්ත්රීරුන් ේඵන්ධ යන්න ළඩ පිළිශශක් ශන ගිඹ
නහඹශඹක් තභයි එතුමභහ. 1972 දී එතුමභහ ශ ථහශේත් ඒ ළන
කිඹළවී ි ශඵනහ. රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ශේ විධිඹට
ඵරේදී ශේ ආ්ඩඩු තුමශ ශේ නහඹඹහත් එක් ළඩ යන්න
රළබුණු එ ළන අද අපි ඉතහභත් තුමටු ශනහ.
විශලේශඹන්භ උස ශඳශ භත් ශේ යශට් අහිං දුහ
දරුන් 50,000ට රැකිඹහ අසථහ දීභ තභයි එතුමභහශේ ඊශ
ඵරහශඳොශයොත්තුම. උඳහධිධහිකන්ට රැකිඹහ අසථහ දුන්නහ ශේභ
උස ශඳශ භත් 50,000ට රැකිඹහ අසථහ රඵහ දීභට එතුමභහ
ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ.
ඊශ ට එතුමභහ ශේශීඹ නිසඳහදන දිික න්න්න, ශේශීඹ කිික
ශොවිඹහ ආයක්හ යන්න ටයුතුම යනහ. 1970 දී
ඵ්ඩඩහයනහඹ භළි නිඹ භඟි ශඳයමුණු ආ්ඩඩු තුමළින් ශශේත්
ඒයි. එදහ එභ ආ්ඩඩුශේ තරුණ භන්ත්රීයශඹක් වළිනඹට භහින්ද
යහනඳක් භළි තුමභහත් ිටිනඹහ. එතුමභහශේ ශේ ඳහරන හරඹ තුමශ
එතුමභහ තභ ිටතළඟි ඳිකදි ක්රිඹහශීලී ටයුතුම යනහ. එතුමභහ,
ශේශීඹ ශොවිඹහ ආයක්හ යන්න, ශේශීඹ කිික නිසඳහදඹහ
ආයක්හ යන්න, ශේ යශට් -ශේ භේ බිශේ- නිසඳහදනඹ යන ශේ
ආයක්හ යන්න, අශේ යටට ආදයඹ යන පිික ආයක්හ
යන්න විශේලඹට ළි  ශනොවී ටයුතුම යන නහඹශඹක් ඵ
විශලේශඹන්භ ශේ ශරහශේදී කිඹන්නට ඕනෆ.
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[රු අරුන්දි ප්රනහන්දු භවතහ]

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, අද ශන ශොට වළභ
අි න්භ කුභන්ත්රණ ක්රිඹහත්භ ශනහ. අඳට භතයි
එස.ඩසලිේ.ආර්.ඩී. ඵ්ඩඩහයනහඹ භළි තුමභහ ශේ යශට් භවනන
විේරඹක් යරහ 1956 දී ශේ යශට් භවනන ආ්ඩඩු පිහිශටේහ.
ඳුන 1959 දී එතුමභහ කහතනඹ ශහ. ඊශ ට 1962 දී ිටදු ශ
කුභන්ත්රණඹ අඳට භතයි. ඊශ ට 1971 ළරැල්ර අඳට භතයි.
ඒ හශේභ 1989 ළරැල්රත් අඳට භතයි. රු ිටිකභහශෝ ආර්.ඩී.
ඵ්ඩඩහයනහඹ හිටු  අභළි තුමමිඹශේ ප්රනහ අයිි ඹ අශවෝිට ශ
අවුරුදු 17 ඊනිඹහ ඳහරනඹත් අඳට භතයි. ඒ හශේ දළනුත්
කුභන්ත්රණ ක්රිඹහත්භ ශනහ. ඒ නිරධහික භටටමිනුත්
ක්රිඹහත්භ ශනහ.
භභ ශේ ශරහශේදී මුදල් අභහතයහංලශේ නිරධහිකන්ශන්
ඉල්රනහ, අඹ ළඹ පිළිඵ ඳුන විඳයභක් යන්න කිඹරහ. ශේ
අඹ ළඹ ඉදිිකඳත් යරහ නිේ ි ඹහශන හිිනඹහට ළඩක් නළවළ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ඳුන ගිඹ අඹ ළඹ ශඹෝනනහලින්
යන්න ශනොවළකි ව ශේල් ි ශඵනහ. භවය ශරහට භවය
ශේල් යන්න ඵළවළ. භවය ඒහ අභත ශන්න ු ළුන්.
එශවභ වුණහභ ඒහ ළන තභයි ශාෝදනහ යන්ශන්. ගිඹ අඹ
ළශේදී කිඹු  භවය ශේල් ශරුශ්ඩ නළවළ කිඹහ ශාෝදනහ
එන්ශන් ඒ විධිඹටයි. ඒ නිහ ශේ පිළිඵ ශොඹහ ඵළලීභ භවනන
නිශඹෝජිතඹන්ශේ කීභ හශේභ ශේ ළන ඳුන විඳයභක් කිීමභ
නිරධහිකන්ශේත් කීභක් ඵ අපි කිඹනහ. විශලේශඹන්භ ඒ ඳුන
විඳයභ යන්න ආඹතන පිහිටුන්න ඕනෆ. ඒ වහ නිරධහිකන්
ඉන්නහ. නනහධිඳි තුමභහ, නනතහට ආදයඹ යන ශේ නහඹඹහ
එතුමභහශේ ිටතළඟි ඳිකදි, 1972 දී එතුමභහ ථහ ශ විධිඹට, තභ අඹ
ළඹ ශල්නඹ ඉදිිකඳත් ශහට ඳසශේ එඹ ප්රහශඹෝගි
ක්රිඹහත්භ යන්න, එහි ශඹෝනනහ ක්රිඹහට නළංවීභ පිළිඵ ඳුන
විඳයභක් යන්න ළඩ පිළිශශක් ි බිඹ යුතුමඹ කිඹන හයණඹ
අපි ශේ නිරධහිකන්ට කිඹනහ.
අහන ලශඹන් කිඹන්න ි ශඵන්ශන් ශභඹයි. ශභොන දුසට
ඵරශේ ක්රිඹහත්භ ශත්, ශභොන දුසට කුභන්ත්රණ ක්රිඹහත්භ
ශත්, නනතහට ආදයඹ යන ශේ නහඹඹහ ඳයදන්න; 1972 දී
තරුණ ඳහර්ලිශේන්තුම භන්ත්රීයශඹක් වළිනඹට නනතහශේ ිටතළඟි
ඳිකදි ටයුතුම යු , එදහ තභන් හිතු  ළඩ පිළිශශ අද ක්රිඹහට
නංන ශේ නහඹඹහ ඳයදන්න, එශවභ නළත්නේ විනහල
යන්න, ශේ ආ්ඩඩු ශදය ඹන්න කිිටභ ශශනකුට ඵළවළයි
කිඹමින් භශේ ථහ අන් යනහ.
[අ.බහ. 5.42]

ගු ළන් බණ්ඩළර මශ ළ
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, අද දශේ අහන ථහ
භහ ශත රඵහ දීභ පිළිඵ භහ තුමටු ශනහ. අි රු
නනහධිඳි තුමභහ ශේ යශට් මුදල් අභහතයයඹහ වළිනඹට ඉදිිකඳත්
යන රද දළනි අඹ ළඹ මුළු යශට් භසත නනතහශේභ
අධහනඹට ශඹොමු වුණහ. එශේභ එඹ කුඩහ දරුහශේ ඉරහ
ශනයසඨ ු යළිටඹහ දක්හ වළභ ශනහශේභ වදත් තුමටු ශ අඹ
ළඹක් කිඹන එ අපි විශලේශඹන් භතක් යන්න ඕනෆ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. ශේ භව ශඳොශශො, ශේ යට, ශේ උතුමේ
භහති භමිඹ තුමටු යු  අඹ ළඹක් වළිනඹට අපි ශේ අඹ ළඹ
වඳුන්න්න ඕනෆ. ශේ යශට් ි බුණු ත්රසතහදඹ අන් යරහ
ඉතහ ශින හරඹක් තුමශදී අශේ යට ශභළනි දළළන්ත
ඳිකර්තනඹට ශඹොමු යන්න ලක්ි ඹ දුන්නු, නහඹත්ඹ
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ත්ත අි රු නනහධිඳි තුමභහට ප්රථභශඹන්භ අශේ ශෞයඹ ු ද
යන්න ඕනෆ. ශේ වහ ළඳ වුණු මුදල් අභහතයහංලශේ
ශල්ේතුමභහ ප්රධහන ඒ හර්ඹ භ්ඩඩරශේ ිටඹලු ශදනහටත්
ඳහර්ලිශේන්තුම භන්ත්රීරුන් වළිනඹට අශේ ශෞයඹ වහ සතුමි ඹ
ු ද යන්න ඕනෆ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ශේ අඹ ළඹ ඉදිිකඳත්
කිීමශභන් අනතුමරු ශදන ය කිඹවීශේ විහදඹ ආයේබ
වුණහයින් ඳුන ශේ අඹ ළඹ ේඵන්ධශඹන් විඳක්ඹ ඉදිිකඳත්
යු  ශාෝදනහ ශභොනහද ඔවුන් කිඹු  එ හයණඹක් තභයි
ගිඹ අඹ ළශේ ි බුණු ශේල්භ ශේ අඹ ළශඹත් ි ශඵනහඹ
කිඹන එ. ශඳොශවොය වනහධහයඹ ගිඹ ඳහයත් ි බුණහ ශන්ද කිඹහ
ඇහුහ. ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදන්න ඳටන් ත්ශත් ශේ යශට්
දළළන්ත ත්රසතහදඹක් ක්රිඹහත්භ න ශරහශේදීයි.
විධහඹ නනහධිඳි යඹහ වළිනඹට 2005 දී ශේ යශට් ඵහුතය
නනතහ භහින්ද යහනඳක් භළි තුමභහ ඳත් ශහයින් ඳුන එතුමභහ
ඳශමුළනි ඳෆන් ඳවය ළහුශේ ශන වුරුත් ශනුශන්
ශනොශයි, අශේ යශට් අි  භවත් ව ශොවි නනතහ ශනුශනුයි.
එදහ අභහරු ශරහශේ, අීමරු ශරහශේ ආයේබ යු  ශදඹ
ශොවීන්ට යන ශෞයඹක් වළිනඹට වළභ ර්ඹභ, වළභ අඹ
ළඹදීභ ඉදිිකඳත් ශහ. ඒ නිහ ශේ තහශේත් ඒ අඹ ළඹට
ඇතුමශත් ය ි ශඵනහ. ඇයි ඒට ඊර්යහ යන්ශන් ඇයි ඒ
විශේානඹ යන්ශන් එශවභ දළේභහඹ කිඹහ ශභොක්ද ඇි 
න ඳහඩු ශභොක්ද ඇි  න අරහබඹ ශභොක්ද ඇි  න
අශෞයඹ එළනි ශඵොශ තර් තභයි විඳක්ඹ ශනහශේ.
විඳක්ශඹන් ඉදිිකඳත් යු  අනික් තර්ඹ ළනත් ශභතළනදී
කිඹන්න ඕනෆ. ශේ අඹ ළශේ ආදහඹේ විඹදේ පිළිඵ හර්තහ
ි ශඵනහ. ආදහඹේ විඹදේ පිළිඵ හර්තහ ශොටස ශදක් වළිනඹට
තභයි ඉදිිකඳත් ශන්ශන්. අඳට දීරහ ි ශඵන ශඳොත් විඳක්ඹටත්
දීරහ ි ශඵනහ. ඒ ශඳොත්ර ආර්ථිභඹ ලශඹන් ඵරඳහන්නහ ව
හයණහ ේඵන්ධශඹන් මුදල් විඹදේ කිීමේ ඇතුමශත් ඊට අදහශ
ගුක් ඳළවළදිලි ටවන් වී ි ශඵනහ. ඒ හශේභ භසත
ආදහඹේ විඹදේ, ණඹ ශවීේ රළබීේ ආදී ඒ ිටඹල්ර දළක්ශන
ගිණුේ පිළිඵ ගුකුත් ි ශඵනහ. ආර්ථි විශලේඥශඹක්
ඒත් ඳටරහ ත්තහ. එශවභ ඳටරහශන එ ශේ ශද
ංන්දනඹ යන්න ගිහිල්රහ විඳක්ඹ මුශහ වුණහඹ කිඹන එ
අපි භතක් යන්න ඕනෆ. ඔඵතුමභන්රහට දී ි ශඵන ේපූර්ණ
ගිණුේ ඇතුමශත් හර්තහත්, ආර්ථිභඹ ලශඹන් රුණු ඇතුමශත්
න, ඒහට  කිඹන්නහ ව ආදහඹේ, විඹදේ පිළිඵ හර්තහත්
ඳළවළදිලි ව නිළයදි ප්රශේලශභන් ඳිකශීරනඹ යන්නඹ
කිඹහ විඳක්ඹට අපි භතක් යන්න ඕනෆ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, භවය හර්ඹඹන් වහ
ළඹ න මුදර ඇතුමශත් ශරහ නළවළ, භවය ඒහට ළඹ ශන
මුදල් ශඳොඩ්ඩක් ළඩියි, භවය ඒහට ශඳොඩ්ඩක් අඩුයි ආදී
ලශඹන් විඳක්ඹ තත් ශාෝදනහක් ඉදිිකඳත් ශහ. ශේහ
ේඵන්ධශඹන් ඳළවළදිලි ී ි ඹක් ි ශඵනහ. මුදල් අභහතයහංලඹට
ක්රභශේදඹක් ි ශඵනහ. ආඳදහ ශභනහයණ අභහතය භහින්ද
අභයවීය ඇභි තුමභහ ශේ බහශේ ඉන්නහ. ුනළි ුනශ ක් එනශොට
අඳට කිඹ කිඹහ එන්ශන් නළවළ. ංතුමයක් එනශොට කිඹ කිඹහ
එන්ශන් නළවළ. අපි අභහතයහංලඹට මුදරක් ශන් යනහ. වළඵළයි
එශවභ මුදරක් ශන් ශහට ඳුන අවුරුේද භළද ශවෝ අවුරුේද
තුමශදී අඳට ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනොවුණු සබහවි යනඹට
මුහුණ ශදන්න වුශණොත් ශේාායයි ශන් ශශේ කිඹහ අපි ේද
නළතුම ඉන්නහද එශවභ හිිනඹහද ශේ ආ්ඩඩු එශවභ හිිනශේ
නළවළ. එශවභ නේ ශොශවන්ද ඒ මුදල් අඹ ළඹ වහඹ වහ
ඳිකපූය ශේහ ශනුශන් ශනභභ මුදරක් ශන් ය
ි ශඵනහ, රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි. ඒ නිහ ශේ පිළිඵ
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තීන්දු න්න මුදල් අභහතයහංලඹට ු ළුන්භ ි ශඵනහ. මුදල්
අභහතයහංලඹ ඒ තීන්දු අයශන ඳුන ඒහ ඳහර්ලිශේන්තුමට
ඉදිිකඳත් යනහ. ඳහර්ලිශේන්තුම දළනුත් යරහ ඒ මුදල් විඹදේ
කිීමශේ වළකිඹහ ි ශඵනහ. එ ඉරක්භක් අඩුයි, අය අඩුයි
ශේ අඩුයි කිඹහ රඵර ශන්න එඳහඹ කිඹහ අපි විඳක්ඹට
කිඹනහ. භවය ඒහශේ ණන් වදරහ ශේ අවුරුේද ඇතුමශත
ශේ යන්න ු ළුන්ද කිඹහ අවනහ. ශේ අඹ ළඹ 2015 ඉරහ
2017 දක්හ ඹන ළඩටවනක්.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ඒ භවය ළඩටවන් ජුනි
භහශේ ඉරහ, භවය ඒහ ශඳඵයහික භහශේ ඉරහ, භවය ඒහ
නනහික භහශේ ඉරහ ක්රිඹහත්භ න්න ඳටන් න්නහ. භවය
ළඩටවන් අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිිකඳත් ශ දිනඹට ඳුන දහ
ඉරහ ක්රිඹහත්භ නහ. උදහවයණඹක් ලශඹන්, දිවි නළගුභ
ළඩටවන අපි එ අවුරුේදක් යරහ ශඳොත වන්ශන් නළවළ.
එක් ු ේරඹකුට ශභය අඹ ළඹ ශල්නශඹන් සඹං රැකිඹහක්
වහ එ කිික ඹකු රඵහ දුන්ශනොත්, ඔහුශේ ලක්ි ශඹන් ත
කිික ඹකු ත්ශතොත්, ඊශ අවුරුේශේ ඔහුට  හරක් වදහ
න්න මුදල් ශන් ය ශදන්න අපි ටයුතුම යනහ. ඊට ඩහ
ඉවශට ඹන්න තහක්ණි ශභරේ ඕනෆ නේ ඊශ අවුරුේශේ
තහක්ණි උඳයණ රඵහ ශදනහ. එභ නිහ ශභඹ එ
ළඩටවනකින්, එ භහඹකින් ශඳොත වරහ අන් යන
එක් ශනොශයි.
උදහවයණඹක් ලශඹන්, අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශභය අඹ
ළඹ ශල්නශඹන් ඉතහ ළදත් ශඹෝනනහක් ඉදිිකඳත් ය
ි ශඵනහ. ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමශේ අපි, ශේ පිිකස ඒ හශේභ
ඹේකිිට අශඵෝධඹක් ි ශඵන අඹ වදය ඳීමක්ණරට වබහගි
නහ. වළඵළයි, ේර ිටිනන නනතහ ඒ ේඵන්ධඹන්
උනන්දුක් නළි  නිහ ශවෝ ශනත් ශවේතුමක් නිහ හභහනයශඹන්
වදය ඳීමක්ණරට වබහගි න්ශන් නළවළ. වළඵළයි, ඊශ
අවුරුේශේ ිටට භසත නනතහ වහ වදය ඳීමක්ණ
ඳත්න්න, හඹන ඳත්න්න යනශඹන් මුදල් ශන් යනහ.
නනහික භහශේ වදය ඳීමක්ණ, හඹන මුළු යශට්භ ඳත්හ
අන් යන්න ු ළුන්ද එශවභ අන් යන්න ඵළවළ.
පිඹශයන් පිඹය, පිඹශයන් පිඹය ඹන්න ඕනෆ. ඒ අනු තභයි
මුදල් ප්රි ඳහදන ක්රභහනුකර විඹදේ යන්න ු ළුන් ඳිකයඹ
නිර්භහණඹ ය ි ශඵන්ශන් කිඹන එ අපි විඳක්ඹට භතක් ය
ශදන්න ඕනෆ.
අද එක්ත් නහි  ඳක්ඹට ආර්ථිඹ ළන ේපූර්ණශඹන්භ
කිඹහ ශදන්ශන් ආාහර්ඹ වර් ද ිටල්හ භන්ත්රීතුමභහ. ඒ ළන අපි
නහටු නහ. අඳට එතුමභහත් භ ශඳෞේලි ළටලුක්
නළවළ. වළඵළ,යි ශේ අඹ ළඹ ේඵන්ධශඹන් එතුමභහ ශභොක්ද
කිඹන්ශන් එතුමභහ කිඹනහ, ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ශීත හභයර
ඉශන වදු  එක්ඹ කිඹහ. 2001 - 2004 එක්ත් නහි  ඳක්
ආ්ඩඩුශේ එතුමභහ ිටිනශේ නළවළ. 2001 - 2004 එක්ත් නහි 
ඳක් ආ්ඩඩුශේ අඹ ළඹ ශල්න වළදුශේ වුද අශේ යශට්
ශශනක්ද නළවළ. පිට යිනන් ආු  ුනදු භවත්භශඹක් තභයි එක්ත්
නහි  ඳක්ඹට අඹ ළඹ ශල්න වදරහ දුන්ශන්. ශේහ ශේහ
යන්න ඕනෆඹ කිඹහ තීන්දු ශශේ ඔහු තභයි. ශේ අඹ ළඹ
ශල්නඹට  කිඹන ප්රධහනභ ු ේරඹන් ශදශදශනක් ඉන්නහ.
එක් ශශනක් තභයි, දකුශ්ඩ භළදමුරශනන් ආු , අවුරුදු 40ට
ඩහ ශේලඳහරන ඳන්නයඹක් රළබ, 1970 දී ශහ ඵහරභ
ඳහර්ලිශේන්තුම භන්ත්රීයඹහ වළිනඹට ඳහර්ලිශේන්තුමට ආු , අද මුදල්
අභහතයයඹහ ලශඹන් ිටිනන අි රු නනහධිඳි තුමභහ. එතුමභහ
ක්ඩ, ශශල් නිඹය, ළ, හික ර්භහන්තඹ, ශේශීඹ
ර්භහන්තඹ, හ පිළිඵ ශවො අශඵෝධඹක් ඇතුම නනහධිඳි 
ු ටුට ආු  ශශනක්.
මුදල් අභහතයහංලශේ ශල්ේතුමභහ වුද අශේ කුරුණෆර
දිසත්රික්ශේ, වේද න්නිශේ, නිළයිනශේ හභහනය භ,
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හභහනය ඳවුර ශශනක් තභයි අද මුදල් අභහතයහංලශේ
ශල්ේ ී..බී. නඹුනන්දය භළි තුමභහ. එභ නිහ වර් ද ිටල්හ
භන්ත්රීතුමභහ ශොශවොභද කිඹන්ශන්, ශීත හභයර ඉශන ශේ
අඹ ළඹ ශල්නඹ වළදුහඹ කිඹහ එතුමභහ කිඹන්න උත්හව
යන්ශන්, ශීත හභයර ඉශන ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ වළදුහ,
ශභඹ භට ඹන්ශන් නළවළ, භට ළඩක් නළවළ කිඹහයි. ඵරන්න,
අද ශඳය ඳහල් ගුරුයඹහශේ ඉරහ, ශඳය ඳහශල් ඉරහ ෆභ
ක්ශේත්රඹක් ළනභ අධහනඹ ශඹොමු ය තභයි ශේ අඹ ළඹ
ශල්නඹ වදරහ ි ශඵන්ශන්. ශොවි නනතහ දිවහ ඵළලුහ, ශඳොලිස
නිරධහිකන් පිළිඵ ඵළලුහ, යහනය ශේඹහ පිළිඵ ඵළලුහ,
ගුරුයඹහ දිවහ ඵළලුහ, ළඩිහිින අේභහ, තහත්තහ දිවහ ඵළලුහ, අශේ
ශේ ි ශඵන පිිකශන දිවහ ඵළලුහ, ඳහර දිවහ ඵළලුහ, අය
තළඳළල් ශඵදන පියුන් භවත්තඹහ දිවහ ඳහ ඵරමින් අසක්
මුල්රක් නෆය භසත නනතහ ශශයහි අධහනඹ ශඹොමු යමින්
වදු  අඹ ළඹ ශල්නඹට වර් ද ිටල්හ භන්ත්රීතුමභහ කිඹනහ, ශීත
හභයර ඉශන වළදුහඹ කිඹහ. අපි නහටු න්ශන් ඒයි.
එක්ත් නහි  ඳක්ශේ ආර්ථි ළඩ පිළිශශ අඳට හිතහ
න්න ු ළුන්. අපි දළක්හ, “ඹළි ු බුදමු ශ්රී රංහ” කිඹන ආර්ථි
ළඩ පිළිශශ. මුළු යටභ විකුණහ දභහ, ශේ යට විනහල යන්න
ශනහු  “ඹළි ු බුදමු ශ්රී රංහ” ළඩ පිළිශශට ශේ යශට් ඵහුතය
නනතහ ළභළත්ත දුන්ශන් නළත්ශත් ඒයි. එභ නිහ එළනි
ශේල් කිඹරහ ශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඳවශට දභන්න ටයුතුම
යන්න එඳහඹ කිඹහ එක්ත් නහි  ඳක්ඹට අපි භතක් යන්න
ළභළි යි.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, එ ඳළත්තකින් අඹ ළඹ
ශල්නඹක් ස යේදී, අඹ ළඹ ශල්නඹ නිර්භහණඹ යේදී,
අඹ ළඹ ශල්නඹ ශොඩ න ේදී අධහනඹ ශඹොමු ශ යුතුම,
ළරකිඹ යුතුම ප්රධහනභ හයණඹ ශභොක්ද අඹ ළඹ ඳයතයඹයි.
ඉි වහශේ අඹ ළඹ විහද තුමශ ළඩිු යභ ථහ ය ි ශඵන්ශන්
අඹ ළඹ ඳයතයඹ ළඩියි, අඹ ළඹ ඳයතයඹ පිඹහ න්න ඵළවළ,
ශභහි විලහර ශනක් ි ශඵනහ කිඹන රුණු පිළිඵයි. ඒ
පිළිඵ ථහ තභයි අපි අවරහ ි බුශ්ඩ. නමුත් අද ශභොක්ද ශරහ
ි ශඵන්ශන් ශේ යශට් ි බුණු යුේධශේ උච්ා අසථහශේදී, අපි
ත්රසතහදඹ ඳයහනඹට ඳත් යන අසථහශේදී දශ ශේශීඹ
නිසඳහදිතඹට අනු අශේ යශට් අඹ ළඹ ඳයතයඹ -අඹළඹ හි ඹිටඹඹට 9.9යි.
ිටඹඹට 9.9ට ි බුණු අඹ ළඹ ඳයතයඹ ක්රභහනුකර අඩු
යශන ඇවිල්රහ 2014 අවුරුේද නශොට ිටඹඹට 5.2 ය
අශේ අනහත ඇසතශේන්තුමත ඉරක්ඹ ශවත් අශේ
ඵරහශඳොශයොත්තුම ඵට ඳත් ශරහ ි ශඵන්ශන් 2015 නශොට
ිටඹඹට 4.4 දක්හ එඹ අඩු යන්නයි. ශභඹ ශවොද, නයද
ඒයි අඳ විඳක්ශඹන් අවන්ශන්. කිඹන්න, අඹ ළඹ ඳයතයඹ අඩු
යන එ ශවොද, නයද අඹ ළඹ ඳයතයඹ ඳළවළදිලිභ අඩු ය
ි ශඵනහ. එ ඳළත්තකින් අඹ ළඹ ඳයතයඹ අඩු යන්න ඕනෆ;
ණඹ ඵය අඩු යන්න ඕනෆ.
අශනක් ඳළත්ශතන්, යහනය ශේඹ ලක්ි භත් යන්න ඕනෆ;
ආර්ථි ර්ධන ශේඹ ඳත්හශන ඹන්න ඕනෆ; උේධභනඹ අඩු
යන්න ඕනෆ. ශේ භවහ දළළන්ත හර්ඹඹ යන්න ු ළුන්
හටද එඹ ශ වළක්ශක් ඉතහභ ලක්ි භත් ආ්ඩඩුටයි.
නිළරැදි යහනය මරය ශභනහයණඹක් නළි  වුණහ නේ ශභළනි
ටයුත්තක් යන්න ු ළුන් න්ශන් ශොශවොභද කිඹහ
තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ ආර්ථි විදයහශන් ඳළවළදිලි යන්න
කිඹහ අපි ශේ ශරහශේ කිඹන්න ළභළි යි.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ශේශීඹ වහ විශේශීඹ
අභිශඹෝරට මුහුණ දීරහ අශේ යනඹ සථහය හර් ආර්ථි
ප්රි ඳත්ි භඹ ඳිකයඹක් ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි නිර්භහණඹ යු 
නිහ තභයි ඉතහභ හර්ථ අඹ ළඹක් ඉදිිකඳත් යන්න ු ළුන්
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ගු ළන් බණ්ඩළර මශ ළ
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர)

වුශ්ඩ. ශභොද, යට ඳළත්ශතන් ත්තත්, ංර්ධනඹ නි න්ශන්
නළවළ; ආර්ථි ලක්ි ඹ ඩහ ළශටන්ශන් නළවළ. ග්රහමීඹ භට්ටශේ
ිටට නහි  භට්ටභ දක්හ ක්රිඹහත්භ යන ශේ ශීඝ්ර ංර්ධන
යහඳිි  නි න්ශන්ත් නළවළ. වළභ අංලඹක්භ ඉදිිකඹට ඹන
විධිඹට ශවො මරය ශභනහයණඹක් ඳළවළදිලිභ ි ශඵන නිහ
තභයි ශවො අඹ ළඹක් ශශනන්න අඳට ු ළුන් ශරහ
ි ශඵන්ශන්. අපි එඹ ඉතහ ශෞයශඹන් භතක් යන්න ඕනෆ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, දළන් ඵරන්න විඳක්ශේ
වළිටීමභ. අඳත් විඳක්ශේ ඉරහ ි ශඵනහ. එශේ විඳක්ශේ ිටින
හරඹ තුමශ විඳක්ඹ කිඹු  ටන් ඳහඨ ශභොනහද ඒහ තභයි,
"යට ංර්ධනඹ යේ! ඳහය වදේ! විදුලිඹ දිඹේ! ඉසශෝශල් වදේ!
ශයෝවර වදේ! ශඵශවත් දිඹේ!" කිඹන ඒහ. අද ඒ ටන් ඳහඨ අඳට
ඇශවනහද අද ඒ ටන් ඳහඨ අඳට ඇශවන්ශන් නළවළ. ඳහය
වදන්න කිඹහ විඳක්ඹ කිඹන්ශන් නළවළ. විඳක්ඹ කිඹන්ශන් ඳහය
වදන්න එඳහ කිඹහයි. "ඳහයල් න්නද " කිඹහයි විඳක්ඹ
අවන්ශන්. එශවභ කිඹන තයභට අද භහර් ඳේධි ශේ ංර්ධනඹ
ිටදු ශනහ. ශේ ඉසශෝශල් ළිටකිළිශේ ඉරහ භහින්ශදෝදඹ
තහක්ණි විදයහහයඹ දක්හ ඉදි ශනහ. ශේ දරුහට ඕනෆභ
විඹඹ ධහයහකින් විලසවිදයහරඹට එන්න ු ළුන් ඳිකයඹ අශේ
අි රු නනහධිඳි තුමභහශේ නහඹත්ඹ තුමශ නිර්භහණඹ ශරහ
ි ශඵනහ. ඒ හින්දහ අධයහඳනඹට උදවු යන්ශන් නළවළ කිඹහ දළන්
ඵණින්ශන් නළවළ. ශයෝවල් ත්තහභ, ග්රහමීඹ භට්ටශේ ශයෝවශල්
ඉරහ නහි  භට්ටශේ ශයෝවර දක්හභ දියුණු ය ි ශඵනහ. අද
භසත ශෞය ක්ශේත්රශේ විලහර ඉදිික භනක් අපි ගිහින්
ි ශඵනහ. එදහ ඒහ ේඵන්ධශඹන් කිඹු  ටන් ඳහඨ අද
ඇකිළිරහ ි ශඵනහ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, විඳක්ඹ අවුරුදු 30ක්
ි සශේ දිගින් දිටභ වඬ න හ කිඹු  ශේ ශභොක්ද ඒ තභයි, "යට
ශනොශඵදේ!" කිඹන එ. "යට ශඵදන්න ශදන්න ඵළවළ!" කිේහ.
"භේ බිභ නළත්නේ භයණඹ!" කිඹරහයි ශේ යශට් ශඳෝසටය
ළදුශ්ඩ. අද ඒ ශඳෝසටය දිනහද යට ශඵදන්න එඳහ කිඹහ, යට
ඳහහ ශදන්න එඳහ කිඹහ එදහ වු  ශඳෝසටය අද දින්ශන් නළවළ. ඒ
ශඳෝසටය දින හතහයණඹ ේපූර්ණශඹන් ඉත් ශශේ
නනහධිඳි  අි රු භහින්ද යහනඳක් භළි තුමභහයි. ඒ විතයක්
ශනොශයි. ඳුන ගිඹ හරර උඳහධිඹක් අයශන එළිඹට ආු 
තරුණඹහ තරුණිඹ අනිහර්ඹශඹන් ඹහ යුතුම තළනක් ි බුණහ. ඒ අඹ
අනිහර්ඹශඹන් ඹන්න ඕනෆ එතළනට. ඒ තභයි ලිේටන් ට යවුභ.
ඒ අඹ අනිහර්ඹශඹන් ළටඹක් අතට න්න ඕනෆ. ළටඹක්
අයශන ඵසර හි හ න්න ඕනෆ. මුදල් එතුම යන්න ඕනෆ.
මුදල් එතුම යරහ ශඳොදි වරහ ඒ අඹශේ නහඹඹන්ට ශදන්න
ඕනෆ. එශවභ ශශේ නළත්නේ ඒ උඳහධිධහිකඹකුශේ ශරොකු අඩු
ඳහඩුක්. "උඳහධිධහිකන්ට රැකිඹහ රඵහ දිඹේ!" කිඹහ එදහ කිේහ. අද
ඒ ශඳෝසටය දිනහද අද විඳක්ඹට ඒ භහතිහ, ඒ ටන් ඳහඨ
ි ශඵනහද ශරෝශේ කිිටභ යට නළි  විධිඹට, ශරෝශේ
කිිටභ ආ්ඩඩුක් ශනොයු  විධිඹට, අශේ යශටන් ඳහ බිහි ව
එභ නහඹඹකුත් යු  නළි  විධිඹට 52,000ක් ව
උඳහධිධහිකන්ට ශොඹ ශොඹහ ඳත්වීේ දුන්නු ආ්ඩඩුක්, භහින්ද
යහනඳක් ආ්ඩඩු. දළන් ඒ භහතිහ නළවළ. එදහ "තරුණ
තරුණිඹන්ට රැකිඹහ දිඹේ!" කිඹහ ඒ පිික එතුම යරහ ශඳෝලිශේ
ගිහිු  වළින අපි දළක්හ. අද ඒ තත්ත්ඹ නළවළ. අද ඒ භහතිහ ළන
ථහ යන්ශන් නළවළ. ඒ ළන අපි අද තුමටු ශනහ.

නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු භන්ත්රීතුමභහ, තත් විනහඩිඹකින් ථහ අන් යන්න.

(The Hon. Shantha Bandara)

ශවොයි රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි.
අඳට ඳුන ගිඹ හරශේ ි බුණහ ප්රලසනඹක්, 'උඳහධිධහිකන්ට
යහනය ශේශේ රැකිඹහ රළශඵනහ, වළඵළයි උස ශඳශ භත්,
හභහනය ශඳශ භත් තරුණ තරුණිඹන්ට යහනය ශේඹට ඹන්න
ි ශඵන ඉඩ ඩ අඩුයි' කිඹහ. වළඵළයි ග්රහභ නිරධහිකන් ඵහ
ත්තහ, භිේධි නිරධහිකන් ඵහ ත්තහ, ිඳනි නිරධහිකන්
ඵහ ත්තහ, තත් භදි කිඹරහ ලිපිරුන් ඵහ ත්තහ. එභ
නිහ අශේ යනඹ, අශේ යශට් ආර්ථිඹ ලක්ි භත් යමින් ඉදිිකඹට
ශනිඹන්න ඒ තරුණ නඹ රඵහ න්න ඳළවළදිලි ශඹෝනනහ
ඉදිිකඳත් යරහ ි ශඵනහ. යහනය ශේ ළටුේ ළඩි යන්න
කිඹරහ දිටභ ෆ ළහුහ. වළඵළයි, අපිට නිදව රළබුණු 1948
අවුරුේශේ ිටට 2006 න තුමරුභ, ඔඹ ෆ වන අඹ ිටින ඔක්ශෝභ
ආ්ඩඩුහරරදී යහනය ශේඹහශේ මලි ළටුඳ ළඩි ය
ි බුශ්ඩ රුපිඹල් 6,700 දක්හයි. අපි 1948 දී නිදව රඵරහ 2006
න තුමරුභ රුපිඹල් 6,700ට ි බුණු යහනය ශේ මලි ළටුඳ අද
රුපිඹල් 15,000 දක්හ -ශේ ශින හරඹ තුමශ- අි රු භහින්ද
යහනඳක් භළි තුමභහ ළඩි යරහ ි ශඵනහ.
ඒ විතයක් ශනොශයි, ර්ශඹන් ර්ඹ 2009 වළය වළභ
අවුරුේශේභ ළටුේ ළඩි යරහ ි ශඵනහ. ශේ අඹ ළශඹනුත්
යනශේ ශේඹන්ට ළරකිඹ යුතුම විධිඹට ළටුේ ළඩි ය ශදන්න
ටයුතුම ශහ. හර ශේරහ ශනොභළි  නිහ භභ මීට ඩහ තහ
යන්න ඵරහශඳොශයොත්තුම ශන්ශන් නළවළ. ශේ ශරහශේ භට
විඹක් භතක් ශනහ. ඒශක් නිධහන තහ කිඹන්න ශරහ
භදියි. යනතුමභහ ඹනශොට ු ංිත දරුශක් ිටිනඹහලු. යනතුමභහ ඒ
දරුහට අඬවරහ "ශභොක්ද ු ශත් ශශයන්න ඕනෆ" කිඹරහ
ඇහුහභ ඒ ු ංිත ු තහ කිේහලු, "භහ ළනි බිළින්හ - ය ය ර ට
ළන්දහ, දුක් ළඳ කුභන්දහ - අන නිිකශෝ ශන ශොයින්දහ"
කිඹරහ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, අශේ යට ඉදිිකඹට
ශනිඹන්න ු ළුන්, අශේ යට ආිටඹහශේ ආලසාර්ඹ ඵට ඳත්
යන්න ු ළුන්, අශේ යට දකුණු ආිටඹහශේ ප්රධහන යට ඵට
ඳිකර්තනඹ ශ ඒ නහඹඹහ අි රු භහින්ද යහනඳක්
නනහධිඳි තුමභහයි. එතුමභහ අශේ යට දියුණුශේ දිලහට වයරහ
ි ශඵනහ. අඳ ඵරහශඳොශයොත්තුම න අහන ඉරක්ඹ න
නිදවස, නිවල් දියුණු යහනය ශොඩන රහ අශේ දරුන්ශේ
ශදෝි න් ි ඹන්න එතුමභහ ඉදිිකඳත් වී ඉන්නහ. අද විඳක්ඹ
කිඹනහ ශේ අඹ ළඹ භළි යණඹක් ඉරක් ය ශන ශශනන
රද අඹ ළඹක් කිඹරහ. එ භළි යණඹක් ශනොශයි, භළි යණ
කීඹක් ි බුණත් ඒහ නඹග්රවණඹ යන්න ශේහ අපිට බහවිතහ
යන්න අලය ශන්ශන් නළවළ. එභ නිහ ඉතහභත් හර්ථ අඹ
ළඹක් ඉදිිකඳත් ශ අි රු නනහධිඳි තුමභහට භශේ ශෞයඹ වහ
සතුමි ඹ ු ද යමින් භශේ ථහ අන් යනහ.

එකල්හි තශළල අ.භළ. 6.00 වුතයන්, ක යුුර අත්හිටුලළ විලළදය
කල් බන දි.
එ ෆන් ිං විලළදය 2014 ඔක්ත ෝබර් මව 28 ලන අඟශුලළදළ
පලත්ලනු ෆතේ.
அப்ரதரது
தற.த.
6.00
றரகறறடர,
அதல்கள்
இகடறதத்ப்தட்டு றரம் எத்றகக்கப்தட்டது.
றரம் 2014 எக்ரரதர் 28, தசவ்ரய்க்கறக லபத்
தரடங்கும்.

It being 6.00 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood
adjourned.
Debate to be resumed on Tuesday, 28th October, 2014.
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Sir, in order to save time, I table* the Sinhala and
Tamil translations of this Adjournment Motion and
kindly request them to be included in Hansard as those
are very important for the people to know about the
transformation and revolution that has been brought
about as a result of the restart of the "Yal Devi".

කල් ෆබීම

எத்றகப்தை
ADJOURNMENT
ගු දිතන්හ ගුණලර්ධන මශ ළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ''ඳහර්ලිශේන්තුම දළන් ල්
තළබිඹ යුතුමඹ''යි භහ ශඹෝනනහ යනහ.

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

"යළල් ත්ධවි" නෆල

ගමන් ඇරඹීම

"ரழ்ரற" றன் தம் லண்டும் ஆம்தம்
RESTART OF "YAL DEVI"

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

move

*වභළතම්වය ම
පිපලර් න:

බන ද තයෝජනළතශ ිංංශ වශ තදමෂ

*சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட தறரகறன் சறங்கப ற்தம் றழ்
தரறததர்ப்தைகள்:
* Sinhala and Tamil translations of Motion tabled:

"උතුමශර්ත්, දකුශ්ඩත් ංහිඳිඹහ රැශන ඹහඳඹනට ගිඹ "ඹහල්ශේවිඹ"
එශේ ගිශේ හුශදරහ ශනො දකුශ්ඩ ශවෝදයත්ඹද, වජීනඹද,
මිත්රත්ඹද උතුමශර් නනතහ ශත රඵහ ශදන්නටඹ. ි ස අවුරුදු රුදුරු
ත්රසතහදශේ ප්රි පරඹක් ශරිටන් අදින් ය 24ට ශඳය භන් නතය
යන රද, ඹහඳනඹ දක්හ දිශන දුේිකඹ භහර්ඹ ඳුනගිඹ දහ අි රු
නනහධිඳි තුමභන් අි න් නනතහ අයිි ඹට ඳත් යන රේශේ ඒ ශනුශනි.
ශ්රී රංහ අධියහනයඹන්ට ඹටත් ි බ අසථහශේ භනහභන ඳවුනේ
අඩුවීභ නිහ උතුමරු ප්රශේලඹ හුදරහ තත්ත්ඹක් ඉිටලීඹ. ශේ නිහභ
අධියහනයහදීන් ඹහඳනඹ දුේිකඹ භහර්ඹ පිළිඵ රුණු ශොඹහ ඵළලීභ
වහ ශොමිභක් ඳත් යන රදි.

[6.00 p.m.]

Hon. Deputy Speaker, I
Adjournment Motion:
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the

following

"The journey of the "Yaldevi" that went to Jaffna carrying the
message of reconciliation between the North and the South was not
an empty handed journey but a journey that was made in order to
share the feelings of brotherhood, co-existence and friendship of the
South with the people of the North. It is for this purpose that the
railway to Jaffna which stopped functioning 24 years ago as a result
of the gruesome terrorism that dragged on for thirty years, was
commissioned recently by His Excellency the President.
Areas in the North were isolated during the colonial rule due to lack
of transportation facilities. Therefore, the imperialists appointed a
commission to look into the matter of the Jaffna railway.
Accordingly, the railway was started in 1902 and was later extended
all the way to Jaffna. Nevertheless, train journeys beyond Vavuniya
had to be stopped after 1983 with the escalation of the terrorist
crisis. Further, the Yaldevi train was subjected to a terrorist attack
near Kokavil in January 1985.
Again in 1986, the Uththaradevi train was blown up near Paranthan.
In the same year, the Yaldevi too was blown up by the LTTE
between the Puliyankulama and Vavuniya railway stations.
As a result of this, the public transportation of the people of the
North came to a halt. The Northern railway which gradually came
under the clutch of terrorists, was completely destroyed by them and
all material from the railroad were salvaged by the LTTE to be used
in their terrorist activities.
Fulfilling the pledge that was made to end the cruel and cursed war
and return to the people of the North everything that they lost except
for the lost lives, the Northern railway was recently commissioned
by H.E. the President as the head of state.
It is certain that the name of H.E. the President would be written in
gold in the history of the country for fulfilling in yet another angle,
his promise to unite Sri Lanka as declared through the Mahinda
Chinthana policy manifesto.
Therefore, it is moved in this House that the government headed by
H.E. the President be appreciated in this regard."

ඒ අනු 1902 ර්ශේ දී ආයේබ යන රද ශභභ භහර්ඹ ඳුන ශර
ඹහඳනඹ දක්හභ දීර්ක හයන රදි. ශභශේ ි බිඹදී 1983න් ඳුන ත්රසතහදී
අර්බුදඹ උග්ර අතට වළීමභත් භ වුනිඹහශන් ඔසඵට දුේිකඹ ධහනඹ
නතය යන රදි. නළත 1985 නනහිකශේදී ශොහවිල් ආන්නශේදී
ඹහල්ශේවි දුේිකඹට ත්රසතහදී ප්රවහයඹක් එල්ර යන රදි.
නළත 1986දී ඳයන්තන් දුේිකඹ සථහනඹ අශදී උත්තය ශේවි දුේිකඹ
ු ු යහ විකන රදි. එභ ර්ශේදීභ ු ලිඹන්කුරභ -ේනිඹහ දුේිකඹ සථහන
අතයතුමයදී LTTE ත්රසතහදීන් විිටන් ඹහල් ශේවිඹ ු ු යහ විකන රදි.
ශේ නිහභ උතුමශර් නනතහශේ ශඳොදු ප්රහවනඹ ේපූර්ණශඹන්භ ඇන
හිිනශේ ඹ. ක්රභශඹන් ත්රසත ග්රවණඹට නතුම ව උතුමරු දුේිකඹ භහර්ඹ ඔවුන්
විිටන් ේපූර්ණශඹන්භ විනහල යන රද අතය, දුේිකඹ භහර්ශේ ිටඹලුභ
දෆ LTTE ඹ විිටන් ඔවුන්ශේ ත්රසත ක්රිඹහ වහ ශඹොදහ න්නහ රදි.
ලහඳරත් කුිකරු යුේධඹ ය තුමනකින් නිභහ ශොට උතුමශර් නනතහට නළි 
ව ජීවිත වළය අන් ිටඹල්රක්භ රඵහ ශදන ඵට දුන් ශඳශයොන්දු ඉටු
යමින් යහනය නහඹඹහ ලශඹන් අි රු නනහධිඳි තුමභන් විිටන් උතුමරු
දුේිකඹ භහර්ඹ ඳුනගිඹ දහ නනතහ අයිි ඹට ඳත් යන රදි.
භහින්ද ිතන්තනශඹන් ඉදිිකඳත් යන රද ශ්රී රංහ එක්ත් යටක් ඵට
ඳත් යන ඵට ව ශඳොශයොන්දු තත් භහණඹකින් ඉටු කිීමභ අි රු
නනහධිඳි තුමභන්ශේ නහභඹ ඉි වහශේ යන් අකුිකන් ලිඹවීභට ශවේතුමනු
ශනො අනුභහනඹ.
ශේ ේඵන්ධශඹන් අි රු නනහධිඳි තුමභන් ප්රමු යනඹට සතුමි ඹ ඳශ
ශ යුතුම ඵත්, ශභභ රු බහට ශඹෝනනහ ය ිටිනමි."
"டக்கறணதும்
தற்கறணதும்
ல்தக்கத்கச்
சுந்து
ரழ்ப்தரத்துக்குச் தசன்ந "ரழ்ரற" ததரண தசல்னரது,
தற்கறன் சரகரத்துத்கத்ம் சகரழ்கத்ம் ட்கதத்ம்
சுந்துதகரண்டு, அகண டக்கு க்கதௗக்கு ல்குற்கரகர
தசன்நது. தொப்தது தடகரன தகரடூ தங்கரத்றன்
றகபரக இற்கநக்கு 24 தடங்கதௗக்கு தொன்ணர் தத்க
இகடறதத்ற ரழ்ப்தரம் க தசல்கறன்ந தைககறப்
தரக, கடந் றணம் அறரகு சணரறதற அர்கபரல்
க்கதௗக்குக் ககபறக்கப்தட்டது.
இனங்கக கரறதத்றத்றற்கு கலழ்ப்தட்டிதந் சந்ர்ப்தத்றல்,
ரதரக்குத்து சறகள் குகநரக இதந்கரல் டக்குப்
தறரசம் ணறகப்தடுத்ப்தட்ட றகனகறல் கரப்தட்டது.
ணர, கரறதத்றரறகள் ரழ்ப்தர தைககறப் தரக
தரடர்தறனரண
றடங்ககப
ஆரய்ற்கரக
எத
ஆகக்குதக றறத்ணர்.
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු අල්වහ්  ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ]
இன்தறகரம், 1902ஆம் ஆண்டு ஆம்தறக்கப்தட்ட இந்ப் தரக
தறன்ணர் ரழ்ப்தரம் க லடிக்கப்தட்டது. இந்றகனறல்
1983இற்குப் தறன்ணர் தங்கர ததக்கடி உச்சறகனக
அகடந்கத் தரடர்ந்து, வுணறரவுக்கு அப்தரல் தைககறப்
தங்கள் றதத்ப்தட்டண. லண்டும் 1985 சணரறறல்
தகரக்குறதக்கு
அதகறல்
ரழ்ரற
தைககறத்றன்
லது
தங்கரத் ரக்குல் ரற்தகரள்பப்தட்டது.
லண்டும் 1986இல் தந்ன் தைககற றகனத்துக்கு அதகறல்
உத்ரற தைககறம் குண்டு கத்து கர்க்கப்தட்டது. அர
ஆண்டில் தைபறங்குபம் - வுணறர தைககற றகனங்கதௗக்கு
இகடறல் ல்.ரல.ரல.ஈ. தங்கரறகபரல் ரழ்ரற குண்டு
கத்து கர்க்கப்தட்டது.
இணரல்,
டக்கு
க்கபறன்
ததரதுப்ரதரக்குத்து
தொதகரகர கடப்தட்டது. தடிப்தடிரக தங்கரத்றன்
தறடிறல் சறக்கற டக்கு தைககறப் தரக அர்கபரல்
தொதகரக
அறக்கப்தட்டதுடன்,
தைககறப்
தரகறன்
அகணத்துப்
ததரதட்கதௗம்
ல்.ரல.ரல.றணரல்
அர்கபறன்
தங்கர டடிக்கககதௗக்கரக தன்தடுத்ப்தட்டது.
சரதக்ரகடரண தகரடூ த்த்த்க தோன்த தடங்கபறல் தொடிவுக்குக்
தகரண்டுந்து, டக்கு க்கபறன் இந் உறர்ககபத் ற,
கண
அகணத்கத்ம்
ததற்தத்தரக
ங்கற
ரக்குதறக றகநரற்தகறன்ந ககறல், அச கனர் ன்ந
ககறல் அறரகு சணரறதற அர்கபரல் டக்கு தைககறப்
தரக
அண்கறல்
க்கள்
தரகணக்கரகத்
றநந்துகக்கப்தட்டது.
யறந் சறந்கணறல் குநறப்தறடப்தட்டுள்பரத, இனங்ககக
எர ரடரக ரற்தரரம் ன்த ங்கற ரக்குதறக
இன்தணரத றத்றல் றகநரற்நற அறரகு சணரறதற
அர்கபறன்
ததர்
னரற்நறல்
ததரன்
தத்துக்கபரல்
ததரநறக்கப்தட ரண்டிர.
இது
சம்தந்ரக
அறரகு
சணரறதற
அர்கதௗக்கும்
அதகட
அசரங்கத்துக்கும்
ன்நறகத்
தரறறத்துக்
தகரள்துடன், இந் தகப சகதக்குப் தறரரறக்கறன்ரநன்."

Sir, civilization, we know, was born in Mohenjo-daro
and Harappa in the Indus Valley, on the banks of the Nile
in Egypt and of Tigris-Eupharates in Iraq. Now, what is
happening to those countries? It is not only their rails and
road transport that was destroyed, but every strata of
livelihood has been and is being completely destroyed by
the so-called "imperialist powers". This is the holocaust
that the Muslim world is facing today.
It is a lesson as to what happens when people of
responsibility, the Opposition, go to the European Union,
meet the Transnational Government of Tamil Eelam and
other Eelam bodies in Europe, Malaysia and Singapore.
We should warn the people of this country of this
conspiracy. It was in 1500s that Don Juan Dharmapala
betrayed the nation and the Kingdom of Kotte by signing
a document himself. When the UNP speaks about a new
Kotte Declaration, I am reminded of this historical crime
that was committed by Don Juan Dharmapala.
We do not want a Don Juan Dharmapalas in this
country anymore. The people will not tolerate them. We
do not want in this country anymore Molligodas and
Ekneligodas, who betrayed the Kandyan Kingdom.
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Sir, today is a day when people have risen up with
zeal, with a spirit of patriotism. They are crying aloud to
save the nation. Patriotism, patriotism, patriotism, is the
call of the day and the cardinal principle that the people
have to understand and follow.
In this respect, civilization was reborn when His
Excellency Mahinda Rajapaksa launched the "Yal Devi"
and travelled to Jaffna the other day.
Sir, I have here with me a very nice and most
appropriate cartoon that appeared in the “Daily Mirror”
of 15th October, 2014. What does it show? It is titled
“Banana Republic" and shows how it was "Then" and
"Now". The upper part of the cartoon shows the situation
"Then" with a fence in the middle, dividing the North and
the South. That shows that the country was divided at that
time. Now, it is one. The dividing fence of Germany was
mended; the dividing fence between the Koreas was
mended.
Today, His Excellency President Mahinda Rajapaksa
is being hailed not only in Asia, but in the rest of the
world also, as the person who removed the fence that
divided the North and the South and heralded a new life,
a new civilization. The lower portion of the cartoon
shows the situation "Now" with a straight railroad and the
fence has been removed. So, this is a remarkable
achievement of this Government for the people of our
country, for our motherland. This trend should continue.
Otherwise, we are doomed. For sheer political gains, if
anybody would go out of this country and say anything to
anyone betraying our nation, he could be called a great
betrayer of the nation like Don Juan Dharmapala. I have
got details here, but I do not want to table those now. I
will do that at the correct moment. ශදොන් නේ ශදොන්
ශන්න ඕනෆ, ජුහන් නේ ජුහන් ශන්න ඕනෆ. ශදභ යන්න
ඵළවළ. ශේ යන නහඩභ ඒයි. ශේට ශේලශප්රේමී නනතහට ඉඩ
ශදන්න ඵළවළ.
Sir, history proudly records the heroic struggle of the
Muslims at that time, who waged wars in the Seethawaka
Kingdom, the area of which our Chief Government Whip,
the Hon. Dinesh Gunawardena and the Hon. Gitanjana
Gunawardena, the heroes of the Boralugoda regime or the
Boralugoda clan are representing today; I should say,
fighting tooth and nail in order to save this nation from
local and foreign conspirators. I am very happy, Sir, that
the Mahajana Eksath Peramuna - MEP - which came into
power in 1956, has once again played that historical role
and has extended all assistance and support to His
Excellency President Mahinda Rajapaksa to make him
the President of this country again. There is no one who
can take over that office in the foreseeable future; we
cannot see anybody who could do it. Will this country
tolerate anybody going outside this country and betraying
the cause? If they do, Sir, there is provision in the
Constitution to pass a resolution against him because we
take an Oath in this House to uphold the unity, territorial
integrity and the independence of our country. That is
there in the Constitution.
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If anybody does that, he would be acting against the
Constitution, violating the provisions of the Constitution
and he could be tried in a court of law. Time has come for
it now.
Sir, I have another article which appeared in “The
Hindu” newspaper - not one of ours, but from India dated 14th October, 2014 written by Meera Srinivasan. It
states, I quote:
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தசற்தடுத்
தொகணந்ரல்,
வுதசய்து
அகண
ற்தக்தகரள்தௗங்கள்! ரநரக, அற்கநக் குறரரண்டிப்
தைகக்கப் தரர்க்கரலர்கள்.

නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Please wind up now.
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)
“Northern Province Chief Minister C.V. Wigneswaran stayed away
from a ceremony on Monday in which President Mahinda Rajapaksa
re-launched train services to Jaffna.”

A little while ago, our dear Friend, the Hon. (Mrs.)
Vijayakala Maheswaran stated in this House that she also
travelled to Yalpanam by the "Yal Devi". What a great
thing!
නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Okay, thank you very much.
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

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

Sir, I will only read this portion, Sir. I further quote:
“Indian Railways’ subsidiary IRCON has rebuilt the stretch damaged during the war - as part of the Indian government’s $800
million line of credit to restore select railway lines in the island,
predominantly in its Tamil-majority Northern Province.”

We are very thankful to the IRCON and the
Government of India. We were very pleased that even the
High Commissioner of India in Sri Lanka, His
Excellency Y.K. Sinha travelled with us in the new "Yal
Devi".
Thank you.

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I think there is 15 minutes more. There is no one
else to speak.
නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The Hon. Shantha Bandara has to second the Motion
and the Hon. Deputy Minister has to reply.
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශ ළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

The Hon. Shantha Bandara will take only five
minutes. I want to read this newspaper article.
I further quote:
“When contacted, Mr. Wigneswaran told The Hindu: “Our letter to
President refers to our keeping away from all functions he is staging
in the Northern Province,”

We restarted the "Yal Devi", and also gave relief by
providing 20,000 land permits to the people of Jaffna. A
function was held for this purpose where a large majority
of Tamils and Muslims from Vanni, brought by the Hon.
Risad Badhiutheen, attended. Even the Hon. Rohana
Dissanayake, our able Deputy Minister was present at
that function. I ask Mr. Wigneswaran what is the service
he is giving the people of Jaffna. He is playing a drama in
order to satisfy the international diaspora. I would appeal

- வுதசய்து லங்கள் ரழ்ப்தர க்கதௗக்கரகச் ரசக
தசய்த்ங்கள்! ரழ்ப்தர க்கதௗக்கரக ரதம் ன்கரண
றடங்ககப ரகு ஜணரறதற அர்கள் - இந் அசரங்கம் -

[අ.බහ. 6.13]

ගු ළන් බණ්ඩළර මශ ළ
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, අශේ රු අසර් භන්ත්රීතුමභහ
විිටන් ඉදිිකඳත් යු  ශඹෝනනහ පිළිඵ රුණු කිහිඳඹක්
කිඹන්න ළභළි යි. ශභඹ ඉතහභ හශරෝිතත ශඹෝනනහක්. ඒ
හශේභ ශභඹ ශ ගුණ ළශකීභ පිළිඵ ඉදිිකඳත් යු 
ශඹෝනනහක්.
අශේ යශට් කුඩහ දරුහශේ ඉරහ වුරුත් දන්නහ, වි
ලිඹළවිරහ ි ශඵන, ගීත ලිඹළවිරහ ි ශඵන ශේ ඹහල්ශේවී දුේිකඹ
පිළිඵ. ඹහල්ශේවී දුේිකඹට විතයක් ශනොශයි, තත් දුේිකඹරට
ඳළනරහ ඳරහ ශොටරහ මිනිසුන භයු  වළින, ඒ හශේභ දුේිකඹ
ගිනි ි ඹු  වළින, දුේිකඹට ශඵෝේඵ වු  වළින අපි දළරහ
ි ශඵනහ. ඒ අසථහරදී ිටංවර නනතහටත් ඩහ භයණඹට
ඳත් වුශ්ඩ අහිං දමිශ නනතහ ඵ ශේ අසථහශේදී භතක්
යන්න ළභළි යි. ඔවුන්ශේභ නහි ශේ අඹ ඔවුන්ශේ නහි ඹ
භයණහ, ු ළුසනහ, ශොටනහ, ඳනහ අපි දළක්හ. ඳහු ගිඹ
හරශේ ඳළළි  එල්ටීටීඊ ත්රසතහදඹත් එක් ශේ ඹහල්ශේවී
දුේිකඹ ඳභණක් ශනොශයි, ේපූර්ණ ප්රහවන ඳේධි ඹභ විනහල
වුණහ.
අවුරුදු ණනහට ඳසශේ ශේ යශට් ඒ ඳළළි  ත්රසතහදඹ
තුමයන් ශහ. 1987 දීත් ඳශහත් බහ ක්රභඹ උතුමරු ඳශහශත්
ක්රිඹහත්භ යන්න උත්හව දළරුහ. උත්හව යරහ, ඳශහත්
බහ ආයේබ ශත් යශන ඹන්න ඵළික වුණහ. ඒත්, ඳුන ගිඹ
හරශේ නළත ඒ උතුමරු ඳශහත් බහ අශේ අි රු
නනහධිඳි තුමභහශේ නහඹත්ශඹන් සථහපිත යරහ ි ශඵනහ. අද
ඒ උතුමරු ඳශහත් බහ ප්රශේලඹ ව නළශ නහිය ප්රශේලඹ
ංර්ධනඹ ය ශන ඹන අසථහශේ, එක් ළදත්භ හර්ඹඹක්
වළිනඹට තභයි අපි ශේ ඹහල් ශේවී දුේිකඹ නළත ඒ ප්රශේලඹ දක්හ

ඳහර්ලිශේන්තුම
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ධහනඹ වීභ දකින්ශන්. ඒ වහ අලය භහර් ඳේධි ඹ වදරහ, ඒ
දුේිකඹ ඹහඳනඹ දක්හ ඹන්න ශේ න විට ටයුතුම ය
ි ශඵනහ. උතුමශර් නනතහත්, දකුශ්ඩ නනතහත් අතය ි ශඵන
ඵළඳීභ තදුයටත් ලක්ි භත් ශන්න ඹහල් ශේවිඹ භත් ශනහඹ
කිඹන එ අපි ඳළවළදිලි දන්නහ.
අශේ ශයෝවණ දිහනහඹ නිශඹෝනය අභහතයතුමභහ ඒ පිළිඵ
කිඹහවි. ශේ න ශොට ඒ දුේිකශඹන් එ දින රඵන ආදහඹභ
රුපිඹල් රක් දවඹට ඩහ ළඩියි. ඇත්තටභ අපි දන්නහ, දමිශ
නනතහ, ිටංවර නනතහටත් ඩහ දුේිකඹ ඳහවිච්ිත යන අඹ;
ඳහවිච්ිත යු  අඹ ඵ. ිෂි හර්මි ජීන යටහ තුමශ ඔවුන්ශේ
නිසඳහදන ශශශ ශඳොශට ශශනන්න ඔවුන් ඳහවිච්ිත ශශේ ශන
ශභොක්ත් ශනොශයි, දුේිකඹයි. ඒත් ඔවුන්ශන් උදුයහ ත්තහ,
අන්තහදී එල්ටීටීඊ ත්රසතහදින්. ඔවුන්ශන් ඒ අයිි ඹ ඳළවළය
ත්තහ.
දමිශ නනතහට ඹේ ශදඹක් අහිමි වුණහ නේ, ඒ අහිමි වුණ වළභ
ශදඹභ පිඹශයන් පිඹය රඵහ ශදන්න අි රු නනහධිඳි තුමභහ අද
ටයුතුම යශන ඹනහ. පිඹශයන් පිඹය ඒහ රඵහ ශදනහ.
ඔවුන්ශේ ඡන්ද අයිි ඹ රඵහ දුන්නහ. ඳහර අහිමි ශරහ ි බුණ
දමිශ නනතහශේ දරුහට ඳහර රඵහ දුන්නහ. අධයහඳනඹ අහිමි
යරහ ි බුණහ. ඒ අධයහඳනඹ දළන් රඵහ ශදනහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි, විලසවිදයහර අධයහඳනඹ ලක්ි භත් යනහ. ශේ ඳහය
ළඩිරහ, බිඳිරහ ි බුණහ. ඒ ඳහයල් වදරහ දුන්නහ. ඒ හශේභ
ශඵෝක්කු, ඳහරේ ශඵෝේඵ වරහ විනහල යරහ ි බුණහ. ඒහ වදරහ
දුන්නහ. ශඵශවත් ිනක් න්න ඉසපිිකතහරඹක් ි බුශ්ඩ නළවළ.
ඒහ වදරහ දුන්නහ. ආමි සථහන විනහල ශරහ ි බුණහ. ඒ
ආමි සථහන වදරහ දුන්නහ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි ඒ විතයක් ශනොශයි,
ශොශම ඉරහ උතුමයට ඹන අධිශේගී භහර්ඹට අි රු
නනහධිඳි තුමභහ ශනොළේඵර් භ 15 ළනිදහ මුල් ල් ි ඹරහ ළඩ
ආයේබ යන ඵ අපි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුමශේදී ඉතහභ තුමිනන් භතක්
යන්න ඕනෆ.
ඒ.එච්.එේ. අසර් භන්ත්රීතුමභහ විිටන් ඉදිිකඳත් යන රද ශේ
ල් තළබීශේ ශඹෝනනහ භභ සථිය යනහ. දමිශ නනතහ
ශනුශන් විතයක් ශනොශයි, භසත නනතහටභ නහඹත්ඹ
රඵහ ශදන නහඹඹහ ලශඹන් අි රු නනහධිඳි තුමභහ අද විලහර
ළඩ ශොටක් යනහ. අශේ ප්රහවන ඇභි තුමභහ, නිශඹෝනය
ඇභි තුමභහ, ප්රහවන අභහතයහංලශේ හර්ඹ භ්ඩඩරඹත් එක්
අත්ළල් ඵළශන උතුමරු ප්රශේලඹ ශනුශන් යන්නහ ව
ශභශවයට අශේ ශෞයඹ ශේ අසථහශේ ු ද යනහ.
[අ.බහ. 6.18]

ගු තරෝශණ දිවළනළයක මශ ළ (ප්රලළශන නිතයෝජය
අමළ යුරමළ)

(ரண்தைறகு ரரய றசரரக்க - ரதரக்குத்து தறற
அகச்சர்)

(The Hon.
Transport)

Rohana Dissanayake - Deputy Minister of

රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, අි රු නනහධිඳි  භහින්ද
යහනඳක් භළි තුමභහ යුේධඹ නඹග්රවණඹ ශහට ඳසශේ, උතුමශර්
නනතහශේ විශලේ වුභනහක් ශරහ ි බුණු - ිටහිනඹක් ශරහ
ි බුණු - ඹහල් ශේවී දුේිකඹ ය විිට ණනට ඳුන ඳුන ගිඹ 13
ළනි දහ ඹහඳනඹට ඹෆභ ේඵන්ධශඹන් ශේ උත්තීමතය
ඳහර්ලිශේන්තුමශේදී ථහ යන්න රළබීභ ළන භභ අද ඉතහභ තුමටු
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නහ. අශේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භළි තුමභහ ඒ ශනුශන් සතුමි 
කිීමශේ ශඹෝනනහක් තභයි අද ශේ රු බහට ශනළල්රහ
ි ශඵන්ශන්. රු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භන්ත්රීතුමභහ ඒ ල් තළබීශේ
ශඹෝනනහ සථිය ශහ. ඒ.එච්.එේ. අසර් භළි තුමභහ වන් යු 
රුණු ව රු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භන්ත්රීතුමභහ වන් යු  රුණු
අපි මුලින්භ හිතට එ  පිළිත්තහ.
1902 දී විිත යු  ඹහල් ශේවී දුේිකඹ ශේ යශට් දළළන්ත
ංර්ධනඹක් ඇි  යමින් අලුත් භනක් එන්න, අශේ නහතීන්
අතය වශඹෝගිතහ, එමුතුමබහඹ, භඵයතහ ඇි  යන්න, ඒ
හශේභ ශේ මුළු යටභ එ රහඳඹක් ලශඹන් එට ංර්ධනඹ
යන්න උය දුන්නු දුේිකඹක් ලශඹන් තභයි අඳ දකින්ශන්.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, භගී ප්රහවනඹ ත් විට ඒ
යුශේදී ේරුන් භන්නහයශේ ිටට ශොශමට එන්න ඹහල්
ශේවී දුේිකඹ තභයි උඳශඹෝගි ය ත්ශත්. ඒ හශේභ, දුේ ශොශ,
ශඳොල් හශේ ශේල් එදහ ශේ දුේිකශඹන් ප්රහවනඹ ශහ. එයින්
ආර්ථි ලශඹන් අඳට විලහර ලක්ි ඹක් රළබුණහ.
න්න්තුමශර්, තශරයිභන්නහයභ යහඹල්ලින් ශොඩ ඵහන
ශේ ශේ ඹහල් ශේවී දුේිකඹ වයවහ ශශනන්න අඳට වළකිඹහ
රළබුණහ. ඒ විධිඹට බහ්ඩඩ ප්රහවනශේදී අඳට ඹහල් ශේවී
දුේිකශඹන් එදහ විලහර වශඹෝඹක් රළබුණහ.
එදහ Elephant Passර ලුණු ි බුණහ, රු නිශඹෝනය
ථහනහඹතුමභනි. අද ඒහ නළවළ. එදහ Elephant Passලින්
භහඹට ලුණු ශභට්රික් ශටොන් 50,000ක් ශේ යශට් වළභ තළනටභ
රඵහ දුන්නහ. ඒ ලුණු ින ඳුන හරඹදී නළි  වුණහ. ඹහල් ශේවී
දුේිකඹ භහර්ශේ ඵංය වදරහ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ ශේ රවිඩ
නනතහ ඔවුන්ශේ අත් අඩංගුට අයශන ි බුණු නිහ ඒ රවිඩ
නනතහශේ අයිි හිටේ, උරුභඹන්, අයිතීන් අහිමි ගිඹහ. ඹහල්
ශේවී දුේිකඹට ශඵෝේඵ වරහ විනහල ශහ. ඒ ආහයඹට රවිඩ
නනතහශේ ජීවිත අනහථ තත්ත්ඹට ඳත් යන්න එදහ එල්ටීටීඊ
ංවිධහනඹ ටයුතුම ශහ.
2009 යුේධඹ නඹග්රවණඹ ශහට ඳසශේ, නළත යක්
තල්රුේඳහයි ශඳොල්රුේඳහයි එතුම යරහ ශේ යශට් අලුත්
ංසිි ඹක් ඇි  යන්න ටයුතුම ය ි ශඵන්ශන් ශේ අලුත්
ඹහල්ශේවි දුේිකඹයි කිඹන එ අපි කිඹන්න ඕනෆ. නනහධිඳි තුමභහ
එදහ ඹහල්ශේවී දුේිකඹ අයශන ඹහඳනඹට ඹනශොට, ු ංිත
දරුහශේ ඉරහ ඳහල් ෂ්යයින්, තරුණ තරුණයින්, ළඩිහිින
අේභරහ තහත්තරහ, යහනය ශේශඹෝ, ේරුශෝ ශේ වළභ
ශදනහභ තුමටු න ආහයඹ නිශඹෝනය ඇභි යඹහ ලශඹන්
භභත් ඒ දුේිකශේ ගිඹ නිහ දළක්හ. අි රු නනහධිඳි තුමභහට අපි
සතුමි න්ත ශන්නට ඕනෆ. ශභොද, යුේධඹ නඹග්රවණඹ යරහ
අවුරුදු 05ක් ඇතුමශත, එ ඳළත්තකින් දකුශ්ඩ දුේිකඹ භහර් වදන
ශොට, තත් ඳළත්තකින් භන්නහයභ - භඩු දුේිකඹ භහර්ඹ වදන
ශොට, තත් ඳළත්තකින් ඹහඳනඹ දක්හ දුේිකඹ භහර්ඹ
පිඹශයන් පිඹය වදන්න ටයුතුම කිීමභ පිළිඵ අි රු
නනහධිඳි තුමභහට අපි ශඵශවවින් සතුමි න්ත ශන්න ඕනෆ. ඒ
හශේභ, රු ප්රහවන ඇභි තුමභහටත්, ඉන්දිඹහනු යනඹටත්,
ඉන්දිඹහනු යනශේ IRCON භහභටත් අපි ශේ ශේරහශේදී
සතුමි න්ත ශන්න ඕනෆ. දුේිකඹ ශදඳහර්තශේන්තුමශේ
හභහනයහධිහිකයඹහශේ ඉරහ ේරුහ දක්හත්, යනශේ භළි 
ඇභි තුමභන්රහටත්, ඵළිටල් යහනඳක් ආර්ථි ංර්ධන
ඇභි තුමභහටත්, ශෝඨහබඹ යහනඳක් ආයක් ශල්ේතුමභහටත්,
ශේ ිටඹලු ශදනහටභත් සතුමි න්ත ශන්න ඕනෆ.
අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම වුණහට ඩහ ඉවශ ආර්ථි තත්ත්ඹක්
යහ යට ඔහ තඵන්න, ංර්ධනඹ යන්න ඹහල්ශේවි දුේිකඹ
උඳශඹෝගී න ඵ කිඹන්න ඕනෆ. රු නිශඹෝනය
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ථහනහඹතුමභනි, මුරුන්න්ර ඉරහ ිටශභන්ි  ේවරට භළින
ින ශනිඹන්න එදහ ශේ ඹහල්ශේවි දුේිකඹ උඳශඹෝගී වුණහ. ඒ
හශේභ ඒ ප්රශේලශේ භහළු ින, යර ින, ශශල්, බුරත්,
වහල්, ශඵශවත් රය, දුේශොශ, තල් ආශ්රිත නිසඳහදන, ඒ හශේභ
Paranthan Chemicals ළනි හර්මි වහ ිෂිහර්මි
ංර්ධනඹට අලය වළභ ශදඹක්භ එදහ ශරශවිටශඹන්, ඳවුනශන්
ප්රහවනඹ ය න්න උඳශඹෝගි වුශ්ඩත් ශේ ඹහල්ශේවි දුේිකඹයි.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ඹහල්ශේවි දුේිකඹත් එක් එදහ
උත්තයශේවි දුේිකඹත් ධහනඹ වුණහ. උත්තයශේවි දුේිකඹත්
න්න්තුමශර් ඉරහ උශේට ශොශමට ඇවිල්රහ, ට නළත
ඹහඳනශේ න්න්තුමශර් ඵරහ ගිඹහ. ශේ දුේිකඹ භහර්ඹත් එක්
තත් භහ ශදක් තුමනක් ඹනශොට, අලුත් දුේිකඹ ණනහක් ශේ
දුේිකඹ භහර්ඹට එතුම නහ.
රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, මීට අභතය කිලිශනොච්ිත
ඉරහ ඹහඳනඹට ඹන්න, කිලිශනොච්ිත ඉරහ ඕභන්ශතට එන්න,
ඕභන්ශත් ඉරහ ඒ ප්රශේලරට ඹන්න ු ංිත දුේිකඹක් ශේඹක්
රෆසි  යන්නත් අඳට වළකිඹහ රළශඵනහ. රු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය
භන්ත්රීතුමභහ, රු අසර් භන්ත්රීතුමභහ කිේහ හශේ ශේ ශීඝ්රහමී
දුේිකඹ නිහ අපිට -විශලේශඹන් උතුමශර් නනතහට- ශඵොශවෝ
ශේල් රළබී ි ශඵනහ.
රු වර් ද ිටල්හ භන්ත්රීතුමභහ කිේහ, ීමතර හභයර ඉරහ
ශේ අඹ ළඹ වදරහ ි ශඵනහ කිඹරහ. අපි ඒ අඹට කිඹන්ශන්
ීමතර හභයලින් එළිඹට ඵහින්න කිඹරහ. එක්ත් නහි 
ඳක්ශේ නහඹතුමභහටයි, වර් ද ිටල්හ භන්ත්රීතුමභහටයි, ශේ රු
බහශේ ිටඹලු ශදනහට අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශවොඳින් කිඹරහ දීරහ
ි ශඵනහ භට ගිහිල්රහ ශේලඳහරනඹ යන්ශන් ශොශවොභද
කිඹරහ. ශේ නනතහශේ වදත ළශවන යහඹ වඳුනහ න්ශන්
ශොශවොභද, ඔවුන්ශේ විද සඳන්දන ශේඹ වඳුනහ න්ශන්
ශොශවොභද, තරුණ තරුණිඹන්ශේ, නනතහශේ අලයතහ වඳුනහ
න්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ අද ඒ අඹට උන්රහ ි ශඵනහ.
ඒ අඹ තභයි එදහ ීමතර හභයර ඉරහ අඹ ළඹ ශල්න වළදුශේ;
ීමතර හභයර ඉරහ, එංරන්තශඹන් ශනහු  ුනේශදොත් එක්
ශේ යශට් ආර්ථිඹ ළන ථහ ශශේ. ශේ යශට් අලයතහඹන්
ළන, උභනහන් ළන එදහ ථහ ශ එක්ත් නහි  ඳක්ඹට
අද භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ ශවො උත්තයඹක් දීරහ
ි ශඵනහ. අසර් භන්ත්රීතුමභනි, එදහ ඹහඳනශේ භවය ශේරහට
තුමය නළි ශන ශොට, ශෝච්ිතශේ තභයි තුමය ටළංකිඹ එවහට
ශභවහට අයන් ගිහිල්රහ ඒ ප්රශේලරට තුමය ශඵදහ දුන්ශන්.
උත්තයශේවි දුේිකඹත්, ඹහල්ශේවි දුේිකඹත් කිශරෝමීටර් 400 ක්
විතය -ළතු ේ නේ 236ක් විතය- එදහ තුමය ශඵදීශේ ටයුතුම ශහ.
විශලේශඹන් දුේිකඹ සථහන ඉදි කිීමභ ළන ථහ යන ශොට
අපි කිඹන්න ඕනෆ, රංහ ඵළංකු ඹහඳනශේ දුේිකඹ සථහනඹ
වදන්නත්, භවනන ඵළංකු නහට්කුලි දුේිකඹ සථහනඹ වදන්නත්,
ඒ හශේභ ඳහල් ෂ්යශඹෝ එලිෂන්ට්ඳහස දුේිකඹ සථහනඹ
වදන්නත් -ශේ යශට් නනතහ ඔක්ශෝභ එතුම ශරහ- දහඹ
ශරහ ි ශඵන ඵ.
අද ඉතහ අරංහය ු යයඹක් ඵට ඳත් ශරහ ි ශඵනහ. අඳට
භතයි, ඹහඳනඹ ු යයශේ තභයි එදහ ශවොභ ු සතහරඹ
ි බුශ්ඩ. ආිටඹහයශේ ි බුණු ශවොභ ු සතහරඹ වුණු ඹහඳනඹ
ු සතහරඹට ගිනි ි සඵහ එදහ ඔඹ train එශක් ගිහිල්රහ. වළඵළයි,
අද අපි ඒ train එ උඳශඹෝගී ය න්ශන් ඒහ ගිනි ි ඹන්න
ශනොශයි. විනහල වුණු ඹහඳනඹ නළත ශොඩ න න්නයි; විනහල
වුණු උතුමරුයඹ නළත ශොඩ න න්නයි; විනහල වුණු, විනහල
යු  උතුමශර් නනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ නළත ශොඩ
න න්නයි; අද උතුමශර් නනතහශේ නිසඳහදන දකුණට
ශශනන්නයි; උතුමශර් නනතහශේ ආදහඹේ උත්ඳහදනඹ ළඩි දියුණු
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යන්නයි; ඔවුන්ශේ ඒු ේර ආදහඹභ ළඩි දියුණු යන්නයි;
ඳහල් දරුන්ශේ අධයහඳන තත්ත්ඹ ළඩිදියුණු යන්නයි;
ඔවුන්ශේ ශෞය තත්ත්ඹ න හ ිටටුහ ජීන භට්ටභ උස
යන්නයි; ඒ හශේභ නහි  ආර්ථිඹට ඳණ ශදන පිිකක් ඵට
උතුමශර් නනතහ ලක්ි භත් යන්නයි.
එදහ උතුමශර් අහිං නනතහ අයණ ශරහ ිටිනඹහ. ඔවුන් ශේ
යශට් ශනොශඹක් තළන්රට ගිඹහභ ශනොශඹක් භහර් ඵහධ ඇි 
ශහ. ඔවුන්ට ි බුණු ඒ ඵහධ, ේශටොලු, දුසයතහන් අද
ඉත් යරහ අි රු නනහධිඳි  භහින්ද යහනඳක් භළි තුමභහශේ
යනඹ යශන ආු  ළඩ පිළිශශට ඹහල්ශේවි දුේිකඹ ධහනඹ
ආයේබ වීභත් එක් විලහර ලක්ි ඹක් අද රළබිරහ ි ශඵනහ. අද
ඔවුන්ශේ නන ජීවිතඹ ඹවඳත් ශරහ ි ශඵනහ රු නිශඹෝනය
ථහනහඹතුමභනි. ඒ නිහ අි රු නනහධිඳි තුමභහ ශේ ත්ත
උත්හවඹ ශනුශන් අපි එතුමභහට ඉතහභ සතුමි න්ත ශන්න
ඕනෆ. ප්රහශඹෝගි නහඹඹකු ලශඹන්, විෂ්සට නහඹඹකු
ලශඹන්, ශශ්රේසඨ නහඹඹකු ලශඹන් එතුමභහ ශේ ත්ත
උත්හවඹ ශනුශන් අපි සතුමි න්ත ශන්න ඕනෆ.
අද ශදභශ නහි  න්ධහනඹ උත්හව යන්ශන් ශභොන හශේ
ශදඹක් යන්නද රු අසර් භන්ත්රීතුමභහත් දන්නහ, එදහ අපි
අි රු නනහධිඳි තුමභහත් එක් ඹහඳනඹට ඹන ශොට ඒ නනතහ
තුමශ ු දුභහහය උණුුනේ පිළිළී භකුයි ි බුශ්ඩ. ඒ නිහ තභයි
විේශන්සයන් භව ඇභි තුමභහ නනතහට කිේශේ, ශේහට එන්න
එඳහ කිඹරහ. වළඵළයි, නනතහ ඒහ ඇහුශේ නළවළ. ශදභශ නහි 
න්ධහනශේ ඒ කීභ නනතහ පිළිත්ශත් නළවළ. නනතහ ඇවිල්රහ
උණුුනේ ආහයශඹන් අි රු නනහධිඳි තුමභහ පිළිත්තහ. රු
නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ශේශන් ශදන එභ ඳණිවිඩඹ
ශභොක්ද අනහතශේදී ංර්ධනඹ යන්න ඔවුන්ට ඵරතර
ි බුණත් ඔවුන් ඒට වබහගි ශන්ශන් නළත්නේ, ඔවුන් ඒහට
ඵහධහ ඳමුණුනහ නේ, නනතහ ඒහ ඩහ බි දභහ, නහි හදශේ
ඵර ශොටු විනහල ය දභහ ශේ යශට් ළඩ යන නහඹඹහ න
අි රු භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ එක් එතුම ශනහයි
කිඹන ඳණිවිඩඹ තභයි ඒ තුමශ අඳට දකින්න රළබුශ්ඩ. ඒ නිහ
ශේ ඒ නහඹයින්ට red light එක්. එදහ නනතහශේ ඒ යහශී
වීභ තුමළින් ඔවුන්ට යතුම එළිඹක් ශඳන්නුහ.
අි රු භහින්ද යහනඳක් නනහධිඳි තුමභහ ආදයීමඹ පිඹකු
ලශඹන්, ආදයීමඹ හිතතකු ලශඹන්, ආදයීමඹ මිත්රඹකු
ලශඹන්, ආදයීමඹ ඥහි යඹකු ලශඹන් රහ ටයුතුම යන
පිිකක්; එතුමභහ ශේ යශට් වළභ නනතහටභ විලසහන්තභ
නහඹඹකු ලශඹන්, වළභ අේභහ ශනකුටභ, වළභ තහත්තහ
ශනකුටභ ු තණුන් ශනකු හශේ, වළභ ඥහි  මිත්රහදිඹකුටභ
ශවෝදයඹකු හශේ, ආදයීමඹ මිතුමයකු හශේ ශේ යශන ඹන
ළඩ පිළිශශ අනුභත යන උතුමශර් නනතහක් අද ඉන්නහඹ
කිඹන එත් අපි ශේ ශරහශේ ප්රහල යන්න ඕනෆ රු
නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි.
ශේ හර්ඹ ක්රිඹහත්භ කිීමශේදී ඉන්දිඹහනු යනශේ වශඹෝඹ
අඳට නියන්තයශඹන් රඵහ දුන්නු ඵ විශලේශඹන් අපි කිඹන්න
ඕනෆ. චීනඹ හශේභ ශරෝශේ ශනත් යටල් අද අශේ
නහතයන්තය යහනතහන්ත්රි ඵතහ පිළිශන ටයුතුම යනහ
හශේභ ඉන්දිඹහනු හිටු  භව ශොභහිකසතුමභහ ව ර්තභහන භව
ශොභහිකසතුමභහ ඇතුමළු ඉන්දිඹහනු යනඹ අඳට රඵහ දුන්නු
වශඹෝඹත් ශේ ශරහශේ භතක් යන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ
අශේ ප්රහවන අභහතය රු කුභහය ශල්භ භළි තුමභහ ශේ
හර්ඹශේදී විලහර  කීභක් ඉසට ශහ. එතුමභහටත් අශේ සතුමි ඹ
ප්රහල යන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ අශේ දුේිකඹ ශදඳහර්තශේන්තුමශේ
ඉවශභ නිරධහිකඹහශේ ඉරහ ඳවශභ ශේඹහ දක්හ රඵහ දුන්නු
වශඹෝඹ ශනුශනුත් අශේ සතුමි ඹ ශේ ශරහශේ ු ද යන්න
ඕනෆ. රු නිශඹෝනය ථහනහඹතුමභනි, ඹහල්ශේවි දුේිකඹ අද ශේ
යශට් අලුත් යුඹක් නිර්භහණඹ ය ි ශඵනහ. අහන ලශඹන්,
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ඳහර්ලිශේන්තුම

[රු ශයෝවණ දිහනහඹ භවතහ]

ශේ වහ දහඹ ව ිටඹලු ශදනහට අශේ සතුමි ඹ ු ද යමින් භට
ශේ අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධශඹන් රු නිශඹෝනය
ථහනහඹතුමභනි, ඔඵතුමභහට සතුමි ඹ ු ද යමින් භහ නිවඬ
ශනහ. ශඵොශවොභ සතුමි යි.

එකල්හි තශළල අ.භළ. 6.30 වුතයන් නිතයෝජය කථළනළයකුරමළ
විිංන් ප්රහනය තනොවිමවළ පළර්ලිතම්න්ුරල කල් බන දී.
පළර්ලිතම්න්ුරල ඊ අනුකූල, 2014 ඔක්ත ෝබර් 21 ලන දින
වභළ වම්මතිය අනුල, 2014 ඔක්ත ෝබර් 28 ලන අඟශුලළදළ ප.භළ.
9.30 ලන ත ක් කල් ගිත ය.
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அப்ததரதது, தற.த 6 30 றரகறறடர தறறச் சதரரகர்
அர்கள் றணர றடுக்கரரனர தரரதௗன்நத்க எத்றகத்ரர்.
அன்தடி தரரதௗன்நம், 2014 எக்ரரதர் 21ஆந் றகற
லர்ரணத்துக்கறங்க, 2014 எக்ரரதர் 28, தசய்ரய்க்கறக தொ.த.
9.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER
Parliament without Question put.

adjourned

Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Tuesday, 28th October,
2014 pursuant to the Resolution of Parliament of 21st October, 2014.

වෆ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මුරණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි ශ යුතුම තළන් දක්නු ිකිට භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශන නිළයදි ශ යුතුම
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදි ඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුමඹ.
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