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පූ. භා. 9.30 පාර්ලිනම්න්ුරල රැවන විය.
කාානායකුරමා [ගු චමල් රාජපක් මශතා] මූාවනාරූඪ විය.
தரரளுன்நம் 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.

ලිිළ නල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා (ජවම්පාදන ශා
ජාපලශන අමාතයුරමා වශ ණණ්ු  පාර්නලන ප්රධාාන
වුංවිධාායකුරමා)

(ரண்தைறகு
றதணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்தை
அகச்சதம்
அசரங்கத்
ப்தறன்
தொற்தகரனரசரதம்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ
ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ්  2012 ර්ඹ වහ
ශ්රී රාහ ඉඩම් ශොඩ රීරීශම් වහ ාර්ධනඹ රීරීශම් ාසථහශේ
හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.
ශභභ හර්තහ යහජය ආය්ෂ වහ නහරි ාර්ධන ටයුතු
පිළිඵ උඳශේල හය බහට ශඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ
ශඹෝජනහ යමි.

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

උපනේක කාරක වභා ලාර්තා

ஆதனரசகணக் குள அநறக்கககள்
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ரண்தைறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, උස අධයහඳන ටයුතු පිළිඵ
උඳශේල හය බහශේ බහඳතිතුභහ ශනුශ්  භභ, ඳවත
ව්  හර්තහ ම්ඵ් ධශඹ්  උස අධයහඳන ටයුතු පිළිඵ
උඳශේල හය බහශේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.

(i)

2011 ර්ඹ වහ ශේයහශදනිඹ විලසවිදයහරඹ, ශ්රී රාහ
- වාර්ෂික වාර්තාව;
(ii) 2011 ර්ඹ වහ යජයට විලසවිදයහරඹ, ශ්රී රාහ හර්ෂි හර්තහ වහ ගිණුම්;
(iii) 2011 ර්ඹ වහ ශෞ් දර්ඹ රහ විලසවිදයහරශ
හර්ෂි හර්තහ;
(iv) 2011 ර්ඹ වහ ශේයහශදනිඹ විලසවිදයහරශ විදයහ
ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතනශ හර්ෂි හර්තහ වහ ගිණුම්;
(v) 2012 ර්ඹ වහ ශ්රී රාහ ක්්ෂෂු විලසවිදයහරශ හර්ෂි
හර්තහ වහ ගිණුම්;
(vi) 2012 ර්ඹ වහ ශ්රී රාහ ශඵෞේධ වහ ඳහ
විලසවිදයහරශ හර්ෂි හර්තහ;
(vii) 2012 ර්ඹ වහ ශභොයටු විලසවිදයහරඹ, ශ්රී රාහ හර්ෂි හර්තහ ව ගිණුම් හර්තහ;
(viii) 2012 ර්ඹ වහ ශොශම විලසවිදයහරශ ශේශීඹ
වදය විදයහ ආඹතනශ හර්ෂි හර්තහ;
(ix) 2012 ර්ඹ වහ වදය විදයහ ඳලසචහත් උඳහධි
ආඹතනශ හර්ෂි හර්තහ; ව
(x) 2010 ව 2011 ර් වහ ජහති පුසතහර වහ විඥහඳන
විදයහ ආඹතනශ හර්ෂි හර්තහ.

වභානම්වය මත ිගබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන දී.
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ரண்தைறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන ටයුතු පිළිඵ
උඳශේල හය බහශේ බහඳතිතුභහ ශනුශ් , භභ ඳවත
ව්  හර්තහ ම්ඵ් ධශඹ්  මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන ටයුතු
පිළිඵ උඳශේල හය බහශේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.
(i) 2012 ර්ඹ වහ ශ්රී රාහ භහජ ආය්ෂණ භඩලඩරශ
හර්ෂි හර්තහ ව ගිණුම්;
(ii) 2013 ර්ඹ වහ මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහාලශ
හර්ෂි හර්තහ;
(iii) 2012 ර්ඹ වහ ජහති ශරොතරැයි භඩලඩරශ හර්ෂි
හර්තහ;
(iv) 2003 අා 3 දයන යහජය මරය ශභනහයණ (ීමභ)
ඳනශත් 10 ළනි ් තිඹ ඹටශත් ය භළද යහජය මරය
තත්ත්ඹ පිළිඵ හර්තහ 2014;
(v) 2011 ර්ඹ වහ ජහති ය්ෂණ බහය අයමුදශල් හර්ෂි
හර්තහ;
(vi) 2013 ර්ඹ වහ රාහ ඵළාකුශේ හර්ෂි හර්තහ;
(vii) 2013 ර්ඹ වහ ජහති ඉතිරි රීරීශම් ඵළාකුශේ හර්ෂි
හර්තහ;
(viii) 2013 ර්ඹ වහ ශ්රී රාහ නිහ ාර්ධන මරය
ාසථහ (HDFC) ඵළාකුශේ හර්ෂි හර්තහ;
(ix) 2012 ර්ඹ වහ ාර්ධන ශරොතරැයි භඩලඩරශ
හර්ෂි හර්තහ;
(x) 2012 ර්ඹ වහ රාහපුත්ර ාර්ධන ඵළාකුශේ හර්ෂි
හර්තහ; ව
(xi) 2012 ර්ඹ වහ ෘෂිහර්මි වහ ශොවිජන ය්ෂණ
භඩලඩරශ හර්ෂි හර්තහ.

වභානම්වය මත ිගබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන දී.
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ඳහර් ශම්් තු

2019

ගු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා (ජාිගක භාා ශා
වමාජ ඒකාබේධාතා අමාතයුරමා)

(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர - தசற தரறகள்,
சதோக எதகப்தரட்டு அகச்சர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, ඉදිරීරීම්, ඉාජිශ් රු ශේහ, නිහ වහ
ශඳොදු ඳවසුම් ටයුතු පිළිඵ උඳශේල හය බහශේ
බහඳතිතුභහ ශනුශ් , භභ ඳවත ව්  හර්තහ ම්ඵ් ධශඹ් 
ඉදිරීරීම්, ඉාජිශ් රු ශේහ, නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුම් ටයුතු
පිළිඵ උඳශේල බහශේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.
(i) 2010 ර්ඹ වහ වහධිඳතය ශභනහයණ අධිහරිශ
හර්ෂි හර්තහ;
(ii) 2010 ර්ඹ වහ ශ්රී රාහ යහජය ඉාජිශ් රු ාසථහශේ
හර්ෂි හර්තහ;
(iii) 2009 ව 2010 ර් වහ යහජය ාර්ධන වහ නිර්භහණ
නීතිත ාසථහශේ හර්ෂි හර්තහ;
(iv) 2009, 2010 ව 2011 ර් වහ නහරි ජනහහ
ාර්ධන අධිහරිශ හර්ෂි හර්තහ; ව
(v) 2012 ර්ඹ වහ ඉදිරීරීම් අබයහ ව ාර්ධන
ආඹතනශ හර්ෂි හර්තහ.

වභානම්වය මත ිගබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන දී.
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2020

(1)
(2)

භහතශල්, ටුශදණිඹ, ල්ඔඹ "ඳව් 
පිඹ" ඹන
පිනශඹහි ඳදිාචි ඩී. අනඳභහ දිහනහඹ භවත්මිඹශ් 
රළබුණු ශඳත්භ; ව
භහතශල්, හශරර, අළුත්භ, අා 62 දයන සථහනශඹහි
ඳදිාචි එ් .එම්.ය.ජී. ච් ද්ර ඳේභ දනහඹ භවතහශ් 
රළබුණු ශඳත්භ.

ගු උනේක්ා වනලර්ණමාලි මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றதற) உததக்ஷர சுர்ரலி)

(The. Hon. (Mrs) Upeksha Swarnamali)

Hon. Speaker, I present a petition received from Ms.
W.A. Ajitha Priyangani of Zonal Education Office,
Makola, Kelaniya.
ඉදිරිපත් කරන ද නපත්වම් මශජන නපත්වම් ිළිතබඳ කාරක
වභාල පැලරිය යුුර යයි නිනයෝග කරන දී.

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

ප්රනනල ලාිකක ිළිතුරු

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

නපත්වම්

தக்கள்

PETITIONS
ගු (මශාචාර්ය) ිගවනව විතාරණ මශතා (විදයාත්මක
ක යුුර අමාතයුරමා)
(ரண்தைறகு (ததரசறரறர்)
அலுல்கள் அகச்சர்)

றஸ்ம றர - றஞ்ஞரண

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

රු ථහනහඹතුභනි, සීද, යේශදොලු, අා 184 සී දයන
සථහනශඹහි ඳදිාචි අම්ශඳොඩි
වර්ෂි
ධනුසහ සිල්හ
භවත්මිඹශ්  රළබුණු ශඳත්භ්ෂ පිළි් මි.

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා (ප්රලාශන නිනයෝජය
අමාතයුරමා)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අා 1-2756/'12-(1), රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා (පෂාත් පාන ශා
පෂාත් වභා නිනයෝජය අමාතයුරමා)

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

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

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතයතුභහ ශනුශ්  භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ති
ශද හරඹ්ෂ ඉල්රහ සිටිනහ.

(ரண்தைறகு தரய றசரரக்க - ததரக்குத்து தறற
அகச்சர்)

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(The Hon.
Transport)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Rohana Dissanayake - Deputy Minister of

රු ථහනහඹතුභනි, භහතශල්, ඳරහඳත්ර, රීරුශභ, අා
50/8 දයන සථහනශඹහි ඳදිාචි ඒ.පී. විශේයත්න භවතහශ්  රළබුණු
ශඳත්භ්ෂ පිළි් මි.

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු පී. වළරි්  භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ගු ලවන්ත අලුවිශානර් මශතා

(ரண்தைறகு சந் அலுறயரத)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත ව්  ශඳත්ම් ශද භභ
ඉදිරිඳත් යමි.

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

රු ථහනහඹතුභනි, අද ශඳය රුශේ ඳශහත් ඳහරන වහ
ඳශහත් බහ අභහතයහාලශ ළඹ ශීර් පිළිඵ හය බහ විහදඹ
තිශඵනහ. භභ ශම් අවරහ තිශඵ් ශ්  2012 ර්ඹ පිළිඵ
ප්රලසනඹ්ෂ. ශම් ප්රලසනඹට පිළිතුරු ඳඹ් න ඵළරි නම් ශොශවොභද
රු ථහනහඹතුභනි, ඇභතිතුභයි, නිශඹෝජය ඇභතිතුභයි ශම්
රු බහට ඇවිල්රහ ශම් විහදඹට වබහගී ශ් ශ් ? ශම් 2012
ර්ඹ පිළිඵ ප්රලසනඹ්ෂ ශ් .

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා

(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

රු ථහනහඹතුභනි, ශභතුභහ ඳශමු ළනි තහටයි ශම්
ප්රලසනඹ අව් ශ් . පිළිතුය රඵහ දීභ වහ ත ති ශද්ෂ ල්
ඉල්රනහ. ති ශද්ෂ ඇතුශත අපි ඔඵතුභහට පිළිතුය්ෂ
ශද් නම්.
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(ஆ) (i)

කාානායකුරමා

தற்தடி
தரறல்தட்த
உத்றதரகத்ர்
களுக்குக்கறகடக்க
தண்டி
சம்தப
ற்நங்ககப ங்க டடிக்கக டுப்தரர
ன்தகத்ம்;

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අද එභ හය බහ විහදඹ අසථහශේදී අලය ශතොයතුරු
ශේවි. ශඳොඩ්ඩ්ෂ එතළන හිටිඹහ නම් ශවොයි.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

නපොල් පර්න ණ ණයතනන නවේලය කරන ශිල්පීය
නිධාාරින්: ලැටුේ ලර්ධාක
தங்கு ஆரய்ச்சற றதண தரறல்தட்த
உத்றதரகத்ர்கள் :சம்தப ற்நங்கள்

TECHNICAL OFFICERS IN COCONUT RESEARCH INSTITUTE:
SALARY INCREMENTS

4398/’13

3. ගු බුේධික පිගරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශඳොල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු ාර්ධන අභහතයතුභහශ් 
ඇස ප්රලසනඹ - (1) :
(අ)
(i) ශඳොල් ඳර්ශ ණ ආඹතනශ ශේඹ යන
ශිල්පීඹ නිරධහරී් ට හිමිවිඹ යුතු ළටුේ ර්ධ
ඳව්ෂ එභ ආඹතනශ ඳරිඳහරනඹ විසි්  අහිමි ය
ඇති ඵත්;
(ii) ඒ ම්ඵ් ධශඹ්  එභ නිරධහරි්  විසි්  ම්රු
ශොභහරිසයඹහට ඳළමිණි රීරීශභ්  ඳසු එභ
ළටුේ ර්ධ ශන ශර නිඹභ ය ඇති ඵත්;
(iii) ශඳොල් ඳර්ශ ණ ආඹතනශ
අධය්ෂයඹහ
විසි්  එභ ළටුේ ර්ධ ඳව ශවීභ තදුයටත්
ඳළවළය වරින ඵට එභ ශේ පිරි විසි් 
ශචෝදනහ යන ඵත්;
එතුභහ ද් ශනහිද?
(ආ)
(i) ඉවත ව්  ශිල්පීඹ නිරධහරි් ට හිමි විඹ යුතු
ළටුේ ර්ධ රඵහදීභට ටයුතු ය් ශ් ද;
(ii) එශේ නම්, එභ දිනඹ ශර්ද;
ඹ් න එතුභහ ශභභ බහට ද් ් ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භ් ද?
தங்கு அதறறதத்ற, க்கள் தரட்ட அதறறதத்ற
அகச்சகக் தகட்ட றணர:
(அ) (i)
தங்கு
ஆரய்ச்சற
றதணத்றல்
தறரற்தகறன்ந
தரறல்தட்த
உத்றதரகத்ர்களுக்கு கறகடக்க தண்டி
ந்து சம்தப ற்நங்கள் குநறத் றதணத்றன்
றதரகத்றணரல் இக்கச்தசய்ப்தட்டுள்பது
ன்தகத்ம்;
(ii)

குநறத் உத்றதரகத்ர்கள் அது சம்தந்ரக
தரறல் ஆகரபதக்கு தொகநப்தரடு தசய்
தறன்ணர் அந் சம்தப ற்நங்ககப ங்குரத
தறப்தைக றடுக்கப்தட்டுள்பது ன்தகத்ம்;

(iii)

தங்கு ஆரய்ச்சற றதணத்றன் தறப்தரபர்,
குநறத்து 05 சம்தப ற்நங்கள் ங்கப்தடுக
தரடர்ந்தும் றர்த்து தரக சம்தந்ப்தட்ட
தறரபர்கள்
குற்நஞ்
சரட்டுகறன்நணர்
ன்தகத்ம்

அர் அநறரர?

(ii)

அவ்ரநரறன், அத்றகற ரது ன்தகத்ம்

அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?
(இ)

இன்தநல், ன்?

asked the Minister of Coconut Development and
Janatha Estate Development:
(a) Is he aware that (i) five salary increments which the Technical
Officers attached to the Coconut Research
Institute are entitled to have been deprived
to them by the administration of the
Institute;
(ii) an order has been made by the
Commissioner of Labour to pay the said
salary increments, upon the said officers
making a complaint to him in that regard;
and
(iii) the said officers allege that the Director of
the Coconut Research Institute continues to
neglect the payment of those five salary
increments?
(b)

(c)

Will he inform this House (i)

whether arrangements will be made for
those salary increments, which the above
mentioned Technical Officers are entitled
to, to be paid to them; and

(ii)

if so, the date on which it will be done?

If not, why?

ගු වික් ර් ඇන් නි මශතා (නපොල් වුංලර්ධාන ශා ජනතා
ලුර වුංලර්ධාන නිනයෝජය අමාතයුරමා)

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற - தங்கு அதறறதத்ற, க்கள்
தரட்ட அதறறதத்ற தறற அகச்சர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, ශඳොල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු
ාර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශ්  භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු
ශදනහ.
(අ) (i)
එළ් න්ෂ සිදු වී නළත.
(ii)
එශර උඳශදස රඵහ දී නළත.
(iii)
එළ් න්ෂ සිදු වී නළත.
(ආ) (i)
ශභනහයණ ශේහ ශදඳහර්තශම්් තුශ්  ශම්
පිළිඵ විභසීභ්ෂ ය ඇති අතය අනුභළතිඹ රළබී
ශනොභළති ශවයි්  ඉටු ශ ශනොවළ.
(ii)
ඉවත පිළිතුරු අනු ඳළන ශනොනඟි.
(ඇ) ඉවත පිළිතුරු අනු ඳළන ශනොනඟි.

ගු බුේධික පිගරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමු ළනි අතුරු ප්රලසනඹ
ශභශේයි.

2023

ඳහර් ශම්් තු

[රු බුේධි ඳතියණ භවතහ
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ගු වික් ර් ඇන් නි මශතා

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற)

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ශඳොල් ඳර්ශ ණ ආඹතනශ
ශිල්පීඹ නිරධහරි්  ඵහ ් නහශොටභ ඒ අඹශේ ළටුේ ර්ධ
5්ෂ අහිමිවීශම් තත්ත්ඹ්ෂ නිර්භහණඹ ශරහ නළවළ රීඹහ ඔඵතුභහ
ීමභ්ෂ හිතද ශම් රු බහට රීඹ් ශ්  රීඹහ භභ මු ් භ
දළන ් න ළභළතියි.

ගු වික් ර් ඇන් නි මශතා

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற)

(The Hon.Victor Antony)

ඔේ. රු භ් ත්රීතුභනි, ඒ ළටුේ තර පිහිටුහ තිශඵනහ. ඊට
ඳසශේ ඉල්රන ළටුේ ර්ධ 6්ෂ ළන තභයි ශම් ඔඵතුභහ ථහ
ය් ශ් . ශම් ළටුේ ර්ධ 6 ශද් න ශභනහයණ ශේහ
ශදඳහර්තශම්් තු අනුභළතිඹ දීරහ නළවළ. ඒයි ප්රලසනඹ.

ගු බුේධික පිගරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

භශේ ප්රලසනශඹ්  ඇහුශේ ළටුේ ර්ධ 6්ෂ ළන ශනොශයි,
ළටුේ ර්ධ 5්ෂ ළන. ඔඵතුභහ රීඹ් ශ්  ළටුේ ර්ධ 5්ෂ
දීරහ තිශඵනහ. 6 ශනි ළටුේ ර්ධඹ්ෂ දීරහ නළවළ රීඹහ. 6
ශනි ළටුේ ර්ධඹ්ෂ ළන භභ අව් ශ්  නළවළ. රු
ථහනහඹතුභනි, (අ) (i) ප්රලසනශඹ්  භභ ඉතහ ඳළවළදි 
අව් ශ්  ළටුේ ර්ධ 5්ෂ ළන. ළටුේ ර්ධ 6්ෂ ළන භභ
අව් ශ්  නළවළ. භභ අවන ළටුේ ර්ධ ඳව ළන භට
උත්තයඹ්ෂ ශද් න. ඇයි, ඒ දීරහ නළත්ශත් රීඹහ.

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසනශ (අ) (i) ශොටට දු් න උත්තයඹභ තභයි (iii)
ශොටටත් තිශඵ් ශ් .

ගු වික් ර් ඇන් නි මශතා

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற)

(The Hon.Victor Antony)

එභ උත්තශර්භයි භ් ත්රීතුභහ.

ගු බුේධික පිගරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මීට තත්ඳය ණනට  ්  ඔඵතුභහ රීේශේ ළටුේ ර්ධ
5්ෂ දීරහ තිශඵනහ. ළටුේ ර්ධ 6්ෂ තභයි දීරහ නළත්ශත් රීඹහ.

ගු වික් ර් ඇන් නි මශතා

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற)

(The Hon.Victor Antony)

එතළන ළටුේ ර්ධ 6්ෂ පිළිඵ තභයි තමු් නහ් ශේ ථහ
ය තිශඵ් ශ් . ළටුේ ර්ධ 5්ෂ ළන ශනොශයි.
තමු් නහ් ශේ ඉල්රහ තිශඵ් ශ්  ළටුේ ර්ධ 6්ෂ ශ් ද?

ගු බුේධික පිගරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ප්රලසනඹ රීඹමු.

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

"ළටුේ ර්ධ ඳව්ෂ එභ ආඹතනශ ඳරිඳහරනඹ විසි්  අහිමි
ය ඇති ඵයි", අහිමි ය තිශඵනහද? නළේද?

(The Hon.Victor Antony)

අහිමි ය නළවළ.

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අහිමි ය නළවළ. ශදශනි අතුරු ප්රලසනඹ අව් න.

ගු බුේධික පිගරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, අහිමි ය නළවළ ශනොශයි, දීරහ නළවළ.
ශම් අභහතයහාලඹට ළටුේ ර්ධ 5 ණ්  ය් න ඵළරි නම්,
ශඳොල් ණ්  ය් න පුළු් ද භභ ද් ශ්  නළවළ. ශභොනහද,
ශම් ශදන උත්තය. භට ඔඵතුභහ ඳළවළදි  රීඹ් න. දළ්  ඔඵතුභහ
ළටුේ ර්ධ 6්ෂ ළන රීේහ. නළතත් ළටුේ ර්ධ 5්ෂ ළන
රීඹනහ. ඇයි, ශම් ඳටර් ශ් ; ඇයි, ශම් ශට් ඹ් ශ් ?

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු භ් ත්රීතුභහ, එභ ශේ අව් න එඳහ.

ගු වික් ර් ඇන් නි මශතා

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற)

(The Hon.Victor Antony)

ඔඵතුභහට ඕනෆ නම් ශභනහයණ ශේහ ශදඳහර්තශම්් තුශ් 
එරහ තිශඵන පිඹ බහත ය් නම්. ශම් ශත්රුම් ් න.
ශම් ශත්රුම් ් න ඵළරු ශඳොල් ණ්  යරහ වරි ඹ් ශ් 
නළවළ.

ගු බුේධික පිගරණ මශතා
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ තු්  ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ.
ඔඵතුභහට ශම් ශල්න රඵහ ශද් න භට පුළු් . ඉතහභත්
ඳළවළදි  ශම් ශල්නර ව්  ශරහ තිශඵනහ, පිරු
ශරේණිශ
හිටපු ඇතළම් නිරධහරි්  තභයි ශම් ශිල්පීඹ
නිරධහරි් ශේ ළටුේ ර්ධ අහිමි රීරීභ පිටුඳ සිටිශ රීඹහ. දළ් 
ශභඹ නහථ ශනහ. දළ්  ශභතුභහභ රීේහ වඹ්ෂ රීඹහ. ඊට
ඳසශේ ඳව්ෂ දු් නහ රීේහ. භභ ප්රලසනශඹ්  අව් ශ්  වඹ්ෂ ළන
රීේහ. භභ ආඳසු තහ්ෂ රීේහ නළවළ, ඳවයි රීඹහ. රු
ථහනහඹතුභහත් ඒ ශඳ් රහ දු් නහභ රීඹනහ, "ඔේ, ඒ
ඳවටත් අනුභළතිඹ දීරහ නළවළ" රීඹහ. රු ථහනහඹතුභනි,
ීමභ්ෂ ඇතු උත්තයඹ්ෂ ශද් න රීඹ් න. එශවභ නළත්නම්
ශම් ළන වරිඹට ශවොඹහ ඵරහ ඊශඟ දශේ අඳට ශම් වහ නිළයදි
හධහයණ පිළිතුය්ෂ ශද් න රීඹ් න. ශභොද, ශම් ප්රලසනඹ නිහ
නිරධහරි්  විලහර පිරි්ෂ දු්ෂ විඳිනහ.

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, ඔඵතුභහ ශඟ ළඩි විසතය තිශඵනහ නම් ඳසු
උත්තයඹ්ෂ රඵහ දීභ වහ ඒහ රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහට
ශද් න.

ගු වික් ර් ඇන් නි මශතා

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற)

(The Hon.Victor Antony)

තමු් නහ් ශේට ඕනෆ නම්, භභ එඹ බහත ය් නම්.
තමු් නහ් ශේට ශම් ඳළවළදි
නළවළ. ශම් ම්රු
ශොභහරිස හර්ඹහරශඹ් ත්, ශන ශොශව් ත් යන
ශදඹ්ෂ ශනොශයි.
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(අ)

ගු බුේධික පිගරණ මශතා

(i)

රී ශනොච්චිඹ, අ්ෂයඹහ් , ස් ධපුයම් ව
ආශනයිවිලු් දහ්  ඹන ප්රශේලර ජනතහ තභ
භනහභන ඳවසුම් රහ ළනීශම්දී ශඵොශවෝ
දුසයතහරට මුහුණ ශදන ඵත්;

(ii)

ඔවු් ට ශ්රීරාහ භනහභන භඩලඩරශ ශවෝ
ශඳෞේ  අාලශ ඵස යථ ඵරහශඳොශයොත්තුශ් 
ඳළඹ ණ්  භහර්ශ ඵරහ සිටීභට සිදුවී ඇති
ඵත්;

(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔඵතුභහ දළ්  රීේහ, දීරහ තිශඵනහ රීඹහ.

ගු වික් ර් ඇන් නි මශතා

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற)

(The Hon.Victor Antony)

ම්රු ශොභහරිස හර්ඹහරශඹ්  දු්  එ්ෂ තභයි
තමු් නහ් ශේ දීරහ තිශඵ් ශ් . නමුත් එශවභ ශනොශයි,
ශභනහයණ ශේහ ශදඳහර්තශම්් තුශ්  තභයි ශම් ළටුේ
ර්ධ ශද් ශ් . ඒ වහ අනුභළතිඹ දීරහ නළත්නම් ශොශවොභද
ශද් ශ් ? තමු් නහ් ශේ ද් ශ්  නළවළ, ශම් වහ උත්හව ය
තිශඵන ඵ. ළටුේ ර්ධ ශද් න හුඟ්ෂ උත්හව ය තිශඵනහ.
ශනොදී ඉ් න රීසිභ ශවේතු්ෂ නළවළ. පුළු්  තයම් තෘේතිභත්
ශේඹ්ෂ රඵහ ළනීභ වහ අපි ශම් අඹට රඵහ දිඹ වළරී වළභ
ශදඹ්ෂභ රඵහ ශදනහ.

එතුභහ ද් ශනහිද?
(ආ) එශේ නම්, ඉවත ව්  ප්රශේලර ජනතහශේ ප්රහවන
ළටලු විඳීභ වහ පිඹය ් ශ් ද ඹ් න එතුභහ ශභභ
බහට ද් ් ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භ් ද?
ததரக்குத்து அகச்சகக் தகட்ட றணர:
(அ) (i)

கறபறதரச்சற, அக்கரன், ஸ்கந்தைம் ற்தம்
ஆகணறளந்ரன் ஆகற தறதசங்கபற லுள்ப
க்கள் து ததரக்குத்து சறககபப்
ததற்தக்தகரள்ற்கரக
தன
சறங்ககப
றர்தரக்குகறன்நணர் ன்தகத்ம்;

(ii)

அந் க்களுக்கு, இனங்ககப் ததரக்குத்துச்
சகதறன் அல்னது ணறரர் துகநறன் தததந்து
ககப றர்தரர்த்து தன றத்றரனங்கள்
வீறறல் கரத்றதக்க தரறட்டுள்பது ன்தகத்ம்

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අා 4 - 4948/'14 - (3), රු සුජී ශේනසිාව භවතහ.

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතා

(ரண்தைறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

அர் அநறரர?

ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ரண்தைறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, නිජ ශතල් ර්භහ් ත අභහතයතුභහ
ශනුශ්  භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ති වඹ්ෂ ල්
ඉල්රනහ.

(ஆ) ஆதணறல், ததன குநறப்தறடப்தட்ட தறதசங்கபற
லுள்ப க்கபறன் ததரக்குத்துப் தறச்சறகணகத்
லர்ப்தற்கு டடிக்கக டுப்தரர ன்தக அர்
இச்சகதறல் அநறறப்தரர?
(இ)

இன்தநல், ன்?

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතා

asked the Minister of Transport:

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(a)

Is he aware that (i) the people of Kilinochchi, Akkarayan,
Skanthapuram and Anaivilundan areas are
undergoing immense hardships with their
transport facilities; and
(ii) they have to wait many hours on roads for
buses of the Sri Lanka Transport Board or
the private sector?

(b)

If so, will he inform this House whether action
will be taken to address the transport problems of
the people of the said areas?

(c)

If not, why?

(ரண்தைறகு சுஜல தசணசறங்க)

රු ථහනහඹතුභනි, වළභදහභ ල් ඉල්රනහ. දළ්  ශම් තු් 
ළනි තහට ඇහුශේ.

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළ්  තු්  ළනි තහටයි ඇහුශේ. රඵන ඳහය වතය ළනි
අසථහ. උත්තයඹ්ෂ ශදයි.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ිරලිනනොච්ිකය වශ අල ප්රනේ : ප්රලාශන ගැ ලු
கறபறதரச்சற ற்தம் அற்தறதசங்கள் :
ததரக்குத்துப் தறச்சறகண

KILINOCHCHI AND SURROUNDING AREAS : TRANSPORT
PROBLEMS
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7. ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ප්රහවන අභහතයතුභහශ්  ඇස ප්රලසනඹ- (1) :

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு தரய றசரரக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake )

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රහවන අභහතයතුභහ ශනුශ්  භහ
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ.
(අ)

(i)

එළනි අඳවසුතහ පිළිඵ ඳළමිණි රළබී ශනොභළත.

(ii)

එළනි අඳවසුතහ පිළිඵ ඳළමිණි රළබී ශනොභළත.

(ආ) ඔේ. එළනි අඳවසුතහ තිශේ නම් එභ ළටලු විඳීභ වහ
ඩිනම් පිඹය නු රළශේ. දළනට ශ්රී රාහ භනහභන

ඳහර් ශම්් තු

2027
[රු ශයෝවණ දිහනහඹ භවතහ

භඩලඩරඹ ඵස යථ 2200්ෂ මිරට ළනීභට තීයණඹ ය ඇති
අතය, එයි්  ශම් න විට රළබී ඇති ඵස යථ ් 
70්ෂ, 2014 ඔ්ෂශතෝම්ඵර් 21න දින උතුරු ඳශහශත්
ඩිශඳෝ්  ශත රඵහ දී ඇත. රී ශනොච්චිඹ, අ්ෂයහඹ් 
ස් ධපුයම් ව ආශනයිවිලු් දහ්  ද්ෂහ ඵස යථ ශේහ
ඳඹනු රඵ් ශ්  රී ශනොච්චිඹ ඩිශඳෝ විසි්  න අතය,
එභ ඩිශඳෝ ශත න ඵස යථ 10්ෂ දළනටභත් රඵහ දී ඇත.
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.
ඒ අනු රු ථහනහඹතුභනි, උතුරු ඳශහශත් ඹහඳනඹ,
ශේදුරුතුඩු, ශයයිනර්, භ් නහයභ, වුනිඹහ,
රී ශනොච්චිඹ, මුරතිේ ඵස යථ 70්ෂ රඵහ දීරහ තිශඵනහ.
විශලේශඹ් භ තත් ඵස යථ 80්ෂ ඳභණ ඉදිරිඹට රඵහ
දීභට නිඹමිතයි. ඒ ප්රශේලශ භනහභන භඩලඩරඹ, ඒ
ශේහ ඉතහ ශවොඳි්  ය ශන ඹනහ. විශලේශඹ්  ඹහල්
ශේවී දුම්රිඹ ඳළමිණිඹහට ඳසු, ශම් තත්ත්ඹ ඩහත් දියුණු
ශරහ තිශඵනහ. ඵස යථ ්  ව දුම්රිශඹ්  භ් 
යන ප්රභහණඹ ව භනහභනශඹහි විලහර
ාර්ධනඹ්ෂ, දියුණු්ෂ ඒ ප්රශේලශ
ඇති ශරහ
තිශඵනහ.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

தகப அகச்சர் அர்கதப, டக்தக ரழ்தறக
ஏடச்தசய்ன் தோனம் அங்குள்ப க்களுக்குச் தசய் உறக
ரங்கள் தரரட்டுகறன்தநரம். ஆணரல் இந் இடங்கள் -

ඒ රීඹ් ශ් , රී ශනොච්චිඹ, අරිඹ් කුරම්, ස් ධපුයම් ඹන
ම්රට, ඹහල් ශේවී දුම්රිඹට ඹ් න ඵළවළ ශර්ල් ඳහය්ෂ නළති
නිහ. ඒ නිහ ඵස යථ 80්ෂ ඳභණ ශදනහඹ රීඹහ දළ්  ඔඵතුභහ
රීේහ. දහ ඳභණද ඒහ රඵහ ශද් ශ් ; ඒ දියුණු ය් ශ් ?

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு தரய றசரரக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, ශදළම්ඵර් 31න දහට ශඳය ඵස යථ
80්ෂ රඵහ ශද් න අලය ටයුතු යරහ තිශඵනහ.

2028

භ්  හය 8්ෂ දිනඳතහ ධහනඹ යනහ. ශභභ ශේහ
ප්රභහණත් ශනොන ඵට ඳළමිණි රළබී නළවළ. ඒ නිහ භභ
හිතනහ, ප්රභහණත් රීඹරහ. අලයතහ්ෂ වුශණොත් තත් ඵස
යථඹ්ෂ ශඹොදරහ භ්  හය ශද්ෂ ළඩි ය් න අලය ටයුතු
ය් න පුළු් .

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

අශේ ද්ෂ නිශඹෝජය අභහතයතුභහට භභ රීඹ් න ළභළතියි,
තමු් නහ් ශේරහට ඳළමිණි ශනොශහට ඒ ශදභශ ජනතහ භට
ඳළමිණි යරහ තිශඵන ඵ. ඒ නිහ ඒ ළන ඵරරහ අලය
ටයුතු ය් න. ඔඵතුභහශේ පිළිතුයට ශඵොශවොභ සතුතියි.

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு தரய றசரரக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඔඵතුභහ දළනුම් ශද් න, අලය ඳරිදි ඒ ටයුතු යනහ
රීඹරහ.

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශදන ටඹ.

මි ගන්නා ද එෂනදනුන් : විවනතර
தசுக்கள் தகரள்ணவு: றதம்
COWS PURCHASED : DETAILS
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2. ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ ාර්ධන අභහතයතුභහශ්  ඇස
ප්රලසනඹ- (1):
(අ)

(i)

ඳසු ගිඹ ර් 3 තුශ ශේශීඹ ව විශේල යට ් 
මිරට ් නහ රද එශශදනු්  ායහ හර්ෂි
ඳදනමි්  ශොඳභණද;

(ii)

විශේශීඹ යට ්  මිරට ත් එ්ෂ එශශදනශේ
මිර ශොඳභණද;

(iii)

එභ එශශදනශේ හභහනය මිර ශොඳභණද;

(iv)

මිරට ත් මුල් සථහනශ සිට භනහ් ත ශොවි
ශඳොශ ද්ෂහ රැශන එන රද එ්ෂ එශශදනකු
ශනුශ්  දයන රද මුළු පිරිළඹ ශොඳභණද;

(v)

ඔවු්  ආනඹනඹ ශශේ රීනම් යටරී් ද;

(vi)

එශශදනු්  මිරදී ළනීභ වහ එභ යට ශතෝයහ
ළනීභට ශවේතු ශර්ද;

(vii)

ඉවත ව්  මිරදී ළනීභ නිසි ශට් ඩර්
ඳටිඳහටිඹ්ෂ අනු සිදු යන රේශේද;

(viii)

ශනොඑශේ නම්, එභ මිරදී ළනීම් සිදු යන රද
ඳදනභ ශර්ද;

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

භභ ශභතළන ව්  ශ ඳරිදි අ්ෂයඹහ් , ස් ධපුයම් ව
ආශනයිවිලු් දහ්  ඹන ම්රටත් ප්රහවනඹ ළරශන ඳරිදි ඒ
ඵස යථ රඵහ ශද් න.

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு தரய றசரரக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

දළනට රී ශනොච්චිඹ ඩිශඳෝ භඟි් -

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ශම් ම්රටත් ශොඹහ ඵරහ දු් ශනොත් වරි.

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு தரய றசரரக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)
ඵස යථ දීරහ තිශඵ් ශ් . රී ශනොච්චිඹ ඩිශඳෝ භඟි්  ඒ
ප්රශේලරට, ආශනයිවිලු් දහ් , ස් ධපුයම් ළනි ප්රශේලරට

ඹ් න එතුභහ ව්  ය් ශනහිද?
(ආ) ශනො එශේ නම්, ඒ භ් ද?
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2029

கரல்கட பர்ப்தை, கறரற சணசதோக அதறறதத்ற அகச்
சகக் தகட்ட றணர:
(அ) (i)

கடந் 3 ஆண்டுகபறல் உள்ளூர் ற்தம் தபற
ரட்டிலிதந்து தகரள்ணவு தசய்ப்தட்டுள்ப
தசுக்கபறன் ண்றக்ககக ஆண்டு ரரற
ரகவும்;

(ii)

2030

* වභානම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

i

தபறரட்டிலிதந்து தகரள்ணவு தசய்ப்தட்ட
தசுதரன்நறன் றகனகத்ம்;

(iii)

தற்கூநற தசுறன் சரர றகனகத்ம்;

(iv)

தகரள்ணவு
தசய்ப்தட்ட
இடத்றலிதந்து
உரற தண்கக்குக் தகரண்டுப்தட்ட எத
தசுவுக்கரண தரத்ச் தசனகத்ம்;

(v)

அக தகரள்ணவு தசய்ப்தட்ட ரட்கடத்ம்;

(vi)

தசுக்தகரள்ணவுக்கு அந்ரட்கடத்
தசய்கக்கரண கரத்கத்ம்;

(vii)

தற்கூநற தகரள்ணவுகள் ததரதத்ரண
தகள்றப்தத்ற கடதொகநறதெடரக தற்
தகரள்பப்தட்டர ன்தகத்ம்;

(viii)

இன்தநல், அக்தகரள்ணவு
தட்ட அடிப்தகடகத்ம்

ii

தரறவு

தற்தகரள்பப்

அர் கூதரர?
(ஆ) இன்தநல், ன்?

(ආ)

ර්ඹ

ශේශීඹ

විශේශීඹ

2011

නළත

නළත

2012

නළත

500

2013

නළත

1500

ළේඵය ශදන්ෂ වහ ප්රහවන වහ ය්ෂණ පිරිළඹ (CIF)
රු.310,100/රී.

iii

ජහතය් තය ශශශ ඳශශහි රු.350,000/-රී.

iv

රු.323,000/- තුශ ශොශම යහශ සිට ශොවි ශඳොශ ද්ෂහ
ප්රහවන හසතු ඇතුශත් ශේ.

v

ඕසශේ ඹහශ් .

vi

ශ්රී රාහශේ ත්ත් නිසඳහදන වහ ශෞය
ශදඳහර්තශම්් තුශේ ශයගුරහසිරට භහන ත්
නිශයෝධහඹන ශයගුරහසි හිත යට ඕසශේ ඹහ න ඵළවිනි.

vii

ඔේ.

viii

ඳළන ශනොනඟී.

ඳළන ශනොනඟී.

භට ඊට ඩහ පිළිතුය්ෂ ශද් න ඵළවළ. නළත්නම් භට ල්
් නයි ශ් ශ් . ඔඵතුභහට භභ පිශොනු ශද් නම්.

ගු රවි කුණානායක මශතා
asked the Minster of Livestock and Rural Community
Development:
(a)

Will he state (i)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අතුරු ප්රලසන අව් නම්, භභ රු බහශේ ඉ් නහ ශ් .

the number of cows which have been
bought locally and from overseas during the
last three years on per year basis;

ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ii)

the price of a cow bought from overseas;

Sir, we have very limited time.

(iii)

the normal price of an aforesaid cow;

(iv)

the total cost borne per cow to bring it from
the place where it was first bought to the
farm destined;

(v)

the country from which they were imported;

(vi)

the reason for selecting that country for the
purchase of cows;

(vii)

(viii)
(b)

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

whether the aforesaid purchasing has been
done through a proper tender procedure;
and
if not, the basis on which those purchases
had been made?

If not, why?

ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ரண்தைறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ ාර්ධන
අභහතයතුභහ ශනුශ්  භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය බහත*
යනහ.

(ரண்தைறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශරහශේ ප්රලසනඹ්ෂ ශනොශයි, ඒ. ම්ප්රදහඹ වරිඹට
අනුභනඹ යරහ තිශඵනහ.

ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ரண்தைறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ම්ප්රදහඹ අනුභනඹ ශහ.

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ තභයි ක්රභඹ. භ් ත්රීතුභහට අතුරු ප්රලසන තිශඵනහ නම්,
ඇභතිතුභහ ආපු ද ඳසු අව් න පුළු් .

ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ரண்தைறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එශශදනු්  ළන ශභොටද අව් ශ් ?

2031

ඳහර් ශම්් තු

2032

ගු රවි කුණානායක මශතා

ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. John Amaratunga)

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

ද් නහ විධිඹට ඇභතිතුභහට උත්තය ශද් න තිබුණහ.

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතුභහට ඵළවළ ශ් , බහත ශහට ඳසශේ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් වරි ළඩ්ෂ ශ් . ප්රලසන අව් න
අපි එනහ. ඇභතිරු නළවළ. ශභතුභහ පිළිතුරු බහත යනහ.
ශභෝෂද ශම් අනුභනඹ යන ක්රභඹ?

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අශන්ෂ ඳළත්තට ත්ශතොත් මු ් භ ප්රලසනඹ අවන ශොට
ඔඵතුභහ හිටිඹහ නම් උත්තය ශද් නත් තිබුණහ.

(ரண்தைறகு தஜரன் அதுங்க)

රු ථහනහඹතුභනි, අරීර වියහේ හරිඹම් භ් ත්රීතුභහ
ශනුශ්  භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ரண்தைறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ නිජ ශතල් ර්භහ් ත
අභහතයතුභහ ශනුශ්  ඒ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති වඹ
හරඹ්ෂ ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

මශනපොෂ උවවන අධායාපන ශියත්ල භාර අරුදද :
ණනයෝජනය
யரததரன உர் கல்ற தைனகப்தரறசறல்
ம்தறக்ககப் ததரதப்தை றறம் : தொலீடு

MAHAPOLA HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP TRUST
FUND : INVESTMENT

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ ය් ශ්  ශොශවොභද? ඇභතිතුභහ නළවළ ශ් . ඒත් එභ
උත්තයඹභ ශ්  ශද් න තිශඵ් ශ් .

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළ්  බහත ශශේ ප්රලසනඹට පිළිතුය තිශඵන නිහ. මු ් භ
ඔඵතුභහ හිටිඹහ නම් ප්රධහන ාවිධහඹතුභහ ඒට උත්තය ශදයි.

5197/’14
6. ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතා (ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ිග
මශතා නලනුල )
(ரண்தைறகு தஜரன் அதுங்க
யந்துன்தணத்ற சரர்தரக)

-

ரண்தைறகு

சுணறல்

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Sunil
Handunnetti)

අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි ටයුතු
අභහතයතුභහශ්  ඇස ප්රලසනඹ - (2):
(අ)

(i)

දළනට භවශඳොශ උස අධයහඳන ශියත් බහය
අයමුදශල් ඇති මුදල් ශලේඹ ශොඳභණද;

(ii)

එභ අයමුදශල් මුදල්, ශොටස ශශශඳොශශේ
ආශඹෝජනඹ ය තිශේද;

ඳශමුළනි ටශ .

(iii)

එශේ නම්, එභ අයමුද ්  ශොටස මිරදී ශන
ඇති ආඹතන ශර්ද;

කාානායකුරමා

(iv)

එභ එ්ෂ එ්ෂ ආඹතනශඹ්  මිරදී ශන ඇති
ශොටස ායහ ශොඳභණද;

(Mr. Speaker)

(v)

2013 ර්ඹ අහනශ දී එභ
ආශඹෝජනශ ප්රතිඹ ශර්ද;

ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ரண்தைறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(சதரரகர் அர்கள்)

ශදශොල්ර් ශේභ ප්රභහදඹ ශ් .

ගු රවි කුණානායක මශතා

එ්ෂ

එ්ෂ

ඹ් න එතුභහ ව්  ය් ශනහිද?
(i)

එභ අයමුදශල් මුදල් බහඩලඩහහය බිල්ඳත් වහ
ඵළඳුම්ය මිරදී ළනීභට ශඹොදහ තිශේද;

අද ඔච්චය වදිසසි ශභොද?

(ii)

එශේ නම්, ඒ වහ තළරැේරු් ශේ වහඹ රඵහ
ශන තිශේද;

කාානායකුරමා

(iii)

එභ තළරැේරු්  වුරු් ද;

(Mr. Speaker)

(iv)

ඔවු් ට යන
ශොඳභණද;

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(ආ)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(சதரரகர் அர்கள்)

එශවභ නළවළ. ශම් ම්ප්රදහඹ්ෂ ශ් . වරිඹට ය් න ඕනෆ.
ප්රලසන අා 5 - 5102/'14 - (1), රු අරීර වියහේ හරිඹම්
භවතහ.

රද

ශවීම්ර

ඹ් නත් එතුභහ ව්  ය් ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භ් ද?

ටිනහභ
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(iii)

if so, the names of those brokers; and

(iv)

the value of the payments made to them?

(அ) (i)

ற்ததரது யரததரன உர் கல்றப் தைனகப்
தரறசறல் ம்தறக்ககப் ததரதப்தை றறத்றல் உள்ப
த லற வ்பதன்தகத்ம்;

(ii)

தற்தடி றறத்றன் தம், தங்குச் சந்கறல்
தொலீடு தசய்ப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம்;

(iii)

ஆதணறன், இந்றறத்றணரல் தங்குகள் தகரள்
ணவு தசய்ப்தட்டுள்ப றதணங்கள் ரக
ன்தகத்ம்;

(iv)

தற்தடி எவ்தரத றதணத்றலிதந்தும் தகரள்
ணவு
தசய்ப்தட்டுள்ப
தங்குகபறன்
ண்றக்கக வ்பதன்தகத்ம்;

* වභානම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

2013ஆம் ஆண்டின் இதறறல் தற்தடி எவ்
தரத தொலீட்டிணதும் தொன்தணற்நம் வ்ப
தன்தகத்ம்

(අ)

(v)

(c)

ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ரண்தைறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ
ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ්  භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය
වභාගත* යනහ.
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i)

தற்தடி
றறத்றன்
தம்
றகநதசரற
உண்டில்கள் ற்தம் தொநறககபக் தகரள்ணவு
தசய்ற்கரக
தன்தடுத்ப்தட்டுள்பர
ன்தகத்ம்;

(ii)

ஆதணறன், இற்தகண தொகர்கபறன் உற
ததநப்தட்டர ன்தகத்ம்

(iii)

தற்தடி தொகர்கள் ரர் ன்தகத்ம்;

(iv)

இர்களுக்கு தசலுத்ப்தட்ட தகரடுப்தணவுகபறன்
தததற வ்பதன்தகத்ம்

அர் குநறப்தறடுரர?
(இ)

இன்தநல், ன்?

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

Will he state (i)
(ii)

whether the money in that fund has been
invested in the share market;

(iii)

if so, the names of the companies in which
the shares were purchased investing monies
of such fund;

(iv)

(v)
(b)

the cash balance of the Mahapola Higher
Education Scholarship Trust Fund by now;

the number of shares that has been
purchased from each of such companies;
and
the progress of each of those investments at
the end of the year 2013?

Will he also state (i)

whether the money of that fund has been
utilized to purchase Treasury Bills and
Bonds;

(ii)

if so, whether the support of the brokers
have been obtained for that;

If not, why?

(ආ)

(ඇ)

(i)

භවශඳොශ උස අධයහඳන ශියත් බහය අයමුදශරහි
2014.01.01 දිනට ශලේ ඳත්රඹ අනු ඇති මුදල් ශලේඹ රු.
7,275,687,754.12රී.

(ii)

නළත.

(iii)

අදහශ ශනොශේ.

(iv)

ඳළන ශනොනඟී

(v)

ඳළන ශනොනඟී.

(i)

ඔේ.

(ii)

නළත.

(iii)

අදහශ ශනොශේ.

(iv)

ඳළන ශනොනඟී.

ඳළන ශනොනඟී.

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රධහන ටයුතු - විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත 2015, හය
බහ.

ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතා

(ரண்தைறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු ථහනහඹතුභනි, භට විනහඩිඹ හරඹ්ෂ රඵහ ශදන
ශර ඉල්රහ සිටිනහ.

කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔේ, රු විඳ්ෂශ ප්රධහන ාවිධහඹතුභහ.

ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතා

(ரண்தைறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මීට දින ශදට ප්රථභශඹ්  ශම් ප්රලසනඹ භභ ශම් බහශේදී
නළඟුහ. ජනහධිඳතිතුභහට නළත ය්ෂ ඉල්ර් න පුළු් ද රීඹන
එ පිළිඵ සුප්රිම් උහවිශ තීයණඹ - භතඹ - රු නිභල්
සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ ශම් රු බහශේදී රීේහ.
ජනහධිඳතිතුභහට නළත ඉල්ර් න අයිතිඹ තිශඵනහ රීඹරහ
එතුභහ ශේළි ශදයි රීේශේ. අශේ විඳ්ෂශ රීසිභ ශශන්ෂ
ද් ශ්  නළවළ ශම් හයණඹට අය දු් ශ්  ශභොන ශවේතු්ෂ
භතද රීඹහ. ඒට තුඩු දු්  රුණු හයණහ ශභොනහද රීඹරහ අපි
දළන ් න ඕනෆ.

ඳහර් ශම්් තු
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[රු ශජෝ්  අභයතුා භවතහ

භභ හිතන වළටිඹට ආඩලඩුශේ ඉ් න භළති ඇභතිරුත් විලහර
පිරි්ෂ ඒ ළන ද් ශ්  නළවළ. ඒ ශොල්ර්  ඔ්ෂශොභ ද් ශ් 
''අය දු් නහ'' රීඹන එ ඳභණයි. ඉති් , ඒ අහධහයණයි
රු ථහනහඹතුභනි. ඊශ
රැසවීභදී ජනහධිඳතිතුභහත්
දවඅටන ආඩලඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ ළන ථහ යරහ
තිබුණහ. ඒ ළන දළන ් න බහනහඹතුභහ ඳළමිශණයි රීඹරහ
භභ අදත් ඵරහශන හිටිඹහ. නමුත් එතුභහ අදත් ඇවිල්රහ නළවළ. ඒ
නිහ රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ ශවෝ භළදිවත් ශරහ ශම්
තීයණඹ, එශවභ නළත්නම් ශම් තී් දු, එශවභත් නළත්නම් ශම්
භතඹ ළන ශොඹහ ඵරහ, ඒ බහත යරහ, අඳට ඒ ළන
දළන් න අසථහ්ෂ රහ ශද් න රීඹන එ තභයි
හරුණි ඉල්ර් ශ් . ශභොද, ශම් හයණඹ දිවහ මුළු යටභ
ඵරහශන ඉ් නහ. අඳට විතය්ෂ ශනොශයි හටත් ඒ අලයතහ
තිශඵනහ, ශභොන ඳදනභ්ෂ භතද, ශභොන නීතිඹ්ෂ භතද, ශභොන
අර්ථ ථනඹ්ෂ භතද, ශභොන අර්ථ නිරඳණඹ්ෂ භතද සුප්රිම්
උහවිශ නඩුහයරු දව ශදශන්ෂ ශම් තීයණඹ දු් ශ්  රීඹරහ.
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130 ලන ශීර්ය.- පෂාත් පාන ශා පෂාත් වභා අමාතයලරයා
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,

රු. 250,000,000

கனப்தை 130.- உள்ளூரட்சற ரகரசகதகள் அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்-லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 250,000,000
HEAD 130.- MINISTER OF LOCAL GOVERNMENT AND
PROVINCIAL COUNCILS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 250,000,000

[ප.බහ. 9.52

ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතා
කාානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි. ථහනහඹතුභහ ශත රළබුණු වි බහ දළනුත්
යනහ.

ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතා

(ரண்தைறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

භළතියණශඹ්  ඳසශේ රළශඵයිද ද් ශ්  නළවළ, රු
ථහනහඹතුභනි.

(ரண்தைறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු බහඳතිතුභනි, "2015 විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳශත්
හය බහ අසථහශේ අද දින ශනසුයහදහ විහදඹට ළශනන
අභහතයහාලඹ ව ඒ ඹටශත් ඇති අශනකුත් ශදඳහර්තශම්් තු වහ
ආඹතනරට අදහශ අා 130, 312 - 319 වහ 321 දයන ළඹ
ශීර් ්  ම්ප්රදහඹහනුූලර එ්ෂ එ්ෂ ළඩටව් හි සිඹලු
පුනයහර්තන විඹදම් වහ මරධන විඹදම් රුපිඹල් 10රී්  ඳහ
වළරිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.
් ත අලුවිවහශර් භ් ත්රීතුභහ විහදඹ ආයම්බ යනහ.

කාානායකුරමා

[ප.බහ. 9.53

(Mr. Speaker)

ගු ලවන්ත අලුවිශානර් මශතා

(சதரரகர் அர்கள்)

ප්රධහන ටයුතු. විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත, 2015 හය
බහ.

විවර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2015
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2015
APPROPRIATION BILL, 2015
කාරක වභානේදී තලදුර ත් වකා බන දී.[ප්රගිගය: නනොලැම්බර් 14]
[කාානායකුරමා මූාවනාරූඪ විය.]
குளறல் தலும் ஆரப்ததற்நது.- [தர்ச்சற: ம்தர்14]
[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்]
Considered further in Committee - [Progress: 14th November]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයහාලඹ. ළඹ ශීර් අා
130, 312 - 319, 321 රහ ඵළලීභ ශඳය රු 10.00 සිට ඳස රු
12.30 ද්ෂහ.

(ரண்தைறகு சந் அலுறயரத)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

රු බහඳතිතුභනි, අද දින විහදඹට ළශනන ඳශහත් ඳහරන
වහ ඳශහත් බහ අභහතයහාලශ ළඹ ශීර්ඹ ඹටශත් අදවස
රීහිඳඹ්ෂ ව ශඹෝජනහ රීහිඳඹ්ෂ ඉදිරිඳත් රීරීභට භහ ළභළතියි.
නමුත් ඳශහත් බහ ළන අධහනඹ ශඹොමු ය් ශ්  නළති ඵ්ෂ
භට ශඳනනහ. ශම් විහදඹ ආයම්බ යන අසථහශේදී විඹ බහය
ඇභතියඹහ අනිහර්ඹශඹ් භ ශම් බහශේ සිටිඹ යුතුයි. නමුත්
එතුභහ ශම් රු බහශේ නළවළ. නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ නම් ශම් රු
බහශේ ඉ් නහ.
ශම් ඳශහත් බහ ක්රභඹ සථහපිත ශරහ දළනට අවුරුදු 26්ෂ
ඳභණ නහ. ශම් ඳහර් ශම්් තුශේ සිටින භ් ත්රීරු් ශ්  ළඩි
ායහ්ෂ ඳශහත් බහ ්  අත් දළීමම් රඵහ ශන තභයි ශම්
උත්තරීතය බහට ඳත් ශරහ ඳළමිණ ඉ් ශ් . නමුත් රු
බහඳතිතුභනි, ශම් ඳශහත් බහ ක්රභඹ ආයම්බ යරහ අවුරුදු 26්ෂ
ඳභණ ත ශරහ තිබුණත්, ඳශහත් බහරට තිශඵන ඵරතර
භධයභ ආඩලඩු විසි්  ඳයහ ශන තිශඵනහ.
රු බහඳතිතුභනි, ඳශහත් බහ තිශඵන ප්රධහන තනතුරු
ත්තහභ, ආඩලඩු ඳ්ෂශ
ාවිධහඹ තනතුය තිශඵනහ.
බහනහඹ තනතුය තිශඵනහ. විඳ්ෂඹ ත්තහභ, විඳක්ෂශ
ාවිධහඹ තනතුය තිශඵනහ. ඒ එ්ෂභ ඩලඩහඹම් නහඹ
තනතුයත් තිශඵනහ. ඩලඩහඹම් නහඹ තනතුය ළන ළටලු්ෂ
නළවළ. නමුත් රු බහඳතිතුභනි, අශන්ෂ තනතුරු ඳශහත් බහ
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ඳනතටත් ඇතුළු ශරහ නළවළ. එතශොට ශම් අඹට ශම් දීභනහ
ශ් ශ්  ශොශවොභද? අඩුභ තයමි්  ඳශහත් බහ ඳනතට එභ
තනතුරු ටි ඇතුළු ශරහ තිශඵනහ නම්, අනිහර්ඹශඹ් භ ඒ
දීභනහ ශවීභ ම්ඵ් ධශඹ්  රීසිභ ප්රලසනඹ්ෂ ඇති ් ශ්  නළවළ.
දළ්  ඒ ඒ ඳශහත් බහර ඒ තනතුරු රඵහ දීශම්දී ශනොශඹකුත්
අක්රමිතහ සිදු ශනහ. එ එ්ෂ ශනහට එ එ විධිඹට
යප්රහද රළශඵනහ. ශම් ම්ඵ් ධ ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතයහාලඹ අද ශම් නතුරු රිඹහත්භ ශරහ නළවළ. ශම්
ම්ඵ් ධශඹ්  සිඹලුභ ඳශහත් බහරට විඳුභ්ෂ රඵහ ශද් න
ඕනෆ. අඩුභ තයමි්  ශම් තනතුරු ටි ඳනත් ශටුම්ඳතට ශවෝ
ඇතුළු යරහ එඹ ඳහර් ශම්් තුට ඉදිරිඳත් යරහ, නීතයනුූලර
ඒ යප්රහද රඵහ දීභ ම්ඵ් ධ අභහතයහාලශ අධහනඹ ශඹොමු
ශ යුතුයි. නමුත්, ඒ ම්ඵ් ධ අද න තුරු රිඹහ යරහ නළවළ.
රු බහඳතිතුභනි, ඒත් එ්ෂභ ත හයණඹ්ෂ රීඹ් න
ළභළතියි. දළ්  ඳශහත් බහර භව ඇභති මුළු ඳත්නහ.
දළ්  ශම් භව ඇභති මුළු ඳත්් ශ්  ජනතහශේ ඵදු
මුදල් ් . ඒ ඒ ඳශහත් බහර විශලේශඹ් භ ඵදු ශන ඒ
ජනතහශේ මුදල් ්  මුළු්ෂ ඳත්හ, සිඹලුභ ඳශහත් බහර
භව ඇභතිරු්  ඳළමිණ ශම් ඳශහත් බහ මුළුශේදී ් නහ තී් දු,
තීයණ ීමඹ්ෂ රිඹහත්භ ශරහ තිශඵනහද? විශලේශඹ්  ප්රඥේති.
ප්රඥේති ම්ඵ් ධ ඒ භව ඇභති මුළුශේදී හච්ඡහ යරහ
් නහ තී් දු, තීයණ අද රිඹහත්භ ශරහ නළවළ. විශලේශඹ් 
ජනහධිඳතිතුභහශේ අධහනඹට ඳහ ශඹොමු ශරහ නළවළ. අද වළභ
ඳශහත් බහභ ප්රඥේති ශොඩ ළසී තිශඵනහ. ඒහ රිඹහත්භ
රීරීභට නීතිඹ වද් න, අද ඒ ඳශහත් බහරට ප්රලසනඹ්ෂ ශරහ
තිශඵනහ. නමුත් රු බහඳතිතුභනි, අඩුභ තයශම් ඳශහත් ඳහරන
වහ ඳශහත් බහ අභහතයහාලඹ ශම් ම්ඵ් ධ හච්ඡහ ශ යුතුයි.
ශම්හ ළන හච්ඡහ යරහ, ශම්හ රිඹහත්භ රීරීභ වහ ළඩ
පිළිශශ්ෂ ශඹොදහ ත යුතුයි. නමුත් අද න ශත්ෂ ඒ ඳශහත්
බහර තිශඵන භව ඇභති මුළුරදී ් නහ තී් දු, තීයණ
රිඹහත්භ ශරහ නළවළ.
අපි දළ්ෂහ, අද භවය ඳශහත් බහර උඳහය ඳ් ති
පිළිඵ තී් දු්ෂ අයශන තිශඵන ඵ. ඵයමු ඳශහත්
බහශේ එශවභ තීයණඹ්ෂ අයශන තිබුණහ. විශලේශඹ්  ආමි
ටයුතු වහ, දවම් ඳහල් වහ ඒ දරු්  ශඹොමු රීරීභට
රු හරඹ්ෂ උඳහය ඳ් ති නළළත්වීභට ඵයමු ඳශහත්
බහ ටයුතු ශහ. ඒත් එ්ෂභ ඹම ඳශහත් බහශේත්
ශඹෝජනහ්ෂ ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒහ රිඹහත්භ ශනහ
ද, නළේද රීඹ් න ද් ශ්  නළවළ. නමුත් ඳශහත් බහ තුශ ඒහ
රිඹහත්භ ය් න ඵළරි නම්, විශලේශඹ්  උඳහය ඳ් ති
ම්ඵ් ධ භව ඇභති මුළුදී එ භතඹට එ් න ඵළරි නම්
ශොශවොභද ඒ භව ඇභති මුළු තුශ ඒහ රිඹහත්භ ය් ශ් ?
උඳහය ඳ් ති
හච්ඡහ යරහ-

ඳළළත්වීභ

ම්ඵ් ධ

අභහතයහාලඹ

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු යවි රුණහනහඹ භ් ත්රීතුභහ, ශභෝෂද point of Order
එ.
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ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු බහඳතිතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ විඹ
ම්ඵ් ධ අශේ ළදත් භ් ත්රීයශඹ්ෂ ථහ යනහ. වළඵළයි,
උත්තය ශද් න ඇභති නළවළ, රු බහශේ. ඇභතිරු 75්ෂ විතය
ඉ් න ශොට-

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ඉ් නහ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එශවභ නම් එතුභහ ඇභති ලශඹ්  ඳත් ය් න. මුස ම්
ශොාග්රස ඳ්ෂ දළ් භ ආඩලඩුශ්  එළිඹට ගිහි් ද ද් ශ්  නළවළ.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ සිඹල්ර්ෂභ ටව්  ය නියි. රු
් ත අලුවිවහශර් භ් ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ථහ ය් න.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇභති වළටිඹට නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ඳත් යමු. ශභොද,
මුස ම් ශොාග්රඹ දළ් භභ ආඩලඩුශ්  එළිඹට ගිහි්  හශයි.

ගු ලවන්ත අලුවිශානර් මශතා

(ரண்தைறகு சந் அலுறயரத)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

රු බහඳතිතුභනි, ඳශහත් බහර ් නහ ඒ තී් දු තීයණ අද
භව ඇභතිරු් ට වරිඹට රිඹහත්භ රීරීභට පුළු් භ්ෂ නළති
ශරහ තිශඵනහ. රු ඇභතිතුභහ දළ්  සිටිඹහ නම් ඒ ම්ඵ් ධ
එතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යරහ දළ් ත් තීයණඹ්ෂ ් න
පුළු් භ්ෂ රළශඵනහ. ශභොද, ප්රඥේති ශොඩ ළහිරහ
තිශඵනහ. දවම් ඳහල් ප්රඥේතිඹ ත්තත් එශවභයි. දිාත
ශභෝ ටි ශොඳල්ර භළතිතුභහ ආඩලඩුහයයඹහ ලශඹ්  ටයුතු
යන ශොට භධයභ ඳශහශත් දවම් ඳහල් ප්රඥේතිඹ ආඩලඩු
ඳ්ෂඹත්, විඳ්ෂඹත් අනුභත ශහ. නමුත් අද න ශත්ෂ ඒ
රිඹහත්භ ය් න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. නීතිඳති
ශදඳහර්තශම්් තුශ්  ඒහ අනුභත යරහ එන ශතොයතුරු
ශ් හ ළනීභ වහ ළඩ පිළිශශ්ෂ අභහතයහාලඹ විසි්  ස
ශ යුතුයි රීඹන එ භභ රීඹ් න ළභළතියි.
රු බහඳතිතුභනි, ඒත් එ්ෂභ රීඹ් න ඕනෆ, ඳශහත්
බහර තිශඵන ඵරතර ළන. උතුරු ඳශහත් බහට
භව
ඇභතියශඹ්ෂ ඉ් න නිහ ඒ ඵරතර ම්ඵ් ධ ඒ අඹ ප්රලසන
යනහ.
භභ ශම් හයණඹ රීඹ් න ඕනෆ, රු බහඳතිතුභනි. ප්රධහන
අභහතයහාලඹ් 
න
ශෞය
අභහතයහාලඹ,
අධයහඳන
අභහතයහාලඹ,
ෘෂිර්භ
අභහතයහාලඹ
ම්පර්ණශඹ් භ
විභධයත ශ යුතුයි, ඳශහත් බහරට. ශභොද ශභතළන
අභහතයහාල තිශඵනහ. යප්රහද රළශඵනහ. භධය ආඩලඩුශේ
ඇභතියශඹ්ෂ ඉ් නහ. ශෞය ඇභතිතුභහ ඉ් නහ, භධයභ
ආඩලඩුශේ. ඳශහත් බහ ශෞය ඇභතියශඹ්ෂ ඉ් නහ.
ශල්ම්රු ඉ් නහ. ඒ රළශඵන යප්රහද දිවහ ඵර් න, රු
බහඳතිතුභනි.

ඳහර් ශම්් තු
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[රු ් ත අලුවිවහශර් භවතහ
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වභාපිගුරමා

ශම් යප්රහදරට විඹදම් යන මුදර ශොච්චයද? ඇත්තටභ
ශෞය අභහතයහාලඹ භධයභ ආඩලඩු ඹටශත් තිශඵන ශොට,
ඳශහත් බහශේ ශෞය අභහතයහාලඹ ඹටශත් තිශඵන
විශලේශඹ් භ ග්රහමීඹ ශයෝවල්රට මුදල් භදි ප්රලසනඹ්ෂ අද ඇති
ශරහ තිශඵනහ. ඒ ඳශහත් බහශේ අර්බුදඹ්ෂ ඇති ශරහ
තිශඵනහ.

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු ඉ් දි ඵඩලඩහයනහඹ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ, රු
ඒ.එම්.එල්. අතහවුල්රහ ඇභතිතුභහ හවි්  හඩි ශරහ එතුභහට උදවු
ය් න.

ගු ලවන්ත අලුවිශානර් මශතා
ගු ලිත් දිවානායක
අමාතයුරමා)

මශතා

(නවෞඛය

නිනයෝජය

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

ම්පර්ණශඹ්  විභධයත යරහ තිශඵ් ශ් . දිස්රි්ෂඹ
එ ශයෝවර්ෂ විතයයි භධයභ යජඹ ඹටශත් තිශඵ් ශ් .

ගු ලවන්ත අලුවිශානර් මශතා

(ரண்தைறகு சந் அலுறயரத)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

නළවළ. ඔඵතුභහශේ ථහශේදී ඒ ළන රීඹ් න.
රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, භභ ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ විහදශ දීත්
ශෞය ඇභතිතුභහට ඒ ළන භශේ ථහශේදී රීේහ. භවය
දිස්රි්ෂර තිශඵන ඳශහත් බහරට අයිති ශයෝවල් භධයභ
ආඩලඩුට ඳයහ ශන තිශඵනහ. ඇයි, භධයභ ආඩලඩුට ඳයහ
ත්ශත්? භවය දිස්රි්ෂර තිශඵන ශයෝවල් එශවභ ඳයහ
ශන තිශඵනහ. [ඵහධහ රීරීභ්ෂ රු නිශඹෝජය අභහතයතුභනි,
භභ තමු් නහ් ශේට රීඹ් ශ් , ඔඵතුභහත් ඳශහත් බහශේ හිටපු
නිහයි. ඔඵතුභහට ශවො අත් දළීමම් තිශඵනහ. ඔඵතුභහත් ඳශහත්
බහශේ හිටිඹහ. භභත් ඳශහත් බහශේ හිටිඹහ.
භට භතයි ඒ හරශ ෘෂිර්භ අභහතයහාලශ තිබුණු
ශොවිජන ශේහ විඹ භධයභ ආඩලඩුට ඳයහ ත්තහ. ඇයි ශම්හ
ඔ්ෂශොභ ශොඩ වශන ඉ් ශ්  භධයභ ආඩලඩු? ඇයි, ශම්
විඹ්  ටි ඳශහත් බහරට ශද් ශ්  නළත්ශත්? ඒ ඵරතර ටි
ඳශහත් බහරට දු් ශනොත් භභ හිතන විධිඹට හුඟ්ෂ ප්රලසන විහ
ළනීභට පුළු්  ශනහ. අද න විට ඳශහත් බහ ක්රභඹ
රිඹහත්භ ශරහ අවුරුදු 26්ෂ ඳභණ නහ. ඳශහත් බහ
රිඹහත්භ වුණහට ඒ ඵරතර නළති නිහ ඒ අඹට අද ප්රලසනඹ්ෂ
ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභ් රහට ප්රලසනඹ්ෂ ශ් ශ්  නළවළ.
ශභොද, භව ඇභතිරු ඉ් ශ්  - [ඵහධහ රීරීභ්ෂ රු ර ත්
දිහනහඹ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ ඳසශේ ථහ ය් න.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා (පෂාත් පාන ශා
පෂාත් වභා අමාතයුරමා)

(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர - உள்ளூரட்சற, ரகர
சகதகள் அகச்சர்)

(The Hon. A.L.M. Athaullah - Minister of Local
Government and Provincial Councils)

ඔඵතුභ් රහ ශනහ ඵරතර තභයි, තභ තිශඵ් ශ් .

(ரண்தைறகு சந் அலுறயரத)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

රු බහඳතිතුභනි, ශජෝ්  ශශනවියත්න ඇභතිතුභහ රීඹරහ
තිශඵනහ, "භවය ඳශහත් බහරට මුදල් ළඹ ය් නට විධිභත්
ළරසුභ්ෂ නළවළ. උතුරු ඳශහත් බහට රුපිඹල් මි ඹන 5,000්ෂ
ශ්  ශත් එයි්  රුපිඹල් මි ඹන 1,000්ෂත් ඳශහත් බහ
විඹදම් යරහ නළවළ" රීඹරහ. එතුභහ එශවභ ප්රහල යරහ
තිශඵනහ. උතුරු ඳශහත් බහශේ ඳභණ්ෂ ශනොශයි, ශම් ප්රලසනඹ
අශන්ෂ ඳශහත් බහරත් තිශඵනහ. උතුරු ඳශහත් බහට
විතය්ෂ සීභහ ය් න ඹ් න ශවො නළවළ. අශන්ෂ ඳශහත්
බහරටත් ප්රතිඳහදන ශද් ශ්  අහන හරඹ තුශදීයි. ඉති් 
විඹදම් ය් ශ්  ශොශවොභද? මුදල් ටි ඉතිරි ශනහ. ශම් මුදල්
නළත බහඩලඩහහයඹට ඹනහ. ඒයි සිදු ් ශ්  රු අතහවුල්රහ
ඇභතිතුභහ. ශම්හශ නිළයදි ශභනහහරීත්ඹ්ෂ නළති නිහ
තභයි, ඳශහත් බහ ශම් තයම් ඳවශ භට්ටභට ළටිරහ තිශඵ් ශ් .
ඔඵතුභහශේ අභහතයහාලශඹ්  ඔඵතුභහ භව ඇභති මුළු ීමඹට
වබහගි ශරහ තිශඵනහද, ීමඹ්ෂ රිඹහත්භ ශරහ තිශඵනහද?
ඒ අඹ ඉදිරිඳත් ශ ශඹෝජනහ ළබිනට් එට ඉදිරිඳත් යරහ
තිශඵනහද, ඒහ ීමඹ්ෂ රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහද රීඹරහ
ඔඵතුභහ රීඹ් න. අද වළභ ඳශහත් බහභ ප්රඥේති ටි ශොඩ
ළහිරහ තිශඵනහ. අද ප්රඥේති එ්ෂත් රිඹහත්භ ය් න ඵළරි
ශරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහශේ අභහතයහාලශඹ්  ඒ භව ඇභති
මුළුරදී ථහ යරහ ශම්හ ම්ඵ් ධශඹ්  අදහශ තී් දු තීයණ
් න. භව ඇභති මුළු ඳනත ශටුම්ඳත්ෂ වළටිඹට
ඳහර් ශම්් තුට ශශන් න. ඳහර් ශම්් තුට ශනළල්රහ
ම්භත ය් න. ඒ දළ්  භයණහධහය මිතිඹ්ෂ හශයි; ඹහ
ඳදිාචිඹ්ෂත් නළවළ. ඒ භයණහධහය මිතිඹ්ෂ හශයි. භහ ශම්
ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ විහදශ දීත් ප්රහල ශහ. ශභොද, ඒ ඳශහශත්
තිශඵන මුදල් ්  තභයි, ශම් මුළු ඳත්් ශ් . රු
ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ ශශන් න. ශම් ඉතහභත් ළදත්.
ශම් ම්ඵ් ධශඹ්  ඳහර් ශම්් තුට ඳනත ශටුම්ඳත්ෂ
ශනළල්රහ ම්භත ය ශන ඒ මුළු රිඹහත්භ ය් න
රීඹ් න. භහ තුනට ළයඹ්ෂ ශවෝ වඹට ළයඹ්ෂ රිඹහත්භ
ය් න රීඹ් න. ඒ තී් දු තීයණ ටි ළබිනට් එට ඉදිරිඳත්
ය් න. ළබිනට් එ තුළි්  ඒහ රිඹහත්භ යන ළඩ
පිළිශශ්ෂ ඔඵතුභහ අභහතයහාලඹ තුළි්  වද් න. ඒ ශවො
ශඹෝජනහ්ෂ.
අද ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයහාලඹ හුඟ්ෂ දුයට
ඩහ ළටිරහ තිශඵනහ. ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ශොයි තයම්
දණ, අක්රමිතහ සිේධ ශනහ ද? අද ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර
ෆශවන දණ, අක්රමිතහ සිේධ වී තිශඵනහ. ශම්හ විණනඹට
ර්ෂ ය තිශඹනහ. නමුත් ළයදි යපු අඹට දඬුම් රඵහ දීරහ
නළවළ. නිරධහරි්  ඉ් නහ.

ගු ලවන්ත අලුවිශානර් මශතා

(ரண்தைறகு சந் அலுறயரத)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

උතුරු ඳශහත් බහ ළන ශජෝ්  ශශනවියත්න ඇභතිතුභහ
ශභශේ රීඹරහ තිශඵනහ. රු අතහවුල්රහ ඇභතිතුභනි, ශම්
හයණඹ ළන භහ තමු් නහ් ශේශේ අධහනඹ ශඹොමු ය් නට
ඕනෆ. ශජෝ්  ශශනවියත්න ඇභතිතුභහ රීඹරහ තිශඵනහ - [ඵහධහ
රීරීභ්ෂ

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon.Indika Bandaranayake)

නැඟී සටින ය.
ளந்ரர்.
rose.

2041

2014 ශනොළම්ඵර් 15

ගු ලවන්ත අලුවිශානර් මශතා

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

(ரண்தைறகு சந் அலுறயரத)

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහශේ ථහශේදී රීඹ් න.
භට රළබී තිශඵන හරඹ සීමිතයි.

2042

(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க)

ඒ ශොල්ශරෝ ශන ාචහයඹ ඹ් න ඇති.

ගු ලවන්ත අලුවිශානර් මශතා
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර දණ, අක්රමිතහරට නිරධහරි් 
වසු ශරහ ඉ් නහ; ඳශහත් ඳහරන නිශඹෝජිතයි්  වසු ශරහ
ඉ් නහ. ඕනෆ නම් පිඹය රීහිඳඹ්ෂ ් න ඇති; 05්ෂ නළත්නම්
06්ෂ ් න ඇති. නමුත් අද දණ, අක්රමිතහරට ළයදිහයශඹෝ
වුණ විලහර පිරි්ෂ ඉ් නහ. නමුත් ඒ අඹ ම්ඵ් ධශඹ් 
ඳ්ෂශ විනඹ ඳරී්ෂණඹ්ෂත් ඳත්් න ටයුතු යරහ
නළවළ. ඒත් එ්ෂභ ඒ අඹ ම්ඵ් ධශඹ්  ් න පුළු්  උඳරිභ
තී් දු තීයණ අයශන නළවළ. ඉති්  ශභශවභයි ශම්හ රිඹහත්භ
ශ් ශ් . ඳශහත් බහර ශවෝ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ටයුතු
වරිඹහහය විණනඹට ර්ෂ ් ශ්  නළත්නම්, ඒ ළයදි යන
අඹට දඬුම් ශද් ශ්  නළත්නම් ශභච්චය මුදර්ෂ ශ්  ය් ශ් 
ශභොනහට ද? ශම්හශ දණ, අක්රමිතහ සිදු නහ නම් හටද
එයි්  ඳහඩු සිදු ් ශ් ? ශම් යශට් ඉ් න අහිා ජනතහටයි.
ශභොද, ජනතහ තභයි, ශම් ඵදු ශ් ශ් . නමුත් ජනතහශේ
ඵදු ්  රිඹහත්භ න ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ව ඳශහත්
බහර ඹම් දණඹ්ෂ, අක්රමිතහ්ෂ සිදු ශනහ නම් ඒ
ම්ඵ් ධශඹ්  පිඹය්ෂ ත යුතුයි. ඒ වහ පිඹය්ෂ ් ශ් 
නළති නිහ තභයි, අද ඒ ආඹතන ඩහ ළටිරහ තිශඵ් ශ් .
අනිත් එ තභයි, පුහුණු. අද ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට,
ඳශහත් බහරට පුහුණු්ෂ ශද් න ඵළරි ඇයි? අද භවය ඳශහත්
බහර ඉ් න අඹ ආඹතන ාග්රවඹ ළන ද් ශ්  නළවළ; මුදල්
ශයගුරහසි ළන ද් ශ්  නළවළ; ඳනත ම්ඵ් ධශඹ්  දළනුත්
නළවළ. ඒ නිහ ඔඵතුභ් රහශේ අභහතයහාලඹ තුළි්  ඹම් ළඩ
පිළිශශ්ෂ රිඹහත්භ ය් න.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ඒ ය ශන ඹනහ.

ගු ලවන්ත අලුවිශානර් මශතා

(ரண்தைறகு சந் அலுறயரத)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

රු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහට ළඩි විසතයඹ්ෂ රීඹ් ශ් 
නළවළ. භභ චීන ාචහයඹට ගිහිල්රහ ඊශ ආශේ. භහත් එ්ෂ
වතය ශදශන්ෂ ගිඹහ. ආඩලඩු ඳ්ෂශ
ශදශදශන්ෂ ගිඹහ;
විඳ්ෂශඹ්  ශදශදශන්ෂ ගිඹහ. අපි ම්භ් ත්රණඹට වබහගී
වුණහ. අපි ඒ ම්භ් ත්රණඹට වබහගි න අතය භඟදී අඳට ආඩලඩු
ඳ්ෂශ බහඳතියශඹ්ෂ වමු වුණහ. භභ ඔහුශේ නභ රීඹ් ශ් 
නළවළ. ඒ බහඳතිතුභහ ශභෝෂද රීේශේ? ඒ බහඳතිතුභහශේ
ඇඳුභ දිවහ ඵළලුහභ ඔහු බහඳතියශඹ්ෂද රීඹහත් භට හිතුණහ. ඒ
බහඳතිතුභහ හිටපු විධිඹයි, ඒ බහඳතිතුභහ රීේ විධිඹයි ළන
තමු් නහ් ශේට අවරහ දළන ් න පුළු් . ආඩලඩු ඳ්ෂශ
ශදශදශන්ෂ එතළන සිටිඹහ. භවනුය භව නය බහශේ ආඩලඩු
ඳ්ෂශ භ් ත්රීයශඹ්ෂ සිටිඹහ; ඒ හශේභ ශඳොශශෝ නරු
දිස්රි්ෂශ , ශඳොශශෝ නරු ශොට්ඨහශ , වභත්රීඳහර
සිරිශේන ඇභතිතුභහශේ උඳ බහඳතියශඹ්ෂ සිටිඹහ. ඒ
බහඳතියඹහ ඒ රීඹන ශොට භභත් එතළන හිටිඹහ. එතුභහ
රීේශේ ශභෝෂද? එතුභහ රීේ චන ටිභ භභ රීඹ් නම්.
"භචා, ඕහ ළඩ්ෂ නළවළ. භභ ආශේ ඵළාශෝෂ. අශේ භ් ත්රීරු
9ශදශන්ෂ ආහ. අපි ශජො ඹ්ෂ අය්  ආඳහු ඹනහ" රීේහ.

(ரண்தைறகு சந் அலுறயரத)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

භහ රීඹ් ශ්  ශම්යි. තමු් නහ් ශේරහ ශම් යශට් ඳශහත්
බහ ශනුශ්  ශභතයම් මුදර්ෂ ළඹ යනහ නම්, ඳශහත්
බහරට ශභය ළඩිශඹ්  මුදල් දීරහ තිශඵනහ නම් එළනි
ාචහයරට බුේධිභත් පිරි්ෂ ඹ් න. බුේධිභත් පිරි්ෂ ඹරහ
ශම් යටට ළඩ ඇති ඹභ්ෂ ඔළුට දභහ ් න, ඹභ්ෂ ඉශන
් න රසරහ ඒ අඹ දළනුත් ය් න. ඇයි එශවභ ය් ශ් 
නළත්ශත්? එශවභ ය් න රීඹරහයි භහ රීඹ් ශ් .

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු භ් ත්රීතුභහ, තත් මිනිත්තුරී්  ථහ අ්  ය් න.

ගු ලවන්ත අලුවිශානර් මශතා

(ரண்தைறகு சந் அலுறயரத)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

රු බහඳතිතුභනි, භහ රීේශේ ඒ අඹට පුහුණු්ෂ දීභ ළන
රු ඇභතිතුභහට අධහනඹ ශඹොමු ය් න රීඹරහයි.
තමු් නහ් ශේරහ ඒ අඹට පුහුණු්ෂ දීරහ ශම් යශට් යන
ාර්ධනඹ ළන දළනුත් ය් න.
රු බහඳතිතුභනි, තත් විනහඩිඹ්ෂ භට ශද් න.
ඒ පුේරඹහ තත් ශදඹ්ෂ භට රීේහ. "භට ර්ෂ 10්ෂ
ශදනහ ළඩ ය් න, භභ ර්ෂ 5්ෂ හ්ෂකුශේ දහ් නහ,
ර්ෂ ඳව්ෂ හ්ෂකුශේ දහශන ඳවරී්  ළඩ යනහ" රීඹරහ
ඔහු රීේහ. එශවභ තත්ත්ඹ්ෂ තිශඵ් ශ් . භභ ඔහුශේ නභ
රීඹ් ශ්  නළවළ. රු ඇභතිතුභහ, අද එළනි තත්ත්ඹ්ෂ ඳශහත්
බහ ආඹතනර ව ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර තිශඵනහ.
රු බහඳතිතුභනි, භහ තත් එ ශඹෝජනහ්ෂ ඉදිරිඳත්
යරහ භශේ ථහ නත්් නම්. විශලේශඹ්  ඳහර් ශම්් තු
භ් ත්රීයඹකුට රළශඵන යප්රහද තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඳශහත්
බහරට රළශඵ් ශ්  නළති යප්රහද තිශඵනහ. රු
ඇභතිතුභනි, භට
පිඹරී්  ද් හ තිශඵන හයණඹ්ෂ භහ
රීඹ් නම්.
භභ
තමු් නහ් ශේට
රීඹනහ,
අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහශේ අධහනඹත් ශම් ශශයහි ශඹොමු ය් න
රීඹරහ. එභ
පිශ
ව්  ශනහ, "ඳශහත් බහශේ
භ් ත්රීයඹකුට, ඳහර් ශම්් තු භ් ත්රීයඹකුට දළනට ශනු
රඵන භහසි ළටුඳ ව අශනකුත් සිඹලු දීභනහ ්  සිඹඹට
50ට භහන භහසි ළටුඳ්ෂ ව දීභනහ ශනු රළබීභට හිමිභ
තිබිඹ යුතුයි ඹනුශ්  1988 අා 37 දයන ඳශහත් බහ (ළටුේ වහ
දීභනහ ශවීශම්) ඳනශත් 2. (ඈ) ශේදශ ව්  න අ් දභට
ඳහර් ශම්් තු භ් ත්රීරු් ට රළශඵන ළටුේ ව දීභනහ ් 
සිඹඹට 50ට භහන භහසි ළටුඳ්ෂ ව දීභනහ දළනටභත් ඳශහත්
බහ භ් ත්රීරු් ට රළශඵන නමුත් ඳහර් ශම්් තු භ් ත්රීරු් ට
රළශඵන විරහභ ළටුේ යප්රහදඹ ශම් න තුරුත් ඳශහත් බහ
භ් ත්රීරු් ට රඵහ දී ශනොභළත" රීඹරහ. ශම් ම්ඵ් ධ
ජනහධිඳතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය් න රීඹරහ භභ රු
ඇභතිතුභහට ශඹෝජනහ යනහ.
තත් හයණඹ්ෂ තිශඵනහ. ඳශහත් බහ භ් ත්රීරු් ට
ළටලු්ෂ නළවළ. නමුත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ආඩලඩු
ඳ්ෂශ භ් ත්රීරු් ට ඵයිසිරඹ්ෂ ශදනහ නම් විඳ්ෂශ
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ඳහර් ශම්් තු

[රු ් ත අලුවිවහශර් භවතහ

අඹටත් ඒ රඵහ ශද් න. එ ඩලඩහඹභට විතය්ෂ රඵහ
ශද් න එඳහ. ශදනහ නම් ශදශොල්ර් ටභ රඵහ ශද් න රීඹමි් 
භශේ ථහ අ්  යනහ.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු ඇභතිතුභහ, යශට්ත් ජනතහශේත් ඹවඳත වහ බහශේදී
ද්ෂන අදවස වහ ශඹෝජනහ පිළිඵ අධයඹනඹ යරහ ටයුතු
යනහ නම් ඒ ටිනහ.
මීශඟට රු හසුශේ නහනහඹ්ෂහය ඇභතිතුභහ.

ගු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා (ජාිගක භාා ශා
වමාජ ඒකාබේධාතා අමාතයුරමා)

(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர - தசற தரறகள்,
சதோக எதகப்தரட்டு அகச்சர்)

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

රු බහඳතිතුභනි, ඳශමුශ් භ ශභභ විහදඹ ආයම්බ
යමි්  විඳ්ෂශඹ්  භතු යන රද රුණුරට අධහනඹ ශඹොමු
රීරීභටයි භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශ් ශ් . භට විනහඩි ීමඹ්ෂ
තිශඵනහද රු බහඳතිතුභනි?

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඔඵතුභහට විනහඩි 12 හරඹ්ෂ නිඹමිතයි.
[ප.බහ. 10.11

ගු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා

(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

එශවභ නම් දි ථහට ඉඩ්ෂ නළවළ. ශඳොදුශේ රීඹ් න
තිශඵ් ශ් , අශේ විඳ්ෂශ රු භ් ත්රීරු්  භතු යන ප්රලසන
අඳට උඳශේල හය බහශේදී හච්ඡහ ශ වළරී ඵයි. ඒහට
ඔඵතුභ් රහ භළදිවත් ශ් න ඕනෆ.
අශන්ෂ හයණඹ තභයි, ඳශහත් බහර වහ ආඩලඩු ඳහරන
ුවශ ඇති ශ යුතු ඹම් ශනසභ්ෂ තිශඵනහ නම්, ඒ අපි
ශඹෝජනහ ශ යුත්ශත් විශලේ හය බහටයි. විශලේ හය
බහ ඳත් යරහ තිශඵ් ශ් . ඔඵතුභ් රහ ඒට එ් ශ්  නළවළ.
ශම් යටට ශභොන හශේ ආඩලඩු ඳහරන ක්රභඹ්ෂ අලයද, ඳශහත්
බහර ශභොන හශේ ශනසම් ඇති විඹ යුතු ද ඹන විසතය
ඇත්තටභ එතළනයි ථහ ශ යුතු තිශඵ් ශ් . ඔඵතුභ් රහ
විඳ්ෂශ භ් ත්රීරු්  වළටිඹට ශම් විහදශ දී ශවෝ ශනත්
අසථහරදී, හුශද්ෂභ තභ් ට ශේලඳහරන ලශඹ්  රකුණු රඵහ
ළනීභට වහ ආඩලඩු ඳ්ෂඹට ශචෝදනහ ්  දභහ ළසීභට ශම්
අසථහ ප්රශඹෝජනඹට ළනීභ ශේලඳහරන ්රීඩහශේ සබහඹ
තභයි .
යශට් ශඳොදු වුභනහ ළන ල්ඳනහ යනහ නම්, භභ
ඉවති්  රීේ ආඹතනරට ඇවිල්රහ ඒ තළ් ර ඉරහ ශම්හ
ළඵෆ ශර ඉදිරිඳත් ය් න ඕනෆ. ඳශහත් බහ රළයිසතුශේ
ව්  විඹඹ් රට අදහශ ප්රඥේති ඳශහත් බහ විසි්  අනුභත
ය ළට් ඳත්රශ ඳශ ය රිඹහත්භ ශ වළරීයි. ඒ ය් න
ඕනෆ ඒ ඳශහත් බහ. ඒ වහ භධයභ යජශ අනුභළතිඹ්ෂ අලය
නළවළ. භභ ශම් ශේල් රීඹ් ශ්  ් ත අලුවිවහශර්
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භ් ත්රීතුභහටයි. ඳශහත් බහ විඹඹ්  ළන ප්රඥේති ම්භත ය
රිඹහත්භ ය් න, ළට් ඳත්රශ ඳශ ය් න භධයභ ආඩලඩුශේ
අනුභළතිඹ්ෂ අලය නළවළ. ඒ ටයුත්ත බහය ඳශහත් බහටයි.
ඳශහත් බහ ඒ ශනොයනහ නම්, අපි ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත්
බහ ඇභතිතුභහට ශම් ළන ශදොස රීඹන එ ශත්රුභ්ෂ නළවළ.
භහමී රළයිසතුශේ ව්  විඹඹ්  ම්ඵ් ධශඹ්  නම්,
ඳහර් ශම්් තුශේ එඟතහ රඵහ ත යුතුයි. ප්රඥේතී්  ශොඩ
ළහිරහ තිශඵනහ නම්, ඒහ ශටුම්ඳත් රීරීභට ශශන්ෂ
නළතිශම් ප්රලසනඹයි ඔඹ තිශඵ් ශ් . ශටුම්ඳත් රීරීශම්
වළරීඹහ ඇති උදවිඹ ශඹොදහ ් න ඕනෆ ඳශහත් බහ විසි් .
ශභ් න ශම් රුණ ළන ඳශහත් බහ ශඹොමු රීරීභට ඳශහත්
බහට උඳහය රීරීභට අඳට ීමභ්ෂ තිශඵනහ.
ආඩලඩුහයතුභහත්, ඳශහත් බහත් අතය ඇති අ් තර්
ම්ඵ් ධශ තිශඵ් නහ ව ඹම් ළටලු වත තළ්  වි් න
ඕනෆ ඵ භභ පිළි් නහ. ඉදිරි හරශ දී ආඩලඩු ක්රභශ
ශන්ෂ ඇති යන අසථහශේදී ඒ ළන විශලේ හය
බහශේදී අඳට තදුයටත් ථහ ය් න පුළු් .
රු ් ත අලුවිවහශර් භ් ත්රීතුභනි, ඳශහත් ඳහරන
බහඳතිරු පුහුණු යන ඵ ඔඵතුභහ රීේහ. ඳශහත් ඳරහන
බහඳතිරු මුදල් ශයගුරහසි, ඳරිඳහරන ශයගුරහසි දළන ත යුතු
නළවළ. ඒ අඹ එ් න ඕනෆ ඳතුශර් . ඳතුශල් ජනතහශේ
දළනුත්ශම් භට්ටභට ඩහ දළනුත්භරී්  ඒ ශොල්ර් ට
තභ්  නිශඹෝජනඹ යන තනතුය දය් න ඵළවළ. නමුත්, අා
ළඳව ශේහ්ෂ ඉටු ය් න ඒ අඹ පුහුණු ය් න ඕනෆ. ඒ අඹට
ශයගුරහසි පිළිඵ උඳශදස ශද් න නිරධහරි්  ඉ් නහ. අඳට
අභහතයහාලර වුණත් එශවභයි. ශයගුරහසි ළන අඳට උඳශදස
ශද් ශ්  අශේ නිරධහරි් . අඳට තිශඵ් ශ්  ප්රතිඳත්ති රිඹහත්භ
රීරීභයි.
මීශඟට භභ තත් රුණ්ෂ රීඹ් න ළභළතියි. ඳශහත් ඳහරන
ඡ් ද ක්රභඹ අපි ශනස ශහ. ඔඵතුභ් රහ 1978 දී ශම් යශට්
තිබුණු ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ශඵල්ර මිරිකුහ. ඳශහත් ඳහරන
ආඹතන ඡ් ද ක්රභඹ ඩහත් ඵරත්, ඩහත් ධනත්
පුේරයි් ශේ ඵරඹට ඹටත් යපු ඡ් ද ක්රභඹ්ෂ ඵට
තමු් නහ් ශේරහ ඳත් ශහ. අශේ රු දිශ් ස ගුණර්ධන
ඇභතිතුභහශේ බහඳතිත්ශඹ්  යුත් ඒ මිටු ශොට්ඨහ
ක්රභඹත්, අනුඳහත ක්රභඹත් එතු ශහ. අනුඳහත ක්රභශ තිශඵන
ටිනහභත් අපි පිළිශන එඹත් එතු යමි්  අපි ඳශහත් ඳහරන
ඡ් ද ක්රභඹ ශොට්ඨහ ක්රභඹට වළශයේහ. ඒ භඟි්  ශම් යශට්
ඳතුශල්භ ඉ් න ජනතහට, කුඩහ ඒඹ්  තුළි්  තභ්  ළභළති
ශවොභ පුේරඹ්  ශභොන ඳ්ෂශඹ්  වුණත් ශතෝයහ ඳත් ය
් න පුළු්  ශනහ. ශභඹ අඳ ය තිශඵන ඓතිවහසි
ටයුත්ත්ෂ. 1978 දී ආයම්බ ශ ඵරඹ ාශ්ෂ් ද්රණඹ වීභ වහ
ඡ් ද රිඹහදහභඹ තුශ ඵරතු් ට වහ ධනතු් ට තිශඵ් නහ ව
ආධිඳතය අ්  රීරීශම් රිඹහ ඹ තභයි අශේ ශම් ඳනති් 
ම්භත ය තිශඵ් ශ් . එඹ තභ රිඹහත්භ නළවළ. ඉදිරි ඳශහත්
ඳහරන භළතියණඹ න විට එඹ රිඹහත්භ ශයි රීඹරහ අඳ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. එඹ ඳහර් ශම්් තු ඡ් දඹ යහ ශන
ඒභත් ඒ අත්දළීමභ වයවහ ඊශඟට අඳ ත යුතු පිඹයයි.
1978 දී ඇති ශ ආඩලඩු ඳහරනඹ තුශ ජනහධිඳති ඵරඹ්ෂ
වළදුහ. එදහ තිබුණු ඡ් ද ක්රභඹ තමු් නහ් ශේරහ ම්පර්ණශඹ් භ
ඵරතු් ට ඳහහ දු් නහ. අනි්ෂ ඳළත්ශත්  තමු් නහ් ශේරහ ශම්
යශට් ඳවශභ තරශ
-බිම් භට්ටශම්- ජනතහට තභ් ශේ
නිර්යහජ නිශඹෝජිතඹ්  ශතෝයහ ළනීභට තිබුණු අයිතිඹත් නළති
ය දළම්භහ. රු ් ත අලුවිවහශර් භ් ත්රීතුභනි, ශම්හ ආපිට
වයහ ශන ඹන භශ් දී, ඳහර් ශම්් තු ඡ් ද ක්රභඹත් නළතත්
ශම් ශොට්ඨහ ක්රභඹ යහ ශන ඒභට අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු න
ඵ තභයි ඔඵතුභහට රී යුතු තිශඵ් ශ් .
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ඊශඟට භභ ශම් හයණඹ රීඹ් න ළභළතියි. අඳ ම්භත
ශ ඳනශත් ශඳොඩි අඩු ඳහඩු්ෂ තිශඵනහ. එභ ඳනත අනු
භළතියණඹට ඉදිරිඳත් ශ් න පුළු්  ් ශ්  මවඹ්ෂ
වළටිඹට වළභ ඡ් ද ශොට්ඨහඹටභ අශේ්ෂශඹ්ෂ ඉදිරිඳත්
යමිනුයි; රළයිසතු ඉදිරිඳත් යමිනුයි. එශවභ නළති,
එ්ෂශශනකුට ඒ ශොට්ඨහශ ඉ් න ජනතහශේ ළභළත්ත
අනු ඒ ශොට්ඨහඹට ඳභණ්ෂ නම් දීරහ, ඔහු ශවෝ ඇඹ ඳත් ය
ළනීභට ඒ ජනතහට අයිතිඹ්ෂ රඵහ ශදන විධිඹට ශම් ඳනත
ම්භත වුණහ නම් ඩහත් ප්රජහත් ත්රහදීයි රීඹරහ භහ හිතනහ.
ඇත්තටභ ඳශහත් ඳහරන ක්රභඹ තභයි ප්රජහත් ත්රහදඹ ඔේපු
යන, රිඹහත්භ ජීභහන තයඹ. ඳශහත් ඳහරනඹ තුශ
තිශඵ් ශ්  කුඩහ ඒ; එහි සිටි් ශ්  ජනතහට මීඳ ව,
ජනතහ අතය ජීත් න නිශඹෝජිතඹ් . ඔවු්  භඟි්  ජනතහශේ
වුභනහ්  ඩහත් ශවොඳි්  ප්රහල න භධයසථහන ඵට ඳශහත්
ඳහරන ආඹතන ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ තභයි බිම් භට්ටශම්
ප්රජහත් ත්රහදශ තිශඵ් නහ ව ඉතහභ ය්ෂත සබහඹ. ශම්
ඳහරන ඵරඹ ජහති භට්ටශම් ප්රජහත් ත්රහදඹ්ෂ, ඳශහත් බහ
ප්රජහත් ත්රහදඹ්ෂ, ප්රහශේශීඹ භට්ටශම් ප්රජහත් ත්රහදඹ්ෂ ලශඹ් 
ශඵදීභ තිශඵනහ. අඳ ද් නහ අධියණශ ඵරඹ, විධහඹශ
ඵරඹ, යසථහදහඹශ ඵරඹ රීඹන ශඵදුභ තිශඵන ඵ. ඒ
ශඵදුභ තිශඵනහ හශේභ, ප්රහශේශීඹ භට්ටශම් ඵරඹ, ඳශහත්
භට්ටශම් ඵරඹ ව භධයභ යජශ ඵරඹ රීඹරහ ඵර ත් ත්ර තුන්ෂ
තිශඵනහ. ශම් ඵර ත් ත්ර එරීශන ආක්රභණඹ රීරීශභ්  ළශීම
සිටිඹ යුතුයි. ඇත්තටභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට හුඟ්ෂ උදවු
ඕනෆ. ශභොද, ඒ අඹශේ ආදහඹම් භදි.
උදවු ය් නට ඹන විට අපි ආධිඳතයඹ්ෂ ඳළළත්වීභ ළයදියි.
නහරි ාර්ධන අධිහරිඹ, නහරි ාර්ධන අභහතයහාලඹ,
ආර්ථි ාර්ධන අභහතයහාලඹ අතිවිලහර ලශඹ්  ශම් ප්රහශේශීඹ
බහරට, නය බහරට දියුණු ශ් න උදවු යනහ.
නමුත් ඒ රඵහ ශදන උදේත් එ්ෂ ඒ ආඹතනර තිශඵන
සහධීනත්ඹ - ඒ ප්රහශේශීඹ බහර, නය බහර තිශඵන
සහධීනත්ඹ- රීසිඹම් ආහයඹට අතික්රභණඹ ශනොවීභට
අපි ඵරහත යුතුයි. ඇත්ත තභයි, ඒ අඹශේ එඟත්ඹ
ඇති තභයි අපි ශම් ෆභ ශදඹ්ෂභ ය් ශ් . ඇත්තටභ ඩහ
ශවො විධිඹ ශම්යි. ඔවු් ට අපි ඹ් ශත්රෝඳයණ ශදනහ.
ඹ් ශත්රෝඳයණ ඒඹ්ෂ වදනහ. ඔවු් ට රුපිඹල් මි ඹනඹ
මුදර්ෂ රඵහ ශදනහ. එඹ රුපිඹල් මි ඹන 2 ද්ෂහ 2015 සිට
ළඩි යනහ. ශම් ඔ්ෂශොභ ඉතහභත් ශවො පිඹයඹ්  ඵ අපි
වුරුත් පිළි් නහ. ඒ අතයභ ඒ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඳශහත්
බහට ඹටත් ශනොශ යුතුයි. ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඳශහත්
ඳහරන ශොභහරිස ශශනකු විසි්  විභසුභට ර්ෂ ශ යුතුයි.
ශඳොදුශේ විණහධිඳති විසි්  විභසුභට ර්ෂ ශ යුතුයි.
විණහධිඳතිශේ ඵරඹ ල්ෂතිභත් ශ යුතුයි. ඒ අනු ඹම් ඹම්
දණරට ළරු්  න පුේරඹ්  ම්ඵ් ධශඹ් 
රිඹහත්භ වීභට විණහධිඳතියඹහශේ නිඹභඹ්ෂ භත
රිඹහත්භ න නීතිඹ්ෂ තිබිඹ යුතුයි. එභ නිහ අද ශම් ඳශහත්
ඳහරන ආඹතනර ඵරඹ අපි රු ශ යුතුයි. ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනරට මීට ඩහ සහධීනත්ඹ රඵහ දිඹ යුතුයි. ඔවු් ට
අලය යන ම්ඳත් රඵහ දිඹ යුතුයි. ඒ හශේභ ඳශහත්
බහරටත් එඵඳුභ ඵරඹ්ෂ තිබිඹ යුතුයි.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! ශම්
අසථහශේදී
රු
නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභහ හය බහශේ මරහනඹ ් නහ ඇති.

2046

අනුරුල කාානායකුරමා මූාවනනයන් ඉලත් වුනයන්,
නිනයෝජය කාානායකුරමා [ගු චන්දිම වීරක්නකොි  මශතා]
මූාවනාරූඪ විය.

அன்தறநகு,
சதரரகர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனத, 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.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු ඇභතිතුභහ ථහ ය් න.

ගු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා

(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

රු බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ නිශඹෝජය ථහනහඹතුභහ වුත්
හය බහ අසථහශේදී ඔඵතුභහ බහඳතිතුභහ වළටිඹට සිටිනහ.
රු බහඳතිතුභනි, භධයභ යජඹ එ තරඹ්ෂ. ඳශහත් බහ
තත් තරඹ්ෂ. ඳශහත් ඳහරනඹ ශනත් තරඹ්ෂ. ඳහර් ශම්් තුට
ශම් සිඹලුභ ඵර ත් ත්රඹ්  ළන ශොඹහ ඵළලීභට අයිතිඹකුත්,
ීමභකුත් තිශඵනහ. ඳහර් ශම්් තු ශම් සිඹලුභ ශේල්
පිළිඵ අණඳනත් ඳනන ප්රධහන ඳයභ ඵරඹ තිශඵන
භධයසථහනඹ ලශඹ්  තිශඵනහ. නමුත් භධයභ යජශ
විධහඹඹ තභ් ශේ සීභහ්  තභ්  වදහ ් නට ඕනෆ. භහ අවපු
එ ථහ්ෂ ශභතළනදී රීඹ් නට ළභතියි. භයහශට තභයි
ශොනහ අයිති. නමුත් ශොනහශේ  ඹ අයිති ශොනහට. ශභ් න
ශම් ප්රතිඳත්තිඹ අපි පිළිත්ශතොත් අඳට ශම් ඳශහත් ඳහරන, ඳශහත්
බහ භධයභ යජඹ අතය තිබිඹ යුතු ඵර සීභහ් ශේ ශ් වීභ
වරිඹහහය රිඹහත්භ ය් නට පුළු් . එභ නිහ අපි ශම්
ප්රජහත් ත්රහදඹ අධියණඹ, විධහඹඹ, යසථහදහඹඹ අතය
තිශඵන ඵර ශඵදුභ්ෂ වළටිඹට විතය්ෂ ශනොශයි, ජනතහශේ
භවජන නිශඹෝජිතඹ්  සිටින විවිධ බහර ඵරශ සීභහ් ,
ඵරශ ශ් වීම් වරිඹහහය වඳුනහ ශන ඒහ ද අපි ඉටු ශ
යුතු තිශඵනහ.
ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ ශම් යජශඹ්  තයම් ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනරට ල්ෂතිඹ, ඵරඹ, ම්ඳත් රඵහ දු් න ශනත් යජඹ්ෂ
නළවළ. එඹ භඳි ඵ භභ පිළි් නහ. නමුත්, ශම් තයම්ත්
ම්ඳත් රඵහ දු් න ශනත් යජඹ්ෂ තිබුශඩල නළවළ. ඒ නිහ
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන රීසිභ ශේදඹරී්  ශතොය, ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනර ඵරඹ තිශඵ් ශ්  ශභොන ඳ්ෂඹට ද රීඹහ ශනොඵරහ,
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට ෆභ ශදඹ්ෂභ රඵහ ශද් න අපි
ටයුතු ය තිශඵනහ. ඒ නිහ අද ඳශහත් ඳහරන ආඹතන
ල්ෂතිභත්. නමුත්, අපි ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට රළශඵන ඹම්
ඵදු ප්රභහණඹ්ෂ අඹ ළශඹ්  අයි්  ශහ. කුඩහ කුඩහ යහඳහය ඒ
ඵදු ්  නිදවස ශහ. ඒ නිහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට
ආදහඹම්ර අඩු්ෂ ශරහ තිශඵනහ. ඒ අඩු ශොඳභණද රීඹහ
ශොඹහ ඵරහ එඹත් ඌණ පර්ණඹ රීරීභට භධයභ යජඹ ටයුතු
ශ යුතුයි රීඹහ භභ විලසහ යනහ.
ඊශඟට අපි ශම් ඳශහත් ඳහරනඹට ව ඳශහත් බහරට අපි
ශදන ඵරඹ විභර්ලනඹට ර්ෂ ශ යුතුයි. භභ ඉසයශරහ
රීේහ හශේ ඇත්තටභ විණහධිඳතිශේ විභර්ලනඹට
නියතුරුභ ශම්හ ර්ෂ ශ යුතුයි. ඒ නිහ ප්රහශේශීඹ ශල්ම්
භට්ටශභ්  විණහධිඳති හර්ඹහර ඇති විඹ යුතුයි. ඒ හශේභ
ශම් යහජය හර්ඹහරර යහජය ටයුතු ශේලඳහරන ඵරඹට ඹට වී,
ශේලඳහරනීයණඹ ශනහ රීඹන ශචෝදනහත් එල්ර ශරහ
තිශඵනහ. එඹ එශේ ශනොවිඹ යුතු ඵ අපි පිළි ් නහ. යහජය
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ගු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා

(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர)

ටයුතු සහධීන ය ශන ඹෆශම් වළරීඹහ්ෂ නිරධහරි් ට
තිශඵ් න ඕනෆ. නමුත් නිරධහරි් ශේ හිතු්ෂහයම් ළන
ශොඹහ ඵර් නත්, විඳයම් ය් නත්, ඒහ ළන රිඹහත්භ
ශ් නත් භවජන නිශඹෝජිතයි් ට ඵරඹ්ෂ තිශඵ් න ඕනෆ. ශම්
ශදභ තිශඵ් නට ඕනෆ. යහජය නිරධහරි් ට යහජහරි ය් න
ශේලඳහරන ඵරඳෆම් ්  ශතොය සහධීනත්ඹ්ෂ තිශඵ් න
ඕනෆ.
අශන්ෂ අතට නිරධහරි් ශේ හිතු්ෂහය ඵරඹ ඹම්
ආහයඹට විඳයම් රීරීශම් ඵරඹ්ෂ ශම් භවජන නිශඹෝජිතඹ් ට
රළශඵන ළඩ පිළිශශ්ෂ අපි වද් නට ඕනෆ. ඔම්බුඩ්සභ් යශඹකුශේ
අදව අපි ශම් ශේරහශේදී ඉදිරිඳත් ශ යුතුයි. ශශනකුට අසථහ්ෂ
තිශඵ් නට ඕනෆ ඔම්බුඩ්සභ් යශඹකු ශඟට ඇවිත් ඳළමිණිල්ර්ෂ
ය් න. ඒ ඳළමිණිල්ර වහ ඔම්බුඩ්සභ් යඹහ භළදිවත් වී
එතළන යහජහරිඹ රිඹහත්භ ය් න ඵළරි වුශණොත්, එඹ
උහවිඹට හර්තහශොට උහවිඹ්ෂ ඉදිරිඹට ඒ නිරධහරිඹහ
ඳළමිණවීශම් ක්රභඹ්ෂ තිශඵ් නට ඕනෆ. ශභොද, අද රිට් ආඥහ්ෂ
් න ඹ් න පුප්  භ්ෂ නළවළ. අද ජනතහට ඒ විඹදම් ඹන
ළඩ පිළිශශ්ෂ. එභ නිහ ඳවසු ක්රභඹට ඔම්බුඩ්සභ් යශඹ්ෂ
වයවහ අධියණඹට හර්තහ්ෂ ඹළවීභ වයවහ රිඹහත්භ ශ් න
ඕනෆ රීඹන එයි භශේ අදව.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු ඇභතිතුභනි, විනහඩි 2රී්  ඔඵතුභහශේ ථහ අ් 
ය් න.

ගු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා

(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශවොභයි.
ශම් බිම් භට්ටශම් ජනතහශේ ඵරඹට, ඇත්තටභ ආඩලඩු
ඳහරනඹ්ෂ ශර රිඹහත්භ ශ වළරී ළඵෆ ප්රජහත් ත්රහදඹ අපි
වඳුනහ ත්ශතොත්, ශුේධ ඳවිත්ර යවීම්, ජර ම්ඳහදනඹ යවීම්,
ශෞය තත්ත්ඹ්  නහ සිටුවීම්, භහර් ාර්ධනඹ රීරීම්,
නඩත්තු රීරීම්, භහතෘ හඹන ඳත්හ ළනීම්, පුසතහර ඳත්හ
ළනීම් ආදී විලහර ළඩ ශොට්ෂ ඳළරී තිශඵන ඵ ශඳශනනහ.
ශම් ළඩ ශොටසරට, නඩත්තු ටයුතුරට වුභනහ ය් නහ ව
මුදර මීට ඩහ ශඵොශවෝ ළඩි විඹ යුතු තිශඵනහ. අශේ ් ත
අලුවිවහශර් භ් ත්රීතුභහ රීේහ, ශම් අශේ ඳ්ෂශ
-ආඩලඩු
ඳ්ෂශ - බහඳති ශශන්ෂ එතුභහ භඟ භන්ෂ ගිඹ ශරහ
රීේලු "භභ නම් ආශේ ශජො ඹට. භට රළශඵන රුපිඹල්
මි ඹනශඹ්  භභ රුපිඹල් ඳ් ර්ෂඹ්ෂ හ්ෂකුශේ දභහ ් නහ"
රීඹහ. එශවභ අඹට රීඹනහ, "ළු ඵළටළුශෝ" රීඹහ. වළභ
ඳළත්ශත්භ ළු ඵළටළුශෝ සිටිනහ. එශවභ අඹ ළඩිල්
ශනොශොස ශොඹහශන ඒ අඹ අඳශේ ීමම් ්  ඉත්
රීරීභට ක්රභශේදඹ්ෂ අපි ස ය ත යුතු තිශඵනහ. අ් තිභ
ලශඹ්  භභ රීඹනහ -

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

එතුභහ එශවභ රීේහද ද් ශ්  නළවළ.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔේ. එශවභ රීේත්, එශවභ රීේ එ්ෂශන්ෂ හිටිඹත් ඒ
ළන අපි රඵර ශ් න ඕනෆ නළවළ. ශභොද, එශවභ
යසතිඹහදුහය නිශඹෝජිතඹ්  අතරි්  ඳතය ඉ් න පුළු් . ඒ
ශොයි ඳළත්ශතත්, ශොයි තළනත් ශ් න පුළු් . ඒහ ළන
අපි නිළයදි පිඹය්ෂ ් න ඕනෆ. ඒ ශනභ ථහ්ෂ.
ඇත්තටභ එශවභ වුණහද, එශවභ රීේහද රීඹන එ රු අසර්
භ් ත්රීතුභහ රීඹනහ හශේ ප්රලසනඹ්ෂ. ශභොද, ඔශවොභ ශදඹ්ෂ
නභ්ෂ ශනොරීඹහ ශල්සිශඹ් භ රීඹ් න පුළු් . එතශොට
පුළු්  භඩ ඳහය්ෂ ව් න.
ඊට අභතය භභ ශම් රීඹ් න වළදුශේ ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනඹට අපි රු ශ යුතුයි රීඹන එයි. ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනඹ ඳශහත් බහට ඹට ශනොශ යුතුයි; භධයභ යජඹට ඹට
ශනොශ යුතුයි. ඒහශ සහධීන රිඹහහරිත්ඹ වළරී තයම්
ශඳෝණඹ ශ යුතුයි. ඒ තභයි බිම් භට්ටශම් ප්රජහත් ත්රහදඹ.
කුඩහ ඒඹ්  වළටිඹට තභ් ශේ නිශඹෝජිතඹ්  ශතෝයහශන,
තභ්  භඟ තභ් ශේ ශම් සිටින ශනහ වයවහ තභ් ශේ ජන
ජීවිතඹට ඵරඳහන ප්රලසන ඉදිරිඳත් රීරීභටත් ඒ භඟි්  වළරීඹහ
රළශඵනහ. ඒ සිඹලුභ ශේල් අපි ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට
බහය ය් න ඕනෆ. ඒ හශේභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඵර
ප්රශේලඹ තුශ තභ් ශේ විඹට අඹත් ශනොන ශේල් පිළිඵ
ශොඹහ ඵළලීශම් ීමභත් අපි ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹට බහය
ශද් න ඕනෆ. උදහවයණඹ්ෂ ලශඹ්  ඳහර්ෂ නිමු. ඒ ඳහර
අයිති ඳශහත් බහට. ඒ ළන ශොඹහ ඵළලීශම් ීමභත් අපි
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹට බහය ශද් න ඕනෆ. ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනඹ තභයි ඊට මීඳභ ඳතින භවජන නිශඹෝජිත
ාවිධහන; භවජන නිශඹෝජිත බහ.
ශම් බහ ශම් ජනඹහශේ ජීන භට්ටභ තුශ අපි උත්තරීතය
බහ්ෂ ඵට ඳත් ය් නට ඕනෆ. අපි උත්තරීතය බහ
රීඹ් ශ්  ශම් ඳහර් ශම්් තුට විතයයි. නළවළ, ම් භට්ටශම්
ජනතහශේ උත්තරීතය බහ ඒ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ ඵට
ඳත් ය් නට ඕනෆ. ඒ වහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඵර ළ් වීභ
වහ ම්ඳත් ්  ඒ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ල්ෂතිභත් රීරීභට
භහි් ද චි් තනශ තිශඵන දර්ලනඹ අපි තත් ඉදිරිඹට ශන
ඹන ඵ භත්ෂ යමි්  භශේ චන සල්ඳඹ අ්  යනහ.
[தொ.த. 10.28]

ගු කන්දයියා නප්රේමචන්රන් මශතා

(ரண்தைறகு கந்கர தறதச்சந்றன்)

(The Hon. Kandiah Premachandran)

தகப றசரபர் அர்கதப, உள்ளூரட்சற, ரகர
சகதகள் அகச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண குளறகன
றரத்றல்
சறன
றடங்ககப
இந்ச்
சகதறன்
கணத்துக்குக்
தகரண்டுனரதண
றகணக்கறன்தநன்.
ணக்கு தொன்தை ததசற அகச்சர் தகப ரசுத
ரரக்கர
அர்கள்
உள்ளூரட்சறச்
சகதகள்
தரடர்தரகவும்
ரகர
சகதகள்
தரடர்தரகவும்
குநறப்தறட்டு, அவ்றண்டும் என்தடன் என்த தொண்தடரல்
ணறத்துரக வ்ரத இங்க தண்டுதன்தது தற்நற சறன
றடங்ககபத்ம் கூநறணரர். ல்ன கதத்துக்கள்! ஆணரல்,
இன்த ரகர சகதகள் வ்ரத இங்குகறன்நண? டக்கு
ரகர சகத வ்ரத இங்க கக்கப்தடுகறன்நது?
இப்தடிரண தன தறச்சறகணகள் இதக்கறன்நண. தொலில் ரன்
சறன றடங்ககபச் தசரல்ன தண்டும்.
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இனங்ககறன் இணப்தறச்சறகணக்குத் லர்வு கரண்தற்கரக
இந்ற, இனங்கக அசரங்கங்களுக்கறகடறல் ற்தடுத்ப்
தட்ட இந்ற - இனங்கக எப்தந்த்றன்தோனம் இந் ரகர
சகத தொகநக தகரண்டுப்தட்டது. சறங்கப க்கள்
ங்களுக்கு
அவ்ரநரண
ரகர
சகத
தொகநக
தண்டுதன்த ந்க்கரனத்றலும் தகட்டறல்கன. ஆணரல்,
இந்
எப்தந்த்றன்தோனம்
இனங்ககறன்
என்தது
ரகரங்களுக்குரக அந் தொகநக தகரண்டுப்தட்டது.
தறன்ணர்
டக்கும்
கறக்கும்
இகக்கப்தட்டு
எத
ரகரரகவும் கண 7 ரகரங்களும் ணறத்ணற
ரகரங்கபரகவும் இங்கும் ககறல் அந் ரகர சகத
தொகநக உதரக்கப்தட்டது.
அந் ககறல், து ரட்டின் - Constitution - அசறல்
சரசணத்துக்கு 13ஆது றதத்ம் தகரண்டுப்தட்டது.
தொலில் இந்த் றதத்ம் legal draft டிறல் இதந்து.
ற்தகணத
இது
சம்தந்ரக
இடம்ததற்ந
ததச்சுரர்த்ககபறல் றர் றடுகனக் கூட்டற, இந்ற
அசரங்கம்,
இனங்கக
அசரங்கம்
ஆகற
தோன்த
ப்தறணரலும் அந் legal draft ற்தக்தகரள்பப்தட்டன்
தறற்தரடுரன் அது தரரளுன்நத்றல் pass தண்ப்தட
தண்டுதன்தது தொடிரகறறதந்து. ஆணரல், அப்ததரக
ஜணரறதற தஜ.ஆர். ஜர்ண அர்கள் றர் றடுகனக்
கூட்டறத்டதணர,
இந்ற
அசரங்கத்துடதணர
ததசற
தொடிதடுக்கரல்
ணக்கறதந்
5/6
தததம்தரன்கப்
தனத்றணரல் அந் legal draft இகண தரரளுன்நத்றல்
சட்டரக்கறக் தகரண்டரர். தஜ.ஆர். ஜர்ண அர்கபறன்
றதப்தத்றற்தகற்த அவ்ரத உதரக்கப்தட்டதுரன் இந்
13 ஆது றதத்ரகும்.
இந் 13 ஆது றதத்ம் எத ரகர சகதக
டத்க்கூடி
அபவுக்கு
தனம்
றக்கர
ன்தது
தகள்றக்குநறரகும். அந்த் றதத்ம் தனம் றக்கரக
இதந்ரல்ரன் ரகர சகதகபரல் சரறரண தொகநறல்
இங்க
தொடித்ம்.
இப்ததரளது
கூததுததரன்த,
உண்கரகத
இணப்தறச்சறகணக்கு
ரகர
சகத
தொகநகக ரங்கள் லர்ரகக் கததுதரரக இதந்ரல்
அச்சகதக்கு உரறத்ரண அறகரங்கள் வ்ரத இதக்க
தண்டும்? இந்றரறல் இதக்கறன்ந quasi-federal தொகநக
-ஓர் அரரகுரறயான சமஷ்டி முரறயயன்று நாங்கள்
தசரல்கறன்தநரம். இந்றர union of states ஆக இதப்தரகச்
தசரல்கறன்தநரம். கரற, சட்டதொம் எளங்கும், ததரலிஸ், fiscal
power ன்தண தரடர்தரக அங்குள்ப ரறனங்களுக்கு
உரறத்ரண அறகரங்ககப ரங்கள் ங்களுகட 13 ஆது
றதத்த்துடன் எப்தறடுகறன்நததரளது, அறதன ப்தடி இந்
அறகரங்கள் இதக்கறன்நண? ன்ந தகள்ற ளகறன்நது.
ங்களுகட ரகர சகதக்குரற அறகரங்ககபப்
தரதங்கள்! அறல் தொனரது றடம் ன்ண தசரல்கறன்நது?
NPO - National Policy Planning - தசற தகரள்ககத்
றட்டறடல் ன்ந றடத்க டுத்துக்தகரண்டரல், ரகர
சகதக்கு உரறத்ரண ந்தரத அறகரத்கத்ம் தசற
தகரள்ககத்
றட்டறடலுக்குள்
உள்ரங்கற
அந்
அறகரத்கப்
தநறதொல்
தசய்னரதன்ந
றகனக
இதப்தகக் கரனரம். ற்தகணத Agrarian Service க்கு
இவ்ரத
டந்றதக்கறன்நது.
ணக்கு
தொன்ணர்
றர்த்ப்தறலிதந்து ததச்கச ஆம்தறத்து கத்ர், வ்ரத
ரகர சகத அறகரங்கள் ஆளும் கட்சறறணரல் அல்னது
அசரங்கத்றணரல்
லபப்ததற்தக்தகரள்பப்தடுகறன்நது
ன்தகக் குநறப்தறட்டரர். அவ்ரநரண எத றகனக
அரது
தகரடுக்கப்தட்ட
அறகரங்ககப
லண்டும்
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ததற்தக்தகரள்பக்கூடி அந்த் த்தும் தரரளுன்நத்துக்கு
இதக்கறன்நததரளது ந் ஏர் அசரங்கத்துக்கும் அன்
றதப்தத்துக்கு
ற்நரத
ரகர
சகதகளுக்கரண
அறகரங்ககபக்
கூட்டனரம்,
குகநக்கனரம்
அல்னது
தநறக்கனரம். அவ்றரண றகழ்வுகள்ரன் இப்ததரளது
டந்துதகரண்டிதக்கறன்நண. ஆகத, இது றகப் தனவீணரண
எத றகனக.
இன்த
ரங்கள்
டக்கு
ரகர
சகதக
டுத்துக்தகரண்டரல், எத றடத்க
றக தொக்கறரகக்
கணறக்கனரம்.
அரது,
இனங்ககறல்
இப்ததரளது
இதக்கறன்ந
7 ரகர சகதகள்
13து றதத்ச்
சட்டத்றலுள்ப
அறகரங்ககப
ஏபவுக்தகதம்
கடதொகநப்தடுத்துகறன்நண. டக்கு ரகரத்றல் ரத்றம்
தரறவுதசய்ப்தட்ட Board of Ministers, தொனகச்சர்
ததரன்தநரர் இதந்ரலும்கூட ஆளுர்ரன் அங்கு சக்ற
ரய்ந்ரக இதக்கறன்நரர். அந் ஆளுதக்கரண சக்றக
ஜணரறதற தகரடுக்கறன்நரர். இப்ததரளது டக்கு ரகர
சகதக்கு
ரது
ங்குரக
இதந்ரல்
ஜணரறதறறதகட
கதகறன்ததரறல்ரன்
அது
கடதததம். இல்னரறட்டரல் கடததநரது ன்ந எத
றகனக அங்கறதக்கறன்நது.
ரன் றகணக்கறன்தநன், இனங்ககறல் தொன்தொகநரக
எத
Chief Secretary
தொனகச்சதக்கு றரக அர்
தபறறட்ட எத சுற்தறததம் ணது fundamental rights அடிப்தகட உரறகககபப் தநறக்கறநது ன்ந அடிப்தகடறல்
ரக்கல் தசய் க்கறல் அற்குச் சரகரக Supreme Court
எத லர்ப்கத ங்கறதும் இங்குரன் கடததற்நறதக்கறன்நது
ன்த.
ஆகத, அவ்ரநரண எத Chief Secretary க்கு
ஆரக, தறன்தைனரக அகண கடதொகநப்தடுத்துற்கு
ஆளுதம் ஜணரறதறத்ம் இதக்கறன்நணர். இவ்ரநரண எத
சூல் இதக்குரக இதந்ரல் இந் ரகர சகத
தொகநககக் தகரண்டுந்ன் அர்த்ம் ன்ண? ன்ந எத
தகள்றத்ம் இதக்கறன்நது.
உண்கரகத இந்ப் ததச்சுரர்த்ககள் டந்
கரனகட்டத்றல் இந்றரறகண அடிதரற்நற அங்கு வ்ரத
அறகரப்தகறர்வு
இதக்கறன்நதர,
அவ்ரநரண
எத
றடத்கத
இனங்ககக்குக்
தகரண்டுதண்டும்
ன்தரன்
றட்டறடப்தட்டது.
ஆணரல்,
அவ்ரநரண
றடங்கள் இங்கு இதக்கறன்நர ன்த தரர்த்ரல், அக
இல்கன. கரற தரடர்தறலும் அவ்ரநரண றடங்கள்
இல்கன. அறல் தொனகச்சகக் தகட்டுத்ரன் கரற
தகறப்தடதண்டும்
ன்த
இதந்ரலும்,
டக்கு
ரகரத்றல் ன்ண டக்கறன்நது? இரணும் ரன்
றதம்தறரத
கரறககப
டுத்துக்தகரள்கறன்நது;
கடற்தகட
ரன்
றதம்தறரத
கரறககப
டுத்துக்தகரள்கறன்நது; ஆகரப்தகட ரன் றதம்தறரத
கரறககப
டுத்துக்தகரள்கறன்நது;
அசரங்கம்
ரன்
றதம்தறரத கரறககப டுத்துக்தகரள்கறன்நது. ஆகத,
இங்கு ரகர சகதக்கரண அறகரப் தல் சம்தந்ரக
ந்றரண அர்த்தொம் இல்னரல் ததரகறன்நது.
இதததரன்தரன் ததரலிஸ் அறகரதொம் உள்பது.
ததரலிஸ் துகநக உதரக்குற்கு 13து றதத்த்றல்
ஏபவுக்கரண சட்ட அங்கலகரம் இதந்தும்கூட அகண
ரகர சகதகள் தசய் தொடிரது. ஆணரல், சறங்கபப்
தறதசங்கபறலுள்ப கண ரகர சகதகளுக்கு அது
தகறல்கன. அர்கள் அகக் தகட்கவுறல்கன. இன்தம்
தசரன்ணப்ததரணரல், அது ங்களுக்குத் தகறல்கன ன்த

2051

ඳහර් ශම්් තු

[රු ් දයිඹහ ශප්රේභච් ද්ර්  භවතහ

கூடப் தன ரகர சகதகபறல் தசரல்கறன்நரர்கள். ஆணரல்,
டக்கு, கறக்குப் தறதசங்கபறல் - கண இணங்கள்
தததம்தரன்கரக
ரக்கூடி
தறதசங்கபறல்
அர்களுக்குச் சட்டம் எளங்ககக் ககரள்ற்கு, து
ரகர சகதகச் சரறரண தொகநறல் தொன்தணடுத்துச்
தசல்ற்கு ததரலிஸ் அறகரம் தகரக இதக்கறன்நது.
ஆணரல், 13து றதத்த்றல் அது இதந்தும்கூட அகண
கடதொகநப்தடுத்துற்குத்
ரரக
இல்னர
எத
சூழ்றகனறல் இந்ப் 13து றதத்த்றதகட அர்த்ம்
ன்ண? ரகர சகதறதகட அர்த்ம் ன்ண? ன்ந
தகள்றகள் ளகறன்நண.
2009ஆம் ஆண்டு த்த்ம் தொடிகடந்து. 2013ஆம் ஆண்டு
டக்கு ரகர சகதக்கரண தர்ல் டந்து. தகு
ஜணரறதற அர்கள் எவ்தரத தகடறலும் எவ்தரத
தபறரட்டுத் தூதுதக்கு தொன்தரகவும் தசரல்ரர், "ரன் ட
ரகர சகதத் தர்கன டத்றதணன்; இப்ததரளது அங்கு
ரகர சகத கடதொகநறல் இதக்கறன்நது" ன்த.
2009ஆம் ஆண்டு டத்ப்தட தண்டி தர்ல் தனத்
அளத்த்றன் கரரகத்ரன் 2013ஆம் ஆண்டினரது
டத்ப்தட்டது. உண்கரகத, ஜணரறதற அர்கள்
டக்கு ரகர க்களுக்கு ஜணரக உரறக இதக்கறன்நது
ன்தக ற்தக்தகரண்டு இந்த் தர்கன தொன்கூட்டித
டத்றறதக்கனரம். இதந்ரலும், 2013ஆம் ஆண்டினரது
தர்கன
டத்றணரர்
ன்தகறட்டு
அது
தததந்ன்கக ரங்கள் ற்தக்தகரள்கறன்தநரம்.
அந்த் தர்லில் தோன்நறல் இண்டு தததம்தரன்கத்டன்
றழ்த் தசறக் கூட்டகப்தை
டக்கு ரகரத்க
றதகறப்தற்கரண க்கள் ஆககப் ததற்நது. ஆணரல்,
இந்
ஆகக
அசரங்கம்
வ்பவுதூம்
அங்கலகரறக்கறன்நது?
இந்
ஆகக
அசரங்கம்
அங்கலகரறத்றதந்ரல்,
ட
ரகர
சகத
றநம்தடச்
தசற்தடுற்கரண தொள எத்துகப்கதத்ம் ங்கறறதக்கும்.
ட
ரகர
சகதக
டத்துறல்
வ்பவு
இகடததககப - இகடஞ்சல்ககப அன் உதப்தறணர்கள் றழ்த் தசறக் கூட்டகப்தை றர்தகரள்கறன்நரர்கள்
ன்தது தற்நற தகப அகச்சர் ரசுத ரரக்கர
அர்களுக்கு
ன்கு
தரறத்ம்.
றக
அறகப்தடிரண
ரக்குகபரல்
க்கபரல்
தரறவு
தசய்ப்தட்ட
எத
தொனகச்சதக்கு, ணக்குத் தகரண Chief Secretary கனகச் தசனரபக றறக்க தொடிர எத றகனக
இதக்கறன்நது. எத தொனகச்சர் தசரல்லுகறன்ந அல்னது
இடுகறன்ந கட்டகபகளுக்கு அடிதறர எத கனகச்
தசனரபர்
தறறல்
இதக்கறன்நததரளது,
வ்ரத
றதரகத்கச் சறநந் தொகநறல் டத் தொடித்ம் ன்தக
லங்கள் சற்தச் சறந்றத்துப் தரதங்கள்! [இகடதௌடு] வுதசய்து
லங்கள் உங்களுகட தத்றல் ததசுங்கள்!
அங்கு அவ்ரநரண எத சூல் இதக்ககறல், இர்கள்
வ்ரநரண தறச்சரங்ககப தற்தகரள்கறன்நரர்கள் ன்நரல்,
"டக்கு ரகர சகத ன்தது எத ககரனரகர சகத!
றதரகத் றநணற்ந எத சகத! தசல் றநணற்ந எத சகத!
அச்சகதக்தகண எதுக்கற றறகக்கூட, அது தசனவு
தசய்றல்கன"
ன்த.
இப்தரரளுன்நத்றல்
இதக்கறன்நர்கள்,
கண
ரகர
சகதகபறல்
இதக்கறன்நர்கள்
ல்தனரதம்
தசல்றநன்றக்க
ணறர்கபரக இதக்கறன்நததரளது, டக்கு ரகர சகதறல்
இதக்கறன்நர்கள் ரத்றம் தசல்றநணற்ந, தடிக்கர
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தோடர்கள்
ண
லங்கள்
கததுகறன்நலர்கபர?
ன்த
தகட்கறன்தநன்.
உங்களுக்கு
ஏர்
அசரங்கத்கச்
தசல்றநணரக
டத்
தொடிகறன்நதன்நரல்,
லங்கள்
ல்தனரதம்
அறதரறகபர?
இல்கனதன்நரல்,
ஆகரத்றலிதந்து
குறத்ர்கபர?
உங்கபரல்
ஏர்
அசரங்கத்க டத் தொடிகறன்நது ன்நரல், டக்கு
ரகரரக இதக்கனரம்; கறக்கு ரகரரக இதக்கனரம்;
தற்கு
ரகரரக
இதக்கனரம்;
தன்ரகரரக
இதக்கனரம் அங்குள்பர்கள் அன் றதரகத்கச் சறநந்
தொகநறல் டத்துற்கு லங்கள் அதறத்ரல், அர்கபரல்
அந் ரகரத்கத் றநம்தட டத் தொடித்ம். ஆணரல்,
லங்கள் ட ரகர சகதக்கு அந் அதறக
தலிக்கறன்நலர்கள்;
உங்களுகட
ஆளுர்களுக்கூடரக
அகண தலிக்கறன்நலர்கள். கறக்கு ரகரத்றலும் இந்ப்
தறச்சறகண இதக்கறன்நது, இகணறட, தரசரக டக்கு
ரகரத்றல் இதக்கறன்நது. இவ்ரநரண எத தறச்சறகண
இதக்ககறல், லங்கள் ஜணரறதறத் தர்லுக்குப் ததரகறன்ந
ஏர் இக்கட்டரண றகனகக ரங்கள் தரர்க்கறன்தநரம்.
தகப றசரபர் அர்கதப, ணக்கு தொன்தை ததசற
தகப அகச்சர் ரசுத ரரக்கர அர்கள்
குநறப்தறட்டரர், ரகர சகதகளும் உள்ளூரட்சற சகதகளும்
சுந்றரண ஏர் அகப்தை தொகநதன்த. அதததரல்
தரரளுன்நம் அற்நறன் தசற்தரடுககப, அற்நறன்
சட்டங்ககப தற்தரர்க தொடித்ம். ஆணரல், இந் அசரங்கம்
அல்னது த்ற அசு ரகர சகதக்கு உரறத்ரண ல்னர
றடங்கபறலும் கனறட்டு, அற்கந ரன் தசய்
தொகணகறன்ந
ததரக்ககத
தரர்க்கறன்தநரம்.
அந்
றகனகக
டக்கு
ரகரத்றல்
ரத்றல்ன,
எட்டுதரத்ரக
இனங்ககறலுள்ப
அகணத்து
ரகரங்கபறலும் தரர்க்கறன்தநரம். அந்ககறல் எத
ரகரத்துக்கு உரறத்ரண அறகரங்கபறல் த்ற அசு
ரன்தரன்நறத்ணரண தொகநறல் கனதௌடு தசய்கறன்நது
ன்ததுரன் உண்க!
உங்களுக்குத்
தரறத்ம்!
Ministry
of
Economic
Development கலழ் தகறன்ந தன றடங்கள் - 18ஆது
றதத்ச்
சட்டத்றன்தோனம்
உதரக்கப்தட்டக
உள்ளூரட்சறச் சகதகளுக்குச் தசரந்ரணக. அற்கநப்
ததரதபரர அதறறதத்ற அகச்சுத்ரன் தசய்கறன்நது.
ஆணரல், லங்கள் இங்குந்து உள்ளூரட்சற அகப்தைக்கள்
தனப்தடுத்ப்தடதண்டும்
ன்த
தசரல்கறன்நலர்கள்.
அப்தடிரணரல், ன்நரக இங்கற ந் உள்ளூரட்சற
அகப்கதப் தனவீணப்தடுத்ற, அறலிதந்து அறகரங்ககபப்
தநறத்தடுத்து, அற்கு தடிரகத தத அறகரரறககப
றறத்து, அற்நறகண தவ்தத அகச்சுக்களுக்கூடரக
கடதொகநப்தடுத்துகறன்ந ததரக்கு தொலில் றதத்ப்தட
தண்டும்.
தொனரரக
த்ற
அசு
ற்தகணத
இதக்கறன்ந
அறகரங்ககபரது
றட்டுகப்தற்குச்
சறந்றக்கதண்டும். அது இதக்கறன்ந அறகரங்ககப லபப்
தநறத்தடுக்கறன்ந
டடிக்கககத
தசய்துதகரண்
டிதக்கறநது.
தகப அகச்சர் ரசுத ரரக்கர அர்கள்
எத கரனகட்டத்றல் றழ் க்களுகட சு றர்
உரறகக ற்தக்தகரண்டர். ஆணரல், இன்த இந்
உள்ளூரட்சற அகப்தைக்கு அல்னது ரகர சகதகளுக்கு
இதக்கறன்ந
அறகரங்ககப
இந்
அசரங்கம்
தநறக்கறன்நததரளது அற்கு அர் ஆரக இதப்தகத்ம்
ரங்கள் தரர்த்துக்தகரண்டுரன் இதக்கறன்தநரம். ஆகத,
ரங்கள் தர்கரகப் ததசதண்டும். லங்கள் எத Cabinet
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அகச்சர் ன்ந ககறல், இவ்ரநரண றடங்கள்
டப்தற்தகறரக றன்த டுத்துறதத் தண்டி கடப்தரடு
உங்களுக்கு
இதக்கறன்நது.
ஆணரல்,
கறகடக்கறன்ந
அறகரங்கள்
தநறக்கப்தடும்ததரளது
லங்களும்
அற்கு
ஆரண எத சக்றரகத்ரன் இதக்கறநலர்கள் ன்தக ரன்
சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்தநன்.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා

(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

இந்ச் சந்ர்ப்தத்றதன உங்களுக்கு என்கநச் தசரல்ன
தண்டும். லங்கள் ட ரகர Chief Secretary தற்நறப்
ததசறணலர்கள்.
எத
லறன்நத்றன்
லர்ப்கத
ரங்கள்
தரரளுன்நத்றல் ததசுது அவ்பவு ததரதத்ரணல்ன.
ற்நது,
ரகர
சகதறன்
அறகரங்ககபப்
ததரதத்கறல், க்கற தசறக் கட்சறறன் கரனத்றல்
13து றதத்ச் சட்டத்றன் தறகரம், ன்தணன்ணதல்னரம்
தகரடுக்கப்தட்டிதக்கறன்நதர, அறலிதந்து என்கநக்கூட
இதுகக்கும் ரதத டுக்கறல்கன. Governor க்கு ஏர்
அறகரம் இதக்கறநது; Chief Minister க்கு ஏர் அறகரம்
இதக்கறன்நது.
இககள்
என்கநத்த
ரங்கள்
டுக்கறல்கன.

ගු කන්දයියා නප්රේමචන්රන් මශතා

(ரண்தைறகு கந்கர தறதச்சந்றன்)

(The Hon. Kandiah Premachandran)

தகப அகச்சர் அர்கதப, இப்ததரளது இனங்ககறல்
9 ரகரங்கள் இதக்கறன்நண. 9 ரகரங்கபறலும்
ஆளுர்கள் இதக்கறநரர்கள். டக்கு, கறக்கு ரகரங்கள்
றர்ந் கண ரகரங்கபறல் இதக்கறன்ந ஆளுர்கள்
ன்ண தசய்கறநரர்கள்? டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல்
இதக்கறன்ந ஆளுர்கள் ன்ண தசய்கறநரர்கள்? லங்கள்
வுதசய்து தர்கரக- [இகடதௌடு]

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Member, you to have to conclude in one minute.
ගු කන්දයියා නප්රේමචන්රන් මශතා

(ரண்தைறகு கந்கர தறதச்சந்றன்)

(The Hon. Kandiah Premachandran)

ஆகத, லங்கள் இகக் குப்த தண்டரம். உங்களுகட
ஆளுர்கள் வ்ரத இங்குகறநரர்கள் ன்தது றச்சரக
உங்களுக்குத் தரறத்ம். அந் அடிப்தகடறல் டக்கு ரகர
சகதக தொடக்குகறன்ந எத றகனப்தரட்கடத்ரன் இந்
அசரங்கம் - இந் அகச்சு - டுத்றதக்கறன்நது. டக்கு
ரகர சகதக தசற்தடறடரல் தசய்கறன்ந அத்கண
டடிக்கககளும்
தற்தகரள்பப்தட்டு
தகறன்நண
ன்ததுரன் உண்கரண றடம்.
ரன் இங்கு இன்தம் தன றடங்ககபச் சுட்டிக்கரட்ட
இதந்ததரறலும்கூட ணக்கு அற்கரண தம் ததரரல்
இதக்கறன்ந கரத்றணரல் இன்ததரத றடத்க ட்டும்
உங்களுக்குக் குநறப்தறட றதம்தைகறன்தநன். உள்ளூரட்சற
சகதககபப் ததரதத்கறல், ன்ணற ரட்டத்றல்
எட்டுசுட்டரன், டு ற்தம் கறபறதரச்சற ரட்டத்றல்
தங்தகற தறதச சகதகள் தொர்த்ப்தடரல் தறதச
தசனகங்கபரகத இதக்கறன்நண. தகப அகச்சர்
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அர்கதப, அக்ககப்தற்நறல் உங்கபது தறதச சகத
உடணடிரக ரகசகதரக ரநறதுததரன, இற்கநத்ம்
தறதச சகதகபரகத் தொர்த்றத் தண்டுதன்த தகட்டு,
றகடதததகறன்தநன். ன்நற.
[தொ.த. 10.46]

ගු ුදුනේසු චන්රකුමාර් මශතා (නිනයෝජය කාරක
වභාපිගුරමා)

(ரண்தைறகு தொததகசு சந்றகுரர் - குளக்கபறன் தறறத்
றசரபர்)

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

தகப றசரபர் அர்கதப, உள்ளூரட்சற, ரகர
சகதகள் அகச்சறன் றறதரதுக்கலடு லரண குளறகன
றரத்றதன உகரற்தற்குச் சந்ர்ப்தபறத்கக்கரக
ரன் உங்களுக்கு ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறதநன். தகப
உதப்தறணர்
தறதச்சந்றன்
அர்களுக்குப்
தறன்ணர்
உகரற்நக் கறகடத்ரல் அது சறன தகள்றகளுக்கு
தொலில் ரன் தறல் தசரல்ன தண்டும். குநறப்தரக, டக்கு
ரகர சகத
றகணத்றநதள்ப
எத சகததன்த
குநறப்தறட்டிதந்ரர்.
அகண
ன்ணரல்
ற்தக்தகரள்ப
தொடிரது.
அகண
றகணத்றநணற்ந
எத
ரகர
சகததன்த தசரல்ற்கு றகந றடங்கள் இதக்கறன்நண.
குதகற
தத்துக்குள்
ல்னர
றடங்ககபத்ம்
தசரல்னதொடிரது.
கடந்
வு
தசனவுத்
றட்ட
றரங்கபறன்ததரது
ரன் டக்கு ரகர சகதறன்
றர்ரகத் றநணற்ந தசற்தரடுகள் தற்நறத்ம் றற றடங்கபறல்
தசனற்ந எத சகதரக, க்களுக்குக் கறகடக்கதண்டி
ரய்ப்தைக்கள் அர்ககபச் தசன்நகடற்குத் கடரண எத
றதணரகத்ரன்
இங்குகறநது
ன்தக
ஆரதர்ரகவும்
தைள்பறறத
ரலறரகவும்
ரன்
தபறப்தடுத்றறதக்கறன்தநன்.
13து றதத்ச் சட்டத்றதெடரக ங்கப்தட்ட அறகரப்
தனரக்கல் றடத்றல் சறன றடங்கள், குநறப்தரக
ததரலிஸ், கரற அறகரங்கள், டக்கு ரகர சகதக்குக்
கறகடக்கறல்கனதன்ந
கதத்க
ரன்
ற்தக்தகரள்கறன்தநன்.
இதந்ரலும்,
ங்ககபப்
ததரதத்கறல் அக அசறல் ததச்சுரர்த்ககளுக்
கூடரக ஏர் இக்கப்தரட்டின் அடிப்தகடறல்
லர்வு
கரப்தட
தண்டி
றடங்கபரக
இதக்கறன்நண.
அததம் லங்களும் ரங்களும் ல்தனரதம் இகந்து
அசறடம் இது தரடர்தரக லித்தத்ற அற்கரண எத
றந்த் லர்கப் ததநதண்டும் ன்தறலும் ரங்கள்
அக்ககநரக இதக்கறதநரம்.
தததம்தரன்க ஆவுடன் உதரக்கப்தட்ட டக்கு
ரகர சகத கடந் 14 ரங்கபறல் ன்ண சரறத்து
ன்தக றரறரக ஆரய்ந்ரல், அது றகணத்றநணற்ந எத
சகததன்த
ரன்
குநறப்தறடுக
லங்கள்
ற்தக்தகரள்வீர்கள். தணன்நரல் குநறத் கரனப் தகுறறல்
அர்கள் கறட்டத்ட்ட 160 கடதொகநக்குச் சரத்றறல்னர
அசறல் லர்ரணங்கபறல் - தறதககபறல்ரன் ங்கபது
தொள
றகணத்றநகணத்ம்
தசற்தடுத்றறதக்கறன்நரர்கள்.
இக தறச்சரத்துக்கரகவும் தற்தக் தகரசங்களுக்கரகவும்
தசய்ப்தட்ட லர்ரணங்கதப ற, தத என்தம் இல்கன.
அரது
ந்
ககறலும்
க்களுக்கு
ன்க
கறகடக்கக்கூடி
லர்ரணங்கள்
துவும்
அங்கு
றகநதற்நப்தடறல்கன. குநறப்தரக கறட்டத்ட்ட 35 றட
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ඳහර් ශම්් තු

[රු මුරුශේසු ච් ද්රකුභහර් භවතහ

றரணங்களுக்கரண றறச்சட்டங்ககப டக்கு ரகரசகத
றகநதற்ந தண்டிறதக்கறன்நது. ஆணரல், டக்கு ரகர
சகத தொல்தர, அகச்சர்கதபர, உதப்தறணர்கதபர இறல்
ந் அக்ககநத்ம் அற்நர்கபரக இதப்தரல் Line Ministry
அரது
தடிரகத்
தரடர்தைள்ப
அகச்சுக்கபறன்
சட்டறட்டங்கள்ரன் இன்தம் டக்கு ரகர சகதறன்
றர்ரகத்றல் கடதொகநப்தடுத்ப்தடுகறன்நண.
இந்ச் சட்டத்க இற்ந தண்டிது டக்கு ரகர
சகத. ஆணரல், அது இந் 14 ரங்கபரக அதுகுநறத்து
என்தம் தசய்றல்கன. அர்கள் இதுக றகநதற்நறது
றற தரடர்தரண றறச்சட்டம் ட்டுத. அகத்ம் கடந்
தசப்தடம்தர் ரத்றல்ரன் தகரண்டுந்ரர்கள். ஆணரல்,
அதுவும் தொளக ததநறல்கன. தொத்றக ரறகள் ததரன்ந ரற
தரணங்ககபப் தததம் சட்டத்க - றறச் சட்டத்க
கறட்டத்ட்ட
எத
தடத்துக்குப்
தறநகுரன்
றகநதற்நறணரர்கள். இன்தம் 35 றறச் சட்டங்ககப
றகநதற்ந தண்டித்ள்பது. அற்கூடரகத்ரன் அர்கள்
ஆளுகத்டன் தொளகரண றர்ரகத்க டத் தொடித்ம்.
இது த்ற அசரங்கத்றன் த ன்த தசரல்ன தொடிரது.
இந் றறச் சட்டங்ககப உதரக்குது இனகுரணது.
அரது கண ரகரங்கபறல் கடதொகநறல் இதக்கக்
கூடி றறச் சட்டங்கபறன் தறறககப டுத்து ந்து டக்கு
ரகரத்றற்குரறரக
அற்கந
ரற்நறகத்து
றகநதற்தது எத சரர றடம். ஆணரல், அற்கு
த்ற அசரங்கம் கடரக இதக்க தொடிரது. அது
றகணத்றநதள்ப சகதரக இதந்ரல் அது தரறவு
தசய்ப்தட்டு 3 ரங்கபறதனத தொளகரண க்களுக்குச்
தசகரற்தம் எத றதணரக அது தசற்தட்டிதக்க
தொடித்ம். ஆகத, இந்ப் தனவீணத்க அர்கள் ற்தக்
தகரள்ப தண்டும். இன்த டக்கு ரகர சகதறன்
தொனகச்சர் உட்தட கண அகச்சர்கள், உதப்தறணர்கள்
ததம் தகரங்ககபத ளப்தறக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
கடதொகநக்கு
எவ்ர,
இணங்களுக்கறகடத
தொண்தரடுககப
ற்தடுத்க்கூடி,
க்கபறகடத
தத்கத்ம்
தேறகத்ம்
ற்தடுத்க்கூடி
இல்தை
ரழ்க்கககச் சலறக்கக் கூடி ககறல்ரன் அந்க்
தகரங்கள் அககறன்நண. அததம் அர்களுக்கும்
தரறத்ம் கடதொகநச் சரத்றறல்னர றடங்களுக்கரகத்
ரங்கள் கூக்குலிடுகறன்தநரம் ன்த. ங்கபது றடங்கள்
தத்றரறகககபறல்
கனப்தைச்
தசய்றகபரக
தற்கும்
ரங்கள் துறந்ர்கள் ன்த கரட்டுன் ஊடரகத் ங்கபது
அசறல் இதப்கதப் தரதுகரப்தற்கும்ரன் அர்கள் அந்க்
தகரங்ககப ளப்தைகறன்நரர்கள். இதந்ரலும் ரன் இந்
றடத்றல் அறகம் ததச றதம்தறல்கன.
டக்கு ரகர சகத உதப்தடிரண, றகணத்றநதள்ப
சகதரக இங்கும்ததரதுரன் அந் ரகர சகதக
அகப்தற்கு ரக்கபறத் 80 வீரண க்களும் ன்க
ததந தொடித்ம்; அர்கபது ரழ்வு சறநக்க தொடித்ம்; அந்ப்
தறதசங்கள் அதறறதத்ற அகட தொடித்ம். ரன் அகச்
சரனரகச் தசரல்கறன்தநன். அங்கு அதறறதத்றக்கும் ற்தம்
றட்டங்களுக்குரக
எதுக்கப்தட்ட
றற
க்ககபச்
தசன்நகடறல்கன. அரது அங்கு 31 சவீரண றற
ட்டுந்ரன் தசனவு தசய்ப்தட்டுள்பது. இக ரங்கள் இங்கு
தறஸ்ரதறக்கும்ததரது சறன உதப்தறணர்கள் தசரன்ணரர்கள்
ரங்கள்
ததரய்ரண
வுககப
இந்
அகறதன
தரறறக்கறதநரம் ன்த. ஆணரல், அக ஆ ரலறரக
றதௐதறக்க ரங்கள் ரரக இதக்கறதநரம். [இகடதௌடு]

2056

தகப சுதஸ் தறதச்சந்றன் அர்கதப! ரன்
உங்ககபக் குதக்கலடு தசய்றல்கனத! [இகடதௌடு] ரங்கள்
அக ஆ ரலறரக றதௐதறக்கத் ரரக இதக்கறதநரம்.
அங்கு வ்பவு றற தசனவு தசய்ப்தட்டுள்பது ன்தக
டக்கு ரகர சகதறன் இகத் பத்றல் அன் றற
அநறக்கககப்
தரர்ப்தன்தோனம்
அநறந்துதகரள்பனரம்.

[இகடதௌடு]

Sir, the Hon. Suresh Premachandran is disturbing me.

தகப உதப்தறணர் அர்கதப! உங்கபது உகறல் ரன்
ங்தகத்ம் குதக்கறடறல்கன. ஆகத, லங்கள் ன்கண disturb
தண் தண்டரம். உங்களுகட ரத்க இன்தணரத
சந்ர்ப்தத்றல் தொன்கத்ங்கள்!

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Member, do not disturb the speaker who is on
his feet.
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

නැඟී සටින ය.
ளந்ரர்.
rose.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Azwer, please sit down.
ගු ුදුනේසු චන්රකුමාර් මශතා
(ரண்தைறகு தொததகசு சந்றகுரர் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

ஆகத, அது றகணத்றநதள்ப சகதரக இங்கறல்கன
ன்தக லங்கள் ற்தத்ரணரக தண்டும்.
லங்கள்
உள்ளூரட்சறச்
சகதகள்
தரடர்தரகச்
தசரன்ணலர்கள். ஆணரல், லிகரம் கறக்கு, லிகரம் தன்
தற்கு ற்தம் ல்தட்டித்துகந தறதச சகத, கதட்டி
தறதச சகத, டரட்சற தன் தற்கு தறதச சகத
தொலிண இன்த ப்தடி இங்குகறன்நண ன்ததும்
உங்களுக்குத் தரறத்ம். தொலில் லங்கள் றழ்த் தசறக்
கூட்டகப்தறன் ஆளுககறன்கலழ் இதக்கக்கூடி தறதச
சகதகபறல் டக்கும் ஊல்ககப டுங்கள்![இகடதௌடு]
இல்கன! இல்கன! தொளக்க தொளக்க உங்கபது ஆளுககக்கு
உட்தட்ட தறதச சகதகள்! [இகடதௌடு] I am sorry, Sir. I

cannot speak. He is disturbing me.
වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! Hon. Suresh Premachandran, please sit
down.
ගු ුදුනේසු චන්රකුමාර් මශතා
(ரண்தைறகு தொததகசு சந்றகுரர் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

100 றல்லின் றறறல் ‘தல்சறப்’ றட்டத்றன்கலழ்
தற்தகரள்பப்தடும் றட்டங்கபறல் ஊல்கள் டந்க தற்நற
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அண்கறல்
லங்கள்
தசரன்ணலர்கள்.
ரதம்
அக
ற்தக்தகரள்கறன்தநன்.
உண்கறதன
தநஜற
ன்த
தசரல்னப்தடுகறன்ந எத Engineer ஊடரகத இந் ஊல்
டத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. இது ங்கு டந்து? உங்கபது
ஆளுககறன்கலளள்ப
தறதச
சகதகபறல்!
அற்குப்
ததரதப்தரணர்களும்
அந்
தறதச
சகதகபறன்
றசரபர்கள்ரம்.
தணன்நரல்,
குநறத்
எப்தந்த்க
ங்குது [இகடதௌடு]
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වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

You have only one more minute.
ගු ුදුනේසු චන්රකුමාර් මශතා
(ரண்தைறகு தொததகசு சந்றகுரர் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

ணக்கு இன்தம் 3 றறடங்கள் ரதங்கள்.[இகடதௌடு]

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! Hon. Murugesu Chandrakumar, you
have only a few more minutes.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Order please! Hon. Azwer, please, sit down. Hon.
Suresh Premachandran, do not disturb the speaker.

ගු ුදුනේසු චන්රකුමාර් මශතා
(ரண்தைறகு தொததகசு சந்றகுரர் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

அரது ததத்றத்துகந தறதச சகத, ல்தட்டித்துகந
க
சகத,
வுணறர
டக்கு
தறதச
சகத
ததரன்நற்நறல்ரன் இந் ஊல் இடம்ததற்தள்பது. இந்ச்
சகதகபறன் றசரபர்கள் உங்கபது கட்சறக்கரர்கள். இந்த்
றசரபர்களுக்குத் தரறரல் இது டக்க தொடிரது! ஆகத,
இந் ஊலுக்கு உங்கபறன் றசரபர்களும் தங்கரபறகள்ரன்
ன்தக ரன் இங்கு லித்தத் றதம்தைகறன்தநன்.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා

ගු ුදුනේසු චන්රකුමාර් මශතා
(ரண்தைறகு தொததகசு சந்றகுரர் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

இணரல் உங்கபது தறதச சகதத் றசரபர்கள்ரம்
தரறக்கப்தடப் ததரகறன்நரர்கள். ஜணரகத்கப் தரதுகரக்க
உட்கட்சறப் ததரரட்டத்கப் ஆம்தறத்றதக்கறநலர்கள். இன்த
கரகனறல்கூட
ரதணரலி
றகனதரன்தக்கு,
கட்சற
ஜணரகத்க லித்தத்துரக லங்கள் கூநறறதந்லர்கள்.
அரது,
“ரங்கள்
உட்கட்சற
ஜணரகத்க
லித்தத்துகறன்தநரம்”
ன்த
கூநறணலர்கள்.
உங்கபது
ததரரட்டத்துக்கு ரதம் ஆவு தரறறக்கறன்தநன். ன்நற!

(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ரன் எத றடத்க கூந தண்டும்.

ගු ුදුනේසු චන්රකුමාර් මශතා
(ரண்தைறகு தொததகசு சந்றகுரர் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)
ணக்கு தம் ததரரது. [இகடதௌடு]

ගු කන්දයියා නප්රේමචන්රන් මශතා

(ரண்தைறகு கந்கர தறதச்சந்றன்)

(The Hon. Kandiah Premachandran)

ற்கணத அர் தசரன்ண றடங்ககபத்ரன் -

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

தகப றசரபர் அர்கதப, ரன் இங்கு தொக்கறரகக்
குநறப்தறட
ந்து,
கறபறதரச்சற,
தொல்கனத்லவு
ரட்டத்றலுள்ப
தறதச
சகதகளுக்கு
அசறணரல்
ங்கப்தடும் எத றல்லின் தௐதரய் கறகடக்கறல்கன
ன்தகத்ரன்.
அற்கும்
இந்
டக்கு
ரகர
சகதகத்ரன் ரன் குகந கூததன். கறட்டத்ட்ட 7 தறதச
சகதகபறன் தகரரறக்ககககப அர்கள் ன் டக்கு ரகர
சகதக்குப்
ததரதப்தரண
அகச்சுக்கு
அதப்தரல்
றர்த்ரர்கள் ன்த ணக்குத் தரறறல்கன. தகப
அகச்சர்கள் இதுறடத்றல் கனறட்டு ரற தரணம்
குகநந் இவ்றத ரட்டங்களுக்குத் னர 1 றல்லின் வீம்
ங்க டடிக்கக டுக்க லித்தத்துகறன்தநன்.
அததத்றதன இன்தணரத றடத்கத்ம் அரது
கறபறதரச்சற,
தொல்கனத்லவு
ரட்டத்றலுள்ப
வீறகள்
சம்தந்ரகவும் ரன் இங்கு குநறப்தறட றதம்தைகறன்தநன்.

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

அர் அகச் தசரல்னட்டுத!

ගු ුදුනේසු චන්රකුමාර් මශතා
(ரண்தைறகு தொததகசு சந்றகுரர் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

இன்த
இந்
ஊல்
தரடர்தரக
தொனகச்சர்
கனகறல்
றசரக
‘கறசன்’
என்த
றறக்கப்தட்டுள்பது.
இந்
'கறசன்'
உண்கரக,
தர்கரக றசரரறக்கும்ததரது உங்கபது ஆளுககறலுள்ப
சகதகபறன் றசரபர்கள்ரம் தரறக்கப்தடப்ததரகறநரர்கள்.
[இகடதௌடு] அந் ககறல் றத. சுதஷ் தறதச்சந்றன்
அர்கதப! லங்கள் உங்களுக்குள்தபத எத ததரரட்டத்க
ஆம்தறத்றதப்தக ரங்கள் தற்கறன்தநரம். அரது
உங்கபது
நரண
றசரபர்ககபப்
தற்நற
லங்கள்
அம்தனப்தடுத்துக ரங்கள் தற்கறன்தநரம்.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Member, please conclude.
ගු ුදුනේසු චන්රකුමාර් මශතා
(ரண்தைறகு தொததகசு சந்றகுரர் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

தகப றசரபர் அர்கதப, ன்ணறக்கவும், ரன்
தகப அகச்சர் றதணஷ் குர்ண அர்கபறன்
தத்றலிதந்து two minutes டுத்துக்தகரள்ளுகறன்தநன்.
30 தட த்த்த்றணரல் கறபறதரச்சற ரட்டத்றலுள்ப
ககச்சற தறதச சகதறதன 1,713 கற.ல. உள்பக வீறகளும்
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ඳහර් ශම්් තු

[රු මුරුශේසු ච් ද්රකුභහර් භවතහ

தகரற தறதசத்றல் 577 கற.ல. வீறகளும் தச்சறகனப்தள்பற
தறதசத்றதன 533 கல.ல. வீறகளும் தரரறக்கப்தடர
றகனறல் இன்த அன றகனறல் கரப்தடுகறன்நண. இக
தறதச சகதகளுக்குட்தட்டக. அந்ப் தறதச சகதகபறன்
ரற தரணத்றன் தோனம் இந் வீறககபச் சலகக்க
தொடிரது ன்த ரன் றகணக்கறன்தநன்.
இன்தணரத றடத்கத்ம் ரன் இங்கு தசரல்லி ணது
உகக தொடிக்கறன்தநன். இன்த தகப அகச்சர்
அர்கள் கறபறதரச்சற ரட்டத்றன் ககச்சற தறதச
சகதக
க
சகதரக
தொர்த்
டடிக்கக
டுத்றதக்கறன்நரர். அத தத்றல் ககச்சற தறதச சகத 3
‘டிறசன்’கபரக அக தண்டும். ஆகத, அங்கு ககச்சற
டக்கு, ககச்சற தற்கு ன்ந தறதச சகதகள் தனறகரக
அகக்கப்தட தண்டும். கறபறதரச்சற ரட்டத்றலுள்ப 80
சவீரண க்கள் அந்ப் தததம் தகுறகக் தகரண்ட
தறதச
சகதறன்
ஆளுககறன்
றர்ரகத்றன்கலழ்
இதப்தரல் அங்கு றர்ரக ரலறரகச் தசற்தடுது றகவும்
கடிணரகும்.
இன்தம் தன றடங்ககப ரன் இங்கு
குநறப்தறட றதம்தறதணன். இதந்ரலும் ணது உகறல்
குதக்கலடுகள் ந்தடிரல் அற்கநக் கூநற தொடிக்க தொடிரல்
ததரணது ன்தகக் கூநற, றகடதததகறன்தநன். ன்நற.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු අජිත් භහ් නේශඳරුභ භවතහ. රු භ් ත්රීතුභනි,
ඔඵතුභහට ඳවසු වීභ වහ හඩි ශරහ ථහ ය් නට අය
තිශඵනහ. හිටශන ථහ රීරීභ අලය නළවළ.
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ගු අජිත් මාන්නේනපුම මශතා

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ඔඵතුභහ එශේ අය රඵහ දීභ ළන ශඵොශවොභ සතුතියි, රු
බහඳතිතුභනි. අලය වුශණොත් හඩි ශරහ ථහ ය් නම්.
රු බහඳතිතුභනි, විශලේශඹ් භ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන
ළන රීේහභ මිනිහශේ උඳශත් සිට භයණඹ ද්ෂහ, එශවභ
නළත්නම් පුේරඹහ භේ ළශේ සිට ශොශවෝ  ළඵ ද්ෂහ ඹන
භශ් දී වහඹ ශ් නට තභයි ඳශහත් ඳහරන ආඹතන පිහිටහ
තිශඵ් ශ් . ඒ රීඹ් ශ්  ඒ ආඹතනඹ ශම් ආඩලඩුඹ රීඹහ
රීඹ් න පුළු් . ඒ හශේභ භව ආඩලඩුට ඹ් න ඉසශල්රහ,
ශදොය ඇරිඹහභ නි අබිඹ අඳට සිටින මීඳභ ඳහරයඹහ තභයි
ඳශහත් ඳහරන භ් තරීයඹහ, එශවභත් නළත්නම් ඳශහත්ඳහරන
ආඹතනඹ. වළභ පුේරඹහශේභ අලයතහ ඉසට ය් න තභයි
විශලේශඹ් භ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන පිහිටහ තිශඵ් ශ් , එශේ
ඉටු රීරීභයි ඳශහත් ඳහරන ආඹතන පිහිටු වීශම් ම  අයමුණ
ශරහ තිශඵ් ශ් . විශලේශඹ් භ අපි දරීනහ, ශම් ආඹතන
ජනතහට මීඳතභ ආඩලඩුඹ රීඹරහ. ඒයි අපි රීේශේ
මිනිහශේ භේ ළශේ සිට ශොශවෝ  ළඵ ද්ෂහ ඹන භශ් දී
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන උඳහය ශනහඹ රීඹහ. නමුත් අපි
දරීනහ, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනශ හර්ඹ බහයඹ ර්තභහනශ
නයහධිඳතිරු, බහඳතිරු ව ක්ඹ්  විතය්ෂ ශනොශයි
අදහශ නිරධහරි භඩලඩරඹ ඳහ ශත්රුම් අයශන නළවළ රීඹන එ.
ර්තභහනශ සිදුන සිදුවීම් ්  ඒ ඵ ඳළවළදි ශනහ.
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ශම් අසථහශේදී භභ රු අභහතයතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු
යනහ, ශොභහරිසයඹකුටත්, ශල්ම්යඹතුටත් අද
ඳශහත් ඳහරන නීති රීති ළන දළනුභ්ෂ නළවළ රීඹන හයණඹ ළන.
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ්ෂ තුශ ශ වළරී ශේ ශභෝෂද, ශ යුතු
ශේ ශභෝෂද රීඹන එ ළන, ඳළවළදි අශඵෝධඹ්ෂ නළති ඒ
අඹ රිඹහත්භ ශනහඹ රීඹන එ අපි දරීනහ. ඒ හි් දහභ
ඳශහත්ඳහරන ආඹතන ජනතහට අද යදයඹ්ෂ ශරහ තිශඵනහ.
ඒ ශොල්ර්  ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ දරී් ශ්  ඵදු අඹ යන
තත් ආඹතනඹ්ෂ විධිඹටයි. නමුත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ ඵදු
අඹ රීරීභට ප්රමුසථහනඹ ශදන ආඹතනඹ්ෂ ශනොශයි. භභ
 ්  රීේහ හශේ ජනතහට මීඳතභ, ජනතහශේ අලයතහ
ඉසට ය් න ශම් තිශඵන ආඹතනඹ තභයි ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනඹයි රීඹ් ශ් . රු හසුශේ නහනහඹ්ෂහය ඇභතිතුභහ
ශභභ අසථහශේ රු බහ ළශේ ඉ් න නිහ, ඒට ශවේතු ශරහ
තිශඵ් ශ්  ශභෝෂද රීඹන හයණඹ ශශයහිභ එතුභහශේ
අධහනඹ ශඹොමු යනහ. ශභොද, එතුභහශේ ථහදී ඒ ළන
ශොඩහ්ෂ ථහ ශහ. ශම් ශේහ විෘත ශේඹ්ෂ නිහ තභයි අද
ශම් ප්රලසනඹ්ෂ ශරහ තිශඵ් ශ් . ඒ නිහ ශම් ශේහ ාෘත
ශේඹ්ෂ ඵට ඳත් ය් න ශනහ.
ඳශහත් ඳහරන ශොභහරිස ශශන්ෂ ඳත් ශනහ, භවය
විට එතුභහ හිටපු ප්රහශේශීඹ ශල්ම්යශඹ්ෂ ශ් න පුළු් .
එශවභ නළත්නම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹට නිරධහරිශඹ්ෂ ඳත්
ශනහ, භවය විට එතුභහ අධයහඳන අභහතයහාලශ ළඩ යපු
නිරධහරිශඹ්ෂ ශ් න පුළු් . ඳශහත් ඳහරන ආඹතන රීඹ් ශ් ,
ආඥහඳනත් තුශ ඳහරන ක්රභඹ්ෂ තිශඵන ුවඹ්ෂ. ඒ භවහ
ආඩලඩුශේ නීති රීතිඹට ළශශඳ් ශ්  නළති සඹා යහජයඹ්ෂ. ඒ
රීඹ් ශ්  තභ්  ඳහරනඹ ය ් නහ බහ්ෂ විසි් , ඳශහත්
ඳහරන භ් ත්රීරු්  විසි් , ජනතහ විසි් , ශම් නිශඹෝජිතඹ් 
විසි්  ඳහරනඹ යන ශඳොඩි ඒඹ්ෂ. ග්රහභ යහජයඹ්ෂ තභයි
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ්ෂ රීඹ් ශ් . නමුත් ශම් ශේඹ විෘත
රීරීභ තුශ රීසිභ නිරධහරිශඹකුට වළරීඹහ්ෂ නළවළ, ඳශහත් ඳහරන
මරධර්භඹ ඉශන ් න. ඒ නිරධහරිඹහශේ ළරැේද්ෂ
ශනොශයි. භවය විට accountant ශශන්ෂ ත්තත් එශවභයි.
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර accountancy යන විධිඹ්ෂ
තිශඵනහ; ණහධියණඹ යන විධිඹ්ෂ -system එ්ෂතිශඵනහ. නමුත් අධයහඳන අභහතයහාලශ
ඉරහ ආපු
ණහධිහරියශඹ්ෂ ඒ system එ ම්පර්ණශඹ්  අවුල් යන
ඵ අපි දරීනහ. එශවභ නම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ රැ
ළනීභට ඳශමුශ් භ ත යුතු රිඹහ භහර්ඹ ් ශ්  ශභඹ
ාෘත ශේඹ්ෂ ඵට ඳත් රීරීභයි. එදහ ාෘත ශේඹ්ෂ විධිඹට
තිබුණහ. ාෘත ශේඹ්ෂ විධිඹට තිබුණහභ ඒ නිරධහරි්  ද් නහ,
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර තිශඵන නීති-රීති ශභොනහද,
ආඥහඳනත් ශභොනහද රීඹරහ. ප්රහශේශීඹ ශල්ම්යඹහ ඇවිල්රහ
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනශ ශොභහරිසයඹහ ශනශොට ඒ
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනශ නීති-රීති ළන ඔවු්  ශභශරෝ ශදඹ්ෂ
ද් ශ්  නළවළ; දළන ් න ශවේතුකුත් නළවළ. භවය විට අවුරුදු
ඳව්ෂ ඉ් න ශොට තත් ශොශවේට වරි ඹ් න ශනහ. ඒ
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ්ෂ ශනොශ් න පුළු් . ඒ නිහ භභ
විශලේශඹ් භ අභහතයතුභහශේ අධහනඹ ශම් ශශයහි ශඹොමු
යනහ. ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ාෘත ශේඹ්ෂ ශනොරීරීභ
තුශ ඒ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනශඹ්  ඉටු ශ යුතු ශේඹ
දහත් ජනතහට ඉසට ය් නට ඵළරි ශනහ. විශලේශඹ් භ
නයහධිඳතිරු් , බහඳතිරු් , භ් ත්රීරු්  ශම් ඳශහත් ඳහරන
ුවඹ ළන ද් ශ්  නළවළ රීඹන එ ප්රලසනඹ්ෂ ශනොශයි. ඒ
අඹත් අවුරුදු වතශය්  වතයට ඳත් ශන උදවිඹ. නමුත්
නිරධහරි් ත් අඩු ණශ්  ශම් ළන දළන ශන හිටිඹහ නම්
ශවොයි.
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රු බහඳතිතුභනි, භභ ශම් රුණ ළනත් ඳශහත් ඳහරන වහ
ඳශහත් බහ ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ. ශම් ඳශහත්
ඳහරන ආඹතන ඳහරනඹ ය් න ශනත් නීති ශඳොත් නළවළ.
ශඵොශවෝ විට උහවිශ ඉ් න නඩුහයරු්  ද් ශ් ත් නළවළ,
ඳශහත් ඳහරන නීති ශභොනහද රීඹරහ. නයහධිඳතියශඹ්ෂ
ලශඹ්  භහ රඵහ තිශඵන අවුරුදු වත අත්දළීමම් තුශ භභ
දරීනහ, භවය ශරහට ළඩ ටයුතු ය් න ගිඹහභ ඒ නීතිඹ
ළන ද් නහ නීතිඥශඹෝත් නළති ඵ. භවයවිට, නයහධිඳතිරු
ලශඹ්  අපි ද් නහ දළනුභ තුශ, ඒ අඹට රීඹරහ ශද් න සිේධ
ශරහ තිශඵනහ, ශම්යි ඳශහත් ඳහරන නීතිඹ රීඹන එ; ඒ
යශට් නීතිඹ ශනොශයි රීඹන එ. හසුශේ නහනහඹ්ෂහය
භළතිතුභහ ඳළවළදි
යරහ දු් නහ, නයහධිඳතිරු් ට,
භ් ත්රීරු් ට පුහුණු ඕනෆ නළවළ, නිරධහරි්  ඉ් ශ්  පුහුණු
ශච්ච අඹයි, ඒ අඹට උඳශදස ශද් න පුළු්  රීඹරහ. නමුත් රු
ඇභතිතුභනි, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනශ එශවභ එ්ෂ නළවළ. දළ් 
ශඵොශවෝ විට ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ශේලඳහරන අධිහයඹට ඹට
ශරහ තිශඵ් ශ් . නයහධිඳතියඹහ නීතිඹ ද් ශ්  නළති නිහ,
බහඳතියඹහ නීතිඹ ද් ශ්  නළති නිහ, භ් ත්රීයඹහ නීතිඹ
ද් ශ්  නළති නිහ, ශේලඳහරන ඵර පුළු් හයම්රට ශම්
නිරධහරි්  ඹට ය ශන ඹනහ. ඒ අඹත් ය රීඹහ ් න ශදඹ්ෂ
නළති අයණ ශන අසථහ ඕනෆ තයම් තිශඵනහ. ඒ නිහ භභ
රීඹනහ, අඩු ණශ්  දළනුභ තිශඵන පුේරයි්  ළරැදි ළඩ
යන එ්ෂ නළවළයි රීඹන විලසහඹ තුශත්, බහඳතිරු,
භ් ත්රීරු, නයහධිඳතිරු දළනුශභ්  ඳරිපර්ණ ය් න ඕනෆ ඵ.
ඒ හශේභ, නිරධහරි් ටත් ශෝ ද ශළි්  තිඹහ ශන ළඩ
ය් න පුළු්  වළරීඹහ, දළනුභ රඵහ ශද් නට ටයුතු
ය් නට ඕනෆ.
අපි ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඳහරනඹ ශන ක්රභ ඵළලුශොත්, භව
නය බහ ආඥහඳනත තිශඵනහ -ඒ ආදි හරශ , භභ
හිත් ශ්  විශේශිඹ්  වදපු ආඥහඳනත්ෂ- නය බහ
ආඥහඳනත් තිශඵනහ, ප්රහශේශීඹ බහ ඳනත් තිශඵනහ. මීට
අභතය ඳනත් හුඟ්ෂ තිශඵනහ. භභ හිත් ශ් , ආ් න
ලශඹ්  නීති-රීති 32්ෂ විතය තිශඵනහ රීඹරහයි. විශනෝද ඵදු
ආඥහ ඳනත තිශඵනහ, ශෝ කහත ආඥහ ඳනත තිශඵනහ, ශඳොදු
සුහන භමි ව ශඳෞේ  සුහන භමි ආඥහ ඳනත තිශඵනහ,
නිහ ව නය ාර්ධනඹ ආඥහ ඳනත තිශඵනහ, ඵල්ර් 
ඹහඳදිාචි රීරීශම් ආඥහ ඳනත තිශඵනහ, ජර භීතිහ ශයෝ ආඥහ
ඳනත තිශඵනහ, නය වහ ග්රහභ නිර්භහණ ආඥහ ඳනත තිශඵනහ,
ශ් ශේසිරු්  වහ ශරෝර්රු්  පිළිඵ ආඥහ ඳනත
තිශඵනහ, ප්රසිේධ යඟ දළ්ෂවීම් පිළිඵ ආඥහ ඳනත තිශඵනහ,
ඵදුයණඹ වහ ත්ෂශේරුයණඹ පිළිඵ ආඥහ ඳනත තිශඵනහ,
පීඩහ පිළිඵ ආඥහ ඳනත තිශඵනහ, නිශයෝධහඹන වහ ශයෝ
ළශළ්ෂවීශම් ආඥහ ඳනත තිශඵනහ. ශම් ආහයශඹ්  ආඥහ ඳනත්
32ට ආ් න ායහ්ෂ තිශඵනහ.
රු ඇභතිතුභනි, දළ්  ශම් ඉ් න බහඳතිරු,
නයහධිඳතිරු, භ් ත්රීරු ඳශ තඵ් න. විෘත ශේඹ්ෂ නිහ
ශේඹට ඳළමිණි නිරධහරි් , ශම් ආඥහ ඳනත් ටි රීඹරහ
තිශඵනහද? ද් නහද, ර්තභහනශ ශභොනහද ය් න ඕනෆ
රීඹන එ? නමුත්, එදහ හිටිඹ නිරධහරි්  ශම් රුණු දළන ශන
හිටිඹහ. ශභොද, ඒ අඹශේ ජීවිත හරඹභ ඳශහත් ඳහරන ශේඹ
වහ ශඹොමු ශරහ තිබුණහ. භභ හිතන වළටිඹට ඔඵතුභහ
අභහතයහාලඹ්ෂ ලශඹ්  ශම් ළන අධහනඹ ශඹොමු ය් න ඕනෆ.
විශනෝද ඵදු ආඥහඳනත ඵර් න. එහි තිශඵනහ, විශනෝද
ඵේශද්  ඹම් උත්ඹ්ෂ නිදවස ය් න අලය නම්, අදහශ
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනශ භ් ත්රී භඩලඩරශ දී ශම් ළන හච්ඡහ
ය් න ඕනෆ රීඹරහ. භ් ත්රී භඩලඩරශ හච්ඡහ යරහ
තී් දු්ෂ ් න ඕනෆ. ශම් වහ විශනෝද ඵේද්ෂ අඹ ය් න
එඳහ, පුණය ටයුත්ත්ෂ වහයි ශම් ශ් ශ්  රීඹන එ
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ඳළවළදි යරහ ශද් න ඕනෆ. බහඳතියඹහ එභ තී් දු අයශන,
"ශභ් න ශම් ශවේතු නිහ අපි ශම්ශ්ෂ විශනෝද ඵේද අයි් 
යනහ" රීඹරහ භව ඇභතිතුභහ දළනුත් ය් නට ඕනෆ. රු
බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ දසර හල්ට්  තයහ ඹ තිබුණහ,
ශොශම භව නය බහ සීභහ තුශ. භවනුයත් තිබුණහ, හල්ට් 
ශර්ස එ. නමුත්, විශනෝද ඵේද නිදවස ශශේ ශොශවොභද?
ශොශම භව නය බහට අයිති ශ් න තිබුණු රුපිඹල් ර්ෂ
37 විශනෝද ඵේද භව ඇභතියඹහ විසි්  ඳරහ දළම්භහ.
ඇයි, ඒ අශන්ෂ ඳළත්තට ගිශ ? ඵළලුහභ එතුභහ නීතිඹ
ද් ශනත් නළවළ. වරි නම් හල්ට්  තයඹ යන ට්ටිඹ -අශේ
යහජඳ්ෂ ඩලඩහඹභ- ඇවිල්රහ රීඹරහ ශද් න ඕනෆ.
භ් ත්රීරු් ට රීඹ් න ඕනෆ. නය බහශේ තී් දු්ෂ ් න
ඕනෆ. ඒට නයහධිඳතියඹහ එඟ ශ් න ඕනෆ. ඒ ගිහිල්රහ
භව ඇභතියඹහට ශද් න ඕනෆ. නමුත් නභ ශරොකු ය ් න,
නභ ඉසයහි්  එ දභහ ් න විශනෝද ඵේද ඳහ වරි් න රීඹරහ
භව ඇභතියඹහ තී් දු ් නහ. එශවභ නීතිඹ්ෂ නළවළ. නමුත් ඒ
ළන උඳශදස ශද් නත් -

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

රු භ් ත්රීතුභනි, තමු් නහ් ශේරහශේ එ්ෂත් ජහති ඳ්ෂ
ආඩලඩුශ්  වදපු දවතු් න ආඩලඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ
අනු තභයි භව ඇභතියඹහට ඒ ඵරතර දීරහ තිශඵ් ශ් .
ඇත්තටභ ඒ නීති-රීතිරට අපි ඹටත් ශ් න ඕනෆ. ඔඵතුභහ
රීඹනහ ශම් ඳනත ළන judgesරහ ද් ශ් ත් නළවළයි රීඹරහ. ඒ
ළයදියි. එශවභ රීඹන එ ශවො නළවළ.

ගු අජිත් මාන්නේනපුම මශතා

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඒට අදහශ judgesරහ ද් නහ. නමුත් වළභ
ශශන්ෂභ ද් ශ්  නළවළ.

judge

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

අඩු ඳහඩු රීහිඳඹ්ෂ තිශඵනහ. අපි ඒ වදහ ශන ඹනහ.

ගු අජිත් මාන්නේනපුම මශතා

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

නමුත් තිශඵන ප්රලසනඹ ශම්යි. රු හසුශේ නහනහඹ්ෂහය
ඇභතිතුභහ ථහ යේදී රීේහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඳනත
තුළි්  එ්ෂත් ජහති ඳ්ෂශඹ්  එ එ ඵරත්තු බිහි ශහඹ
රීඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, ශම් හයණඹත් භභ ඔඵතුභහශේ
අධහනඹට ශඹොමු යනහ. අවුරුදු 20්ෂ ශ්රී රාහ නිදවස ඳ්ෂඹ
ප්රමු ් ධහන ආඩලඩු ශම් යට ඳහරනඹ ශහ. අවුරුදු 20්ෂ
ගිහිල්රහත් ශම් ඳනත ශනස ය ් න ඵළරි වුණහ නම් ශම්
අ් තිභ භහශ ද ශනස ය් න වද් ශ් ? [ඵහධහ රීරීභ්ෂ
නළවළ ශ් . අලය ශේ ශනස යරහ නළවළ ශ් . 2012 අා 42
දයන ඳශහත් ඳහරන ඡ් ද විභසීම් ඳනත ඹටශත් ශම් න ශත්ෂ
සීභහ නිර්ණඹ යරහ ළට් යරහ තිශඵනහද? දළ්  ශවට
අනිේදහ, 2015 ඳශහත් ඳහරන ඡ් දඹ ඳත්් න තිශඵනහ. ශම්හ
ඹ් ශ්  ඉබි භනි්  ශ් . ඒ අනු ඵරන ශොට රු හසුශේ
නහනහඹ්ෂහය ඇභතිතුභනි, -

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

දළ්  නිළයදි ය ශන ඹනහ.

ඳහර් ශම්් තු
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ගු අජිත් මාන්නේනපුම මශතා

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

දළ්  අවුරුදු 20්ෂ ගිහිල්රහත් තභ ශම් කුණු ශොඩ ඉය ය
් න ඵළවළ ශ් . ඔඵතුභ් රහ ඔශවොභ රීඹරහ තභයි ඵරඹට
ආශේ. එදහ ච් ද්රිහ ඵඩලඩහයනහඹ කුභහයතුා භළතිනිඹ ඵරඹට
ආශේ විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ ඉත් යනහ රීඹරහයි. ඊට
ඳසශේ භහි් ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ ඵරඹට ආශේත් විධහඹ
ජනහධිඳති ක්රභඹ ඉත් යනහ රීඹරහයි. නමුත් තභ වුරුත්
ඒ ඉත් ය් න උත්හව යරහ නළවළ ශ් . රු හසුශේ
නහනහඹ්ෂහය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහත් ශම් වහ දළඟලුහ.
ඔඵතුභහත් ශම් ළන අදවස ප්රහල ශහ. නමුත් ඔඵතුභහ ඉ් න
ආඩලඩුශ්  ඒ රීරීශම් වළරීඹහ ඔඵතුභහට නළවළ. අවුරුදු 20ට
ඉසයශරහ ඵරඹට ආශේ ශම් විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ ඉත්
යනහ රීඹරහයි.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

තමු් නහ් ශේරහශේ ඳ්ෂශ
ශනහශේ.

හිටපු නහඹතුභහ ශ් , ඒ

ගු අජිත් මාන්නේනපුම මශතා

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඒ වරි. ළරැේද ශම්යි. ් න ඕනෆ වුණහභ ඵයශොඹහත්
තරශොඹහ ශනහ. ශභොනහ වරි ළරැේද්ෂ දළ්ෂහභ ඔඵතුභ් රහ
යඑ් පී ආඩලඩුට ඇඟිල්ර දි්ෂ යනහ. ඔඹ විධිඹට අවුරුදු
විස්ෂභ ඇඟිල්ර දි්ෂ ශහ. තත් ඇඟිල්ර දි්ෂ ය් න වදනහ.
ඒ විතය්ෂ ශනොශයි. ශම් ඳනත තුශ ඵහු ආන ක්රභඹ තිශඵනහ.
ශෝ ඒ ඵහු ආන සීභහ නිර්ණඹ යරහ ළට් ශහද? දළනට
ඳශහත් ඳහරන භ් ත්රීරු්  4,443ට ආ් න ායහ්ෂ තභයි
ඉ් ශ් . රු හසුශේ නහනහඹ්ෂහය ඇභතිතුභහශේ අධහනඹට
ශඹොමු යනහ, ඔඵතුභහ නිළයදි රීරීම් ළන ශභච්චය ථහ ශහට
අලුත් ඳනත අනු භ් ත්රීරු 8,000්ෂ බිහි න ඵ. ඳශහත් ඳහරන
භ් ත්රීරු්  4,443 ායහ අශේ ඇභති භඩලඩරඹ ශේ ළඩි
නහ. භට නඩත්තු ය් න ඵළරි භ් ත්රීරු්  ායහ්ෂ,
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹට නඩත්තු ය ් න ඵළරි භ් ත්රීරු් 
ායහ්ෂ ශම් අලුත් ඳනශත්  බිහි ශනහ. නමුත් ඒ ඳනතත්
තභ රිඹහත්භ ය ් න විධිඹ්ෂ නළති ශරහ තිශඵනහ.
ඒ විතය්ෂ ශනොශයි. අනහතශ දී ජරභීතිහ ශයෝඹ තුය් 
යනහඹ රීඹහ යජඹ විටි්  විට ප්රහල යනහ. ශභඹට අදහශ
ඳනත් ශද්ෂ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනශ තිශඵනහ. ඒ ඳනත්
ශද තභයි, ජර භීතිහ ආඥහඳනත වහ ඵල්ර්  ඹහඳදිාචි රීරීශම්
ආඥහඳනත. ඵල්ර් 
ඹහඳදිාචි රීරීශම් ආඥහඳනත වදරහ
තිශඵ් ශ්  1957 දීයි. ඒ ආඥහඳනත අද න ල් ශනස යරහ
නළවළ. ඵල්රකු ඹහ ඳදිාචි ය් න නම් ඒ ඳනත අලයයි.
ඵල්ර්  ඹහ ඳදිාචි රීරීභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනශ හර්ඹ
බහයඹ්ෂ. ඒ ශ යුතු නහ. නමුත් ඒ ම්ඵ් ධශඹ්  ව් 
් ශ් , ලත 25 සිට රුපිඹල් 5 ද්ෂහ හසතු්ෂ අඹ ය ඵල්රහ
ඹහ ඳදිාචි ශ වළරීයි රීඹරහයි. ඵල්රහශේ අයිතිහයඹහශ්  අඹ
ය් න පුළු්  උඳරිභ හසතු රුපිඹල් 5යි. ඉති්  ඵල්රහ ඹහ
ඳදිාචි ය් න ඳශහත් ඳහරන ආඹතනශඹ්  ඹනහද? රිසිට් එ්ෂ
ළඩුත් අද හරශ රුපිඹල් 5ට ඩහ ඹනහ ශ් . ශම්හ
ශනස ය් න ඕනෆ. අ් න ඒහ ශනස ය් ශ්  නළතු
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට වයිඹ ශදනහ රීේහට ළඩ්ෂ නළවළ.
ඒ විතය්ෂ ශනොශයි. දළ්  ඵර් න, නය වහ ග්රහභ නිර්භහණ
ආඥහඳනත තිශඵනහ; නිහ වහ නය ාර්ධන ආඥහඳනත
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තිශඵනහ. ඊශ ශඳශර්දහ වල්දුම්මුල්ශල් නහඹ ඹෆභ්ෂ සිදු වුණහ.
එභ අසථහශේදී ජහති ශොඩනළඟි ඳර්ශ ණ ආඹතනඹ
අදවස ප්රහල ශහ, "ශම්හශ නහඹ ඹෆම් සිේධ නහඹ රීඹහ අපි
රීඹරහ තිශඵනහ"යි රීඹරහ. ඒ අහදඹ්ෂ ශර රනහ
මි්ෂ නීතිඹට ඇතුශත් ය තිශඵනහද? නය වහ ග්රහභ නිර්භහණ
ආඥහ ඳනත, නිහ වහ නය ාර්ධන ආඥහ ඳනත රිඹහත්භ
යරහ, අලුත් රුණු ශම්හට ඇතුශත් ය් න පුළු් භ
තිශඵනහ නම් ඒ සිේධී්  අඳට නීතිඹ්ෂ ඵට ඳත් ය ළනීශම්
වළරීඹහ තිශඵනහ. දළ්  එඹ තිශඵ් ශ්  අහදඹ්ෂ වළටිඹට
විතයයි. එඹ පිළිඳළේශේ නළතුහට ප්රලසනඹ්ෂ නළවළ. ඒ
ම්ඵ් ධශඹ්  නීතිඹ්ෂ ශොශවේත් නළවළ. ඒ ළන අධහනඹ
ශඹොමු ය් න ඕනෆ.
දළ්  අපි ථහ යනහ, භව ආඩලඩු ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනරට ල් ශද් න ඕනෆඹ රීඹරහ. නයහධිඳතියශඹ්ෂ
ලශඹ්  අවුරුදු 7්ෂ ම්ඳව නයඹ ඳහරනඹ යපු භහ ද් නහ,
භව ආඩලඩුශේ ල් නළතු අඳට ාර්ධනඹ ය් න පුළු් ඹ
රීඹරහ. ාර්ධනඹ ය් න අඳට භව ආඩලඩුශේ ල් ඕනෆ
නළවළ. නමුත් ඒශ්ෂ තිශඵන නීති ටි වදරහ ශද් න තිශඵනහ.
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ මුදල් උඳඹන ආඹතනඹ්ෂ ඵට ඳත්
ය් නට අලය නීති-රීති වද් න ඕනෆ. දළ්  තිශඵ් ශ්  සුේශදෝ
වදපු නීති. භවය විට දඩ ලශඹ්  එතු ය් න තිශඵ් ශ් 
ලත 50යි. භට භතයි, ඒ ඳනශත් එ තළන තිශඵනහ, රුපිඹල්
30ට ඩහ අඩු නය බහ තු කුලී නි සිටි් ශ්  නම්, ඒ
කු ඹ දින 15්ෂ ඇතුශත නය බහට ශේශේ නළත්නම්, ඔහුශේ
ශේශඳොශ ශ් ශේසි ය විකුණහ රුපිඹල් 30ට අඩු මුදර අඹ
ය ළනීශම් ඵරඹ නය බහ තු ් ශ් ඹ රීඹරහ. ශම්හ ඹල්
ඳළන ගිඹ නීති. අදත් ශම්හ තිශඵනහ. ශම්හ ාශලෝධනඹ
යනහඹ රීඹහ ඳළරළසතය අර් ශ්  නළතු, තළනි්  තළනි් 
තභ් ට ඕනෆ ශේ වද් ශ්  නළතු අදට ළශශඳන ඳරිදි ශනස
ය් න ඕනෆ. ආඥහඳනත්ෂ රීඹ් ශ්  විශේශිඹ් ශේ හරශ
ස යපු නීතිඹ්ෂ නිහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ආඥහඳනත
ශනස රීරීශම් වළරීඹහ තිශඵ් න ඕනෆ.
ඵදු ත්ෂශේරු ව රිඳනම් ඵදු ඳළනවීශම් ආඥහඳනත අනු
ප්රහශේශීඹ බහ තිශඵන දට රුපිඹල් ර්ෂඹට ළඩිඹ
වම්ඵ යන යහඳහයඹරී්  අඹ ය් න පුළු්  උඳරිභ ඵේද
රුපිඹල් දහවයි. භව නය බහ්ෂ තුශ තිශඵන රුපිඹල් ර්ෂ
ඳව, ර්ෂ වඹ ද ආදහඹභ තිශඵන ඕනෆභ ශරොකු
යහඳහයඹරී්  අඹ ය් න පුළු්  ඵදු ප්රභහණඹ රුපිඹල් 5,000යි.
ඊට ළඩිඹ අඹ ය් න ඵළවළ. ඒ, එදහ තිබුණු නීතිඹ. නමුත් ශම්
ටි නිළරැදි යරහ, අලුත් යරහ දු් ශනොත් අනිහර්ඹශඹ් භ
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට හශේත් උදේ ඕනෆ නළවළ රීඹරහ
භභ හිතනහ. ඳශහත් බහශේ උදවු ඕනෆ. මුදල් උදවු ඕනෆ නළවළ.
භවහ ආඩලඩුශේ මුදල් උදේ ඕනෆ නළවළ. නමුත් ශම් ඹල් ඳළන ගිඹ
නීති-රීති ටි ඹහත්හලීන යරහ, අදට ළශශඳන විධිඹට
වද් න පුළු්  නම් භභ හිතනහ ශම් වරි ඹනහඹ රීඹරහ.
විශලේශඹ්  ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ ආඩලඩුශේ ආධහය ් න
තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵ් ශ්  ඔවු් ශේ නීති රීති ස ය
ශනොදීභ නිහයි.
ඒ විතය්ෂ ශනොශයි. අද ශම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ඉ් න
ශොභහරිසරු, විණහධිඳතිරු ශම් විණන ටයුතු ය් න
ද් ශ්  නළේද?

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු භ් ත්රීතුභහ, ත විනහඩි ශදරී්  ථහ අ්  ය් න.
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ගු අජිත් මාන්නේනපුම මශතා

ගු අජිත් මාන්නේනපුම මශතා

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

භට විනහඩි ීමඹ්ෂ තිබුණහද?

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඔඵතුභහට විනහඩි 17්ෂ තිබුණහ.

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

රු බහඳතිතුභනි,
ඉල්රනහ.

භභ

ඔඵතුභහශ් 

තත්ත්ඳයඹ්ෂ

ඳශහත් ඳහරනඹ ම්ඵ් ධ සර්ණභඹ යුඹ තිබුශඩල, හිටපු
ජනහධිඳති, ආර්. ශප්රේභදහ භළතිතුභහ ඳශහත් ඳහරන ඇභතියඹහ
ලශඹ්  සිටි හරශ රීඹන එ අභත ශශොත් එඹ ළරැේද්ෂ
ශනහ.

ගු අජිත් මාන්නේනපුම මශතා

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

භභ විශලේශඹ්  ශම් හයණඹත් රීඹනහ, රු බහඳතිතුභනි.
ඳසු ගිඹ අවුරුේද දිවහ ඵළලුශොත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ඵදු
ආදහඹභ රුපිඹල් බි ඹන 43.9යි. ඒ රීඹ් ශ්  සිඹඹට 5.5රී්  ඵදු
ආදහඹභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. නමුත් ඵදු ශනොන ආදහඹභ
රුපිඹල් බි ඹන 6.5යි. සිඹඹට 13.8රී්  ඒ අඩු ශරහ
තිශඵනහ. භභ විශලේශඹ්  ශම් හයණඹත් ඔඵතුභහශේ
අධහනඹට ශඹොමු යනහ. ඵදු අඹ යරහ ශල්සිශඹ්  ් න
වදනහ මි්ෂ ඵදු ශනොන ආදහඹභ ළඩි ය ් නට තිශඵන
ටයුතු ළන හිත් ශ්  නළවළ.
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහශේ අධහනඹට භභ ශම් හයණඹත්
ශඹොමු යනහ. විරහභ ළටුේ චක්රශල්ඹ 2014.03.25 ළනිදහ
තභයි ඔඵතුභහශේ අභහතයහාලඹට රළබුශඩල. නමුත් අද න තුරු
ඔඵතුභහ ඒ ම්ඵ් ධශඹ්  රිඹහ යරහ නළවළ. ශදළම්ඵර් 31් 
ශභඹ අ්  නහ. ළ් දඹු පුරු වහ අනත්දරු විරහභ ළටුේ
ක්රභඹට භනහඳඹ ප්රහල රීරීභ වහ න චක්රශල්ඹ ත න තුරු
ඔඵතුභහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට ඹරහ නළවළ. තභත්
ඔඵතුභහශේ office එශ්ෂ ශම් හියශරහ තිශඵනහ. ඳශහත්
ඳහරන ආඹතනර ශම් ළ් දඹු පුරු වහ අනත්දරු විරහභ ළටුඳ
වහ භනහඳඹ ප්රහල ය ් න ඉ් න ට්ටිඹ අද හිය ශරහ,
රු ඇභතිතුභනි. ශම් ළන අධහනඹ ශඹොමු ය් න රීඹරහ භභ
ඔඵතුභහට විශලේශඹ්  රීඹනහ. ඳශහත් ඳහරන -

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ඒ ඉයයි.

ගු අජිත් මාන්නේනපුම මශතා

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඒ ත න තුරු රළබිරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ඉයයි රීඹරහ
රීේහට තභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට ඹරහ නළවළ. [ඵහධහ
රීරීභ්ෂ එ්ෂශෝ ඔඵතුභහ ශම් ළන ද් ශ්  නළවළ.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

වදරහ දළ්  Legal Draftsmanට ඹරහ තිශඵනහ.

ගු අජිත් මාන්නේනපුම මශතා

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඔඵතුභහ රීඹන හයණඹ භභ පිළි ත්ශතොත්, ඒ රීඹ් ශ් 
2014.03.25 දින ඔඵතුභහට ශම් චක්රශල්ඹ රළබී තිශඵනහ.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශඵොශවොභ සතුතියි, රු භ් ත්රීතුභනි. දළ්  අ්  ය් න.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

වුද රීඹරහ ඵර් න ගිහිල්රහ.

ගු අජිත් මාන්නේනපුම මශතා

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

භභ හිතනහ, ජන ඵඩලඩහය ශත් නශෝ්  ඇභතිතුභහශේ
හරඹත් අභත ශ ශනොවළරී හරඹ්ෂ ඵ. විශලේශඹ් භ,
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට ආධහය ශද් න ඕනෆ නළවළ. භ දියුණු
ය් න නම් ඒ අඹ ල්ෂතිභත් ය් න. අද ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනර ඉ් ශ් , ශෝ ත්රහත්රුශෝ. බහඳතිරු් ,
භ් ත්රීරු්  විධිඹට ඉ් ශ්  ශෝ ත්රහත්රුශෝ. ඒ තත්ත්ඹට
අද ඳත් ශරහ තිශඵ් ශ්  රීඹන එත් විශලේශඹ්  ඳළවළදි
යනහ.
[ප.බහ. 11.16

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා (ප්රලාශන නිනයෝජය
අමාතයුරමා)

(ரண்தைறகு தரய றசரரக்க - ததரக்குத்து தறற
அகச்சர்)

(The Hon.
Transport)

Rohana Dissanayake - Deputy Minister of

රු බහඳතිතුභනි, හය බහ අසථහශේ ශම් යශට් ඳශහත්
නඹ්ෂ, ඒ හශේභ භව නය බහ 23්ෂ, නය බහ 41්ෂ,
ප්රහශේශීඹ බහ 271්ෂ අඹත් න, ර්බහලශ සිට ශොශවෝ 
ශොත ද්ෂහ - womb-to-tomb - ජන ජීවිතශ එදිශනදහ ටයුතු
ඉසට යන, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයහාලඹ පිළිඵ
චනඹ්ෂ ථහ රීරීභට අසථහ රළබීභ ළන භභ තුටු ශනහ.
විශලේශඹ් භ භභ ශම් ම්ඵ් ධශඹ්  ථහ ය් ශ් ත්,
හිටපු නයහධිඳතියශඹ්ෂ වළටිඹටයි; ඒ හශේභ භහතශල් භව
නය බහ වහ "සර්ණ පුයය" ම්භහනඹ රඵහ ත්
නයහධිඳතියශඹ්ෂ වළටිඹටයි. භභ ශම් ශරහශේ රීඹ් න ඕනෆ,
ශම් යශට් ඳශහත් ඳහරනශ ළදත්භ යුඹ්ෂ ලශඹ්  අපි
ල්ඳනහ
ය් ශ් 
එස.ඩේ ේ.ආර්.ඩී.
ඵඩලඩහයනහඹ
අභළතිතුභහ 1947 දී ඳශහත් ඳහරන ඇභතියඹහ ලශඹ්  ටයුතු
ශ යුඹයි. ඊට ඳසු භෆත යුඹ දිවහ ඵළලුශොත් බිම් භට්ටශම්
ජනතහත් එ්ෂ, එභ ජනතහශේ වෘද සඳ් දනඹත් එ්ෂ, ඒ වද
ළසභ වඳුනන, ඒ ජනතහ එ්ෂ ජීත් ශන අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහ, ඳහර් ශම්් තු, ඳශහත් බහ ව ඳශහත් ඳහරන
ආඹතන බිම් භට්ටශම් ඉශන සුවිශලේෂී හර්ඹ බහයඹ්ෂ ඉසට
යනහ. ඳශහත් බහ ව ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ආයම්බ වුණහට
ඳසු ශම් යශට් ශේලඳහරන ්ෂශේත්රඹ දිවහ ඵළලුහභ, ඳරිඳහරන
්ෂශේත්රඹ දිවහ ඵළලුහභ අඳට ශඳනී ඹ් ශ්  එභ හර්ඹ බහයඹ
ඉසට රීරීශම්දී ඳශහත් ඳහරන ආඹතනශ භ් ත්රීරු්  අවුරුදු
ණනහ්ෂ භ් දහමී සරඳශඹ්  ටයුතු ශ ආහයඹයි.
ඔවු් ට අනහතඹ පිළිඵ විලසහඹ්ෂ තිබුශඩල නළවළ. ඔවු් ට
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අද ද පිළිඵ විලසහඹ්ෂ තිබුශඩල නළවළ. ඔවු්  ථහ ශශේ
තුය tap එ ශඟට ගිහිල්රහ, එශවභ නළත්නම් රයිට් ණු්ෂ
ශඟට ගිහිල්රහ. එශවභ ළඩ යපු යුඹ්ෂ තිබුශඩල. රු
බහඳතිතුභනි, අතිරු භහි් ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභ් ශේ
භහි් ද චි් තන ළඩ පිළිශශ තුශ අද ඳශහත් ඳහරන භ් ත්රීයඹහට
ශෝ ද ශළි්  තඵහ ශන භට ඹ් න පුළු් භ තිශඵනහ.
භභ හිත් ශ්  අද ඳශහත් ඳහරන භ් ත්රීතුභහ භට රුපිඹල් ශෝටි
ණන ළඩ යනහ.
ශම් ඳහය වළශදනහ, ශෝ ්රීට් භහර්ඹ වළශදනහ, ළට ල්
භහර්ඹ වළශදනහ. විශලේශඹ් භ අද ද ළන ල්ඳනහ
ශශොත් ආර්ථි ාර්ධන අභහතයහාලඹ "දිවි නළඟුභ" යහඳෘතිඹ
භට ශන ගිහි්  තිශඵන ඵ ශඳශනනහ. ඒ හශේභ වළභ
ශර්ඛීඹ අභහතයහාලඹ්ෂ භඟභ එට ම්ඵ් ධ ශරහ ළඩ
ය් න ඳශහත් ඳහරන අභහතයහාලඹට අසථහ රළබිරහ
තිශඵනහ. භෆත යුශ දී වළභ භටභ ඳහරම් 10 යහඳෘතිඹ
ශශනන විට ඳශහත බහ, ඳශහත් ඳහරන අභහතයහාලඹ භඟ
එට එතු ශරහ ඒ ඳහරම් වළදීශම් ටයුතු යනහ. ඒ හශේභ
ශෞය භධයසථහන වදනහ. භට භතයි, ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ
ආර්ථි ාර්ධන අභහතයහාලඹ වළභ ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනඹටභ මුදල් රඵහ දු් නහ. පුාචි පුාචි ආශයෝයලහරහ dispensary - වද් න; ශම් ශෞය තත්ත්ඹ නා් න; භ් ද
ශඳෝණඹ ළශළ්ෂවීභ වහ ටයුතු ශහ. භට භතයි, එ්ෂත්
ජහති ඳ්ෂ ආඩලඩු හරශ අවුරුදු ශද තුන්ෂ තුශ භ් ද
ශඳෝණඹ විලහර ලශඹ්  තිබුණ ඵ. අද ඒට ශවො
උත්තයඹ්ෂ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ විසි්  දීරහ තිශඵනහ. ශම්
යශට් අවුරුදු 26්ෂ තිසශේ ඳශහත් බහ ක්රභඹ තිශඵනහ. අද
ප්රඥේතී්  ළන ථහ යනහ. ශවො භව ඇභතියශඹ්ෂ,
ඇභතිතුශභ්ෂ ඳත් වුණහභ ප්රහශඹෝගි ඒ ශේල් ය් නට
පුළු් . ඒ හශේභ අද්ෂ භව ඇභතියශඹ්ෂ ඳත් වුශණොත් ඒ
ශේල් හුඟ්ෂ තළ් ර ඇනහිටිනහ. හිටපු නයහධිඳතියශඹ්ෂ
ලශඹ්  භශේ අත් දළීමභ තභයි ශවොට ල්ඳනහ යනහ නම්,
ශවොට ළඩ යනහ නම් යජශ මුදල් අලය ශ් ශ්  නළවළ
රීඹන එ. අද දශත් අතිරු භහි් ද යහජඳ්ෂ
ජනහධිඳතිතුභහශේ ශභභ යුඹ තුශ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඩහත්
ල්ෂතිභත් ය් නට අලය ළඩ පිළිශශ රිඹහත්භ ය
තිශඵනහ.
අද "පුය නළඟුභ" යහඳෘතිඹ ඹටශත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර
ඳරිඳහරන ශොඩනළඟි වළශදනහ. ඒ හශේභ උදයහන වළශදනහ.
කණ අඳද්රය ශභනහයණ යහඳෘති, ජරම්ඳහදන යහඳෘති,
ඳවසු භධයසථහන ඉදි රීරීම්, නීඳහය්ෂ උඳයණ ශඵදහ දීම්,
හනු ඉදි රීරීම්, කණ අඳද්රය ශභනහයණඹට අලය උඳයණ
රඵහ දීම්, ප්රහශේශීඹ භහර් ඉදි රීරීම්, ඳහරම් ඉදි රීරීම්, ඵසනළතුම්
ශඳොශ, ත්රීශයෝද යථ හල් රීරීම් හශේ ඉදි රීරීම් ටයුතු විලහර
ලශඹ්  ය තිශඵනහ. භට රළබී තිශඵන හර ශේරහ භදි නිහ
භභ ශම්හ රීඹ් නට විලහර ලශඹ්  හරඹ ් ශ්  නළවළ. එභ
නිහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඳළළති ශභභ යුඹ අඳ යශට්
විශිසටතභ යුඹ ශරයි භභ හිත් ශ් . ශභභ අඹ ළඹ ශල්නඹ
ම්භත වීභත් භඟභ ඳශහත් ඳහරන භ් ත්රීයඹහටත් ල්ෂතිඹ්ෂ
රළශඵනහ. ඳශහත් බහශේ බහඳතියඹහට, නයහධිඳතියඹහට
ල්ෂතිඹ්ෂ රළශඵනහ. භභ ආඩලඩු ඳ්ෂඹ නිශඹෝජනඹ යන
නිශඹෝජය ඇභතියශඹ්ෂ ලශඹ්  වුණත් රී යුතුයි. අශේ ඳශහත්
ඳහරන භ් ත්රීරු්  ඉතහභ ද්ෂයි. ඳශහත් බහ, ප්රහශේශීඹ බහර,
ඉතහභ අල්ඳ ලශඹ්  එ්ෂශශන්ෂ ශදශදශන්ෂ තුශ ඹම් ඹම් අඩු
ලුහුඬුම් තිශඵ් නට පුළු් . ඒ රීඹ් ශ්  ශඵොශවොභ
අතශරොසශ් . ශඵොශවෝ අඹ ඉතහභ ද්ෂයි; නිර්භහණශී යි.
ඒ අඹ තභ් ශේ ීමම් ශොට ශවොදි්  ඉසට යනහ. එභ නිහ
ඔවු් ටත් ශභභ ශභෝටර් යිරඹ -ඹතුරු ඳළදිඹ- රඵහ ශද් න
ඕනෆ.
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ඔවු් ශේ ළටුේ ළඩි රීරීභ වහත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ
ශම් නශොටත් රිඹහත්භ ශරහ ඇති රීඹහ භහ විලසහ
යනහ. රු ඇභතිතුභහත්, නිශඹෝජය ඇභතිතුභහත් ම  ශරහ
ඒ අලය ටයුතු යයි රීඹහත් අපි විලසහ යනහ. ඊට අභතය
අද ආසිඹහනු ාර්ධන ඵළාකුශේ ආධහය ඹටශත් "පුය නළඟුභ"
ඳශහත් භහර් ාර්ධන යහඳෘති හශේ ශේල් රිඹහත්භ
ය් නත් අලය ටයුතු යනහ.
රු බහඳතිතුභනි, රු අජිත් භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහ
විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ ළන ථහ ශහ. අද විඳ්ෂශ ශත්භහ
ශරහ තිශඵ් ශ් , විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ වහ එඹ අශවෝසි
රීරීභ ළනයි. ඳසු ගිඹ යුශ දී ශම් යශට් ජනතහට ථහ ය් න
ඊට ඩහ ශේල් තිබුණහ. අශේ යශට් ත්රසතහදඹ තිශඵනශොට
අනහතඹ ළන අශේ්ෂහ්  වහ ඵරහශඳොශයොත්තු නළති ඒ යුශ
අපි ථහ ශශේ ශන ශේල්. අවුරුදු ණනහට ඳසශේ ශම්
යශට් ප්රජහත් ත්රහදඹ සථහපිත ශරහ උතුරු වහ නළශඟනහිය
ඳශහත්ර ඳහයල් ටි වළශදනශොට, එභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන
දියුණු නශොට එ ඳහයටභ නි් ශද්  නළගිට්ටහ හශේ විධහඹ
ජනහධිඳති ක්රභඹ ළන ශම් අඹ ථහ ය් න ඳට්  අයශන
තිශඵනහ. ඊශ ශඳශර්දහ භභ දළ්ෂහ "ජන රැල්ර" රීඹහ රැසවීභ්ෂ
තිබුණහ. ඒ "ජන රැල්ශල්" තිබුශඩල ජන රැල්ර්ෂ ශනොශයි, ඊර්යහ
රැල්ර්ෂ; ශක්රෝධ රැල්ර්ෂ; වරී රැල්ර්ෂ; ේශේ රැල්ර්ෂ.
වළඵළයි, ශම් යශට් භහන හිතහදි ගුණශඹ්  යු්ෂත ජනතහ රැල්ර
ඉදිරිශ දී ශඳ් හවි ඔවු් ශේ රැල්ර ශභෝෂද රීඹහ. ඒ තභයි
ඇත්ත. අද විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ ඉදිරිඹට දහරහ ශම් අඹ
ටයුතු යනහ තභ් ශේ වුභනහ්  ඉසට ය ් න;
තභ් ශේ ඵරහශඳොශයොත්තු ඉසට ය ් න. අවුරුදු ණනහ්ෂ අවුරුදු 30්ෂ, 40්ෂ- භළතියණ ඳළයදුණු ඔවු්  ඵරහශඳොශයොත්තු
නහ අද විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹට විරුේධ ථහ යරහ
ඔවු් ශේ අලයතහ ඉසට ය ් න. ඒ දහත් ඉසට ය
් න ඵළරි ශදඹ්ෂ.
අපි ද් නහ, ජනහධිඳතිතුභහ නිඹමිත ශරහට ඒ ශේ
ප්රහලඹට ඳත් යන ඵ. භට භතයි, 1973 දී හශේ ශොල්වි් 
ආර්. ද සිල්හ භළතිතුභහශේ නහඹත්ශඹ්  ඳහර් ශම්් තුශ් 
පිටත යසථහ බහ්ෂ ඳත් ය එදහ අලය ටයුතු ශ ඵ.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහශේ ථහ අ් 
ය් න.

ගු නරෝශණ දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு தரய றசரரக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

රු බහඳතිතුභනි, භට විනහඩිඹ්ෂ රඵහ ශද් න.
ශභය ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයහාලඹ ශනුශ් 
රුපිඹල් මි ඹන 7,000ට ළඩි ප්රභහණඹ්ෂ ශ්  ය දී
තිශඵනහ. අශනකුත් ශර්ඛීඹ අභහතයහාල ඔසශේ රළශඵන අශලේ
මුදල් ප්රභහණඹත් ඵළලුහභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ශනුශ් 
රඵහ දු්  ළඩිභ මුදර ශභය රඵහ දී තිශඵනහ. ශම් ඳශහත් ඳහරන
ආඹතන කුඩහ කුඩහ ඒ වුණත් ඒහ යජශ අනුදළනුභ ඇති,
භහි් ද චි් තන ඉදිරි දළ්ෂභ අනු ටයුතු යනහ. එදහ ග්රහමීඹ
ජනතහ ශත ග්රහභයහජය ාල්ඳඹ ශන ශොස ශම් යට
ජඹග්රවණඹ වහ ශන ඹ් න ටයුතු ය් න පුළු්  වුණහ
හශේ, අද දශේ ශම් යශට් ආර්ථිඹ දියුණු යමි්  ජනතහට
ඳවසුම් ළරසීශම්දී ඒ ෆභ යුතුභ්ෂභ,  ීමභ්ෂභ ඳශහත්
ඳහරන ආඹතන වයවහ ඉසට ය් න අලය ටයුතු අද
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නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ. රු බහඳතිතුභනි, භට ශම්
අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට භශේ සතුතිඹ ප්රහල යමි් 
භශේ ථහ අ්  යනහ.
[ප.බහ. 11.24

ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

රු බහඳතිතුභනි, අද ඉතහභත් ළදත් අභහතයහාලඹ ළඹ
ශීර් පිළිඵයි හච්ඡහ ය් ශ් . ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
රීඹන එ අශේ යශට් ආර්ථිශ ජීනහ ඹ දියුණු ය් න
පුළු්  වදත්ෂ විධිඹටයි භභ ර් ශ් . භභ ථහ ය් ශ් ,
අව තිශඵන තර් විතර්, කුණු ් දල් ්  ශනොශයි. භහ
ථහ ය් ශ් , භශේ අත් දළීමම් ් . භහ දිහ ඇභතියශඹ්ෂ
විධිඹට, ප්රධහන ඇභතියශඹ්ෂ විධිඹට ඒ හරශ ටයුතු ශහ. ඒ
තිබුණු භීණඹත් භඟ කුළුඳුල් ඳශහත් බහ ඉශන ඒ
භීණඹටත් මුහුණ දීරහ අවුරුදු එවභහය්ෂ ශ ළඩ භභ ශඳ් හ
තිශඵනහ. රු බහඳතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහට ශම් හයණඹ
රීඹ් න ළභළතියි. Hon. Athaullah, if you want to listen to my
speech, please go to your seat. I know that the Hon.
Vasudeva Nanayakkara will also agree with me. You should
be in your seat when listening to us as you are in charge of
an important Ministry.

ගු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා

(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

He took the seat next to me only to listen.
ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

That is right. Only to listen, not to disturb. Hon.
Minister, you are a senior politician but do not take my
time. You support the Provincial Councils. රු
බහඳතිතුභනි, අපි ශභතළනදී, භඩ ව ් නත්, අයහ ශම්හ
රීඹන එත් ශනොශයි ශ යුතු ් ශ් . ඇත්ත,
ඹථහර්ථහදඹ ළන අපි ථහ ය් න ඕනෆ. අද ඳශහත් බහ්ෂ
තිශඵ් ශ්  භභ ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

වළභ දහභ ථහ යනහ,-

ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

Do not disturb me; listen to me. You can reply in your
speech.
ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

Will you be here by then?
ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

As a Senior Minister, be responsible. You are a
matured politician. I am speaking with facts and with
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sense. Please listen to me. රු බහඳතිතුභනි, භභ ශප්රේභදහ
යජශ ත් එශවයිශඹ්ෂ වුශඩල නළවළ. ශේ.ආර්. ජඹර්ධන
යජශ 1988 ඉ් දු - රාහ ගිවිසුභ අනු, 1977 ඉ්  භහ රඵහ
ත් අත් දළීමම් අනු, ඒ හරශ World Bank එ තුළි්  ආපු
Integrated Project රිඹහත්භ ය් නට ඉදිරිඳත් ශහ.
එශවභ ඉදිරිඳත් ය, එදහ දකුශඩල තිබුණු භීණඹත් එ්ෂ,
ශරොකු ළයල්ර්ෂ භර්දනඹ ශන ශරහ ඳශහත් බහට
ඹ් න භහ තීයණඹ ශරුහ. භභ දළ්ෂහ, ශම්ශ්ෂ අසීමිත
ඵරඹ්ෂ තිශඵන ඵ. ඒ අසීමිත ඵරඹ තුශ භභ ගිශ
අක්ශඹෝඹ්ෂ ඇතුයි. ශභෝෂද, ඒ අක්ශඹෝඹ? අනු්  යන
ශදඹ්ෂ යන එ ශනොශයි, භශේ ප්රතිඳත්තිඹ ශ් ශ් . භට
ඕනෆ වුණහ, භහ විලසහ යන දර්ලනඹ්ෂ, චි් තනඹ්ෂ
රිඹහත්භ ය භශේ ඹම ඳශහශත් ජනතහට ශද් න.
අවුරුදු එවභහය්ෂ ඒ භීණඹ තිබිරහ ඉය වුණහ. ඳරියඹ
ම්ඵ් ධ ඒ ප්රඥේතිඹ ශේ් න වදන ශරහශේ භභත් භඟ,
ශප්රේභදහ යජශ ජනහධිඳතිශේ සිට ඇභතිරු ද්ෂහ කට්ටන ඇති
වුණහ. භභ ඒහ තුට්ටුට ණ්  ත්ශත් නළවළ. යඑ් පී යජඹ්ෂ
තිශඵනහ රීඹරහ භව ඇභති ලශඹ්  භභ එශවයිශඹ්ෂ ශ් න
රිඹහ ශශේ නළවළ, රු බහඳතිතුභනි. භභ ශනහ ඳනත් ළන
භවය ශරහට කට්ටන ඇති වුණහ. එදහ ඹම ඳශහත් බහශේ
ආඩලඩුහයයඹහ වළටිඹට හිටිශ ඩී.බී. විශේතුා භළතිතුභහ. ඳසු
එතුභහ ඳහර් ශම්් තුට ඇවිල්රහ ජනහධිඳති වුණහ. භභ ඳශහත්
බහට ගිශ ඳශහත් බහශේ තිශඵන අසීමිත ඵරඹ ළඩි යරහ
ජනතහට උඳරිභ ප්රශඹෝජනඹ්ෂ රඵහ දීභටයි. ජනතහට උඳරිභ
ප්රශඹෝජනඹ්ෂ රඵහ දීභ වහ එදහ භභ ඉදිරිඳත් ශ ප්රඥේතී් 
ළන ථහ ශහ. ඒ භීණඹත් භඟ භභ ශනහ ප්රඥේති්  42්ෂ
ඒ ශරහශේ අනුභත ශහ. භශේ ඒ ප්රඥේති පිළිඵ රු මුරුශේසු
ච් ද්රකුභහර් භළතිතුභහ ද් නහ. ඒ ප්රඥේතී්  42 තභයි model
එ්ෂ විධිඹට අශන්ෂ ඳශහත් බහත් අයත්ශත්. උතුරු
නළශඟනහිය ඳශහත් බහශේ අඹ ඉ් නහ නම් ඒ අඹටත් තර්
විතර් නළති ඒ ළන අශඵෝධ යරහ ශද් න පුළු් .

ගු ුදුනේසු චන්රකුමාර් මශතා
(ரண்தைறகு தொததகசு சந்றகுரர் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

උතුශර් යරහ නළවළ ශ් .

ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔඵතුභ් රහ ඒ ළන ශඳොඩ්ඩ්ෂ අශඵෝධ ය් න.
ඇභතිතුභහ ඉ් ශ්  ඒට. ඇභතිතුභහට පුළු්  ඒ ය් න.
ඳශහත් බහ තිශඵන ඵරඹ ළන, භභ හිතන වළටිඹට
ඇභතිතුභහත් කට්ටනඹට ආහ.
හසුශේ නහනහඹ්ෂහය ඇභතිතුභහ, භභ ඹම ඳශහත්
බහශේදී ඵරත් ඳනත්ෂ ශනහහ. ශභොද, භභ ඳරියඹට
ආදයඹ යන පුේරශඹ්ෂ. භභ ස ශොශ්  හිශටේහ. භශේ
හරශඹ්  ඳසු ශම් න තුරු ඹම ඳශහත් බහශ්  ඳහය එ
ව්ෂ හිටරහ නළවළ. හිටපු ස ටිත් රනහ. භභ විඳ්ෂඹට
ගිහිල්රහත්, නහයම්භර ඉරහ ඳ් නරට එනම් ස හිශටේහ. ඒ
අසථහශේදී ශරහ්  ඵළාකුශේ ආධහය අයශන ඒ ටයුතු ශශේ.
පුයළසිශඹ්ෂ විධිඹට භභ එශවභයි ටයුතු ශශේ. භභ ස
ශොශ් රට ආදයඹ යන ශශන්ෂ.
හසුශේ නහනහඹ්ෂහය ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහට භත ඇති,
භභ ඳරියඹ ම්ඵ් ධශඹ්  ප්රඥේතිඹ්ෂ ශනහහ. භභ ඒ නිම්
ශනහහ ශනොශයි. ඒ ශරහශේ භභ ඳරියඹ ම්ඵ් ධශඹ් 
උසභ නීතිඥරු් ශ්  උඳශදස ත්තහ. ඒ අසථහ න විට
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ඳහර් ශම්් තු

[රු හමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ

ශියහණි ඵඩලඩහයනහඹ භළතිනිඹ ශොශම විලසවිදයහරශ නීති
පීඨශ
පීඨහධිඳතිනිඹ ලශඹ්  හිටිශ . එතුමිඹ ඇතුළු
ඩලඩහඹභ්ෂ භට උඳශදස දු් ශ් . භභ භළශල්සිඹහශ් ,
සිාේපරුශ් , ජඳහනශඹ් , ඇශභරිහශ්  හශේ වළභ
යටරී් භ ඳරියඹට ම්ඵ් ධ ඳනත් ශනළල්රහ ඒ නීතිඥරු් ට
දීරහ රීේහ, භටත් ශම් හශේ ඳනත්ෂ ඕනෆ රීඹරහ. එදහ ඒ
ප්රඥේතිඹ භභ ඳශහත් බහශ්  අනුභත යශන, -ේවිතීයි
විඹ්ෂ විධිඹට- අදවස විභසීභ වහ ඳහර් ශම්් තුට ශඹොමු
ශහභ, එට ශප්රේභදහ යජශ සිටි ඳහරිරි ඇභති ආචහර්ඹ
විභල් වික්රභසිාව භවත්භඹහ භශේ ඳනත ඵරත් රීඹරහ ශත්රීම්
හය බහට ශඹොමු ශහ. හසුශේ නහනහඹ්ෂහය
ඇභතිතුභහත් ඒ ශත්රීම් හය බහශේ හිටිඹහ. නිශඹෝජය
ථහනහඹ හමිණී ශෂෝ ශේහ භළතිතුභහත් හිටිඹහ. ඒ විධිඹට
ගිහි්  අ් තිභට ඒ ශටුම්ඳත නීතිඳතිටත් ශඹොමු යරහ,
ජනහධිඳතිටත් ශඹොමු යරහ ඹම් ඹම් ාශලෝධන හිත ඳසු
අසථහදී ඳශහත් බහ අනුභත ය ත්තහ. ඒට
ආඩලඩුහයතුභහ අත්්  යරහ, ළට් යරහ තිශඵනහ. දළ් 
ශම්හ ් න වදනහ.
ශභෝෂද ශම් කුවභ? තමු් නහ් ශේරහ ඳශහත් භධයත
යනහ ද, විභධයත යනහ ද රීඹරහ තීයණඹ්ෂ ් න. රු
බහඳතිතුභනි, ඉතිවහශ යජ හරශ වුණත් ඳශහත් ශඵදරහ
ඒහට ඳහරශඹෝ හිටිඹහ ශ් . ඔඵතුභහත් ඳශහත් බහශේ හිටපු
ශනකු ශ් . ඉතිවහශ ශඳ් නහ ශරෝශ වළභ යටභ
ඳශහත් ඇති යරහ ඳහරශඹෝ ඳත් යරහ ඔවු්  එහි රිඹහ ශ
ඵ. දළ්  ක්රභක්රභශඹ්  ශශය් ශ්  ශභෝෂද?

contractorsරහ. ශම්හ ශශය් න ඕනෆ. භහ නළවළ රීඹ් ශ් 
නළවළ. ඒහශ ශන ශේල් ළන භහ ථහ ය් ශ්  නළවළ. දළ් 
අශේ රු ශයෝවණ දිහනහඹ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ රීේහ,
ඳශහත් බහ භ් ත්රීරු් ට, ප්රහශේශීඹ බහ භ් ත්රීරු් ට ළඩ
ටයුතු බහය දීරහ හුඟ්ෂ ළඩ යනහ රීඹරහ. රු හසුශේ
නහනහඹ්ෂහය ඇභතිතුභනි, වුද ශම් "කුභහය ශල්භ"
රීඹ් ශ් ?

ගු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා

(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අශේ ප්රහවන ඇභතිතුභහ.

ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

එතුභහ 2014 ජු 10ළනි රවසඳති් දහ "දියින" පුත් ඳතට
රීඹනහ, "ඳහය්ෂ වද් න ර්ෂ 10්ෂ දු් ශනොත් සිඹඹට 40
මුදල් නහසති ශනහ" -හ නහ- රීඹරහ. භභ ශනශභයි
රීඹ් ශ් . ඇභති කුභහය ශල්භ. භභ ශම් පුත් ඳත් හර්තහ
වභාගත* යනහ.
ශම් හශේ ශ්  වළභ තළනභ ශ් ශ් .

ගු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා

(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශොශවේද ව්  ශ් ශ් ?

දළ්  ඵර් න, දිවි නළඟුභ ළඩටවන දිවහ. තභ් ශේ
ශව් චයිඹරහ ටි ඳශහත් බහර ඉ් නහ. ඒශ්  දිවි නළගුභ
ඳනත් ශටුම්ඳත අනුභත ය ත්තහ. ඳශහත් බහශේ
ර්තයඹ්ෂ ළනයි භහ ශම් ථහ ය් ශ් . ් න ශොවිජන
ශේහ ඳනත. ශොවිඹහ ශනුශ්  ටයුතු යන ෘෂිර්භ
ශදඳහර්තශම්් තු අයිති ඳශහත් බහටයි. එතශොට ශභොටද ශම්
ශොවිජන රීඹන එ විතය්ෂ ත්ශත්? ශම් ශොවිජන රීඹන එට
තිශඵ් ශ්  නහභ භහත්රඹත් එ්ෂ ඹම් ශඳොඩි ළඩ ශොට්ෂ.
ශොවිජන, ෘෂිර්භ ඇතුළු ශර්ඛීඹ ආඹතන ශොඩ්ෂ - ශඳොල්
ශ් න පුළු් . සුළු අඳනඹන ශ් න පුළු් . ශත්, යඵර්
ශ් න පුළු් . ශම් වළභ ශේභ- ෘෂිර්භඹට අඹත් නහ.

ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

ශම් දිවි නළඟුභ ඇතුළු ශනොශඹකුත් ශේල් භධයත යශන
ශේලඳහරනි තභ්  පිම්ශඵ් න යන ළඩ පිළිශශකුයි භහ
දරී් ශ් . එ භට එ ළඩයි. ශම්ද ාල්ඳඹ? රු
ඉ් දි ඵඩලඩහයනහඹ භළතිතුභහ ඹම ඳශහශත් ශශන්ෂ. එතුභහ
ද් නහ, භභ ශශේ එ භට එ ළඩ්ෂ ශනොශයි රීඹන එ.
එ ඳශහතට එ ළඩ්ෂ ශශේ. භභ අම ම්භහන ඉදි ශරුහ; ජු
ම්භහන ඉදි ශරුහ; රීරි ම්භහන ඉදි ශරුහ; ෘව ර්භහ් ත
- cottage industries - දියුණු ශරුහ. ශම් ඔ්ෂශෝභ ළරසුභ්ෂ
තුශ ඹ් න ඕනෆ. යඑ් පී ශ් න පුළු් , ශඳොදු ජන එ්ෂත්
ශඳයමුශඩල ශ් න පුළු් , එ්ෂ එ්ෂ ශනහශේ භතිභතහ් තය
තුශ තභ්  සුදු හුනු ටි්ෂ හ ් න ශම් යන ළශඩ්  ශම් යශට්
අහිා මිනිවහ තභයි දු්ෂ විඳි් ශ් . අහිා මිනිවහ දු්ෂ විඳින
එ නළති යන ශවො භහර්ඹ්ෂ තභයි ඳශහත් බහශේත්,
ප්රහශේශීඹ බහශේත් නිරධහරි්  ශම්හට අනුයු්ෂත යරහ ළඩ
ටයුතු රීරීභ. එළනි ළඩ පිළිශශ්ෂ භට ශඳශන් ශ්  නළවළ.

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

රු බහඳතිතුභනි, අද රු ජනහධිඳතිතුභහ අධි ශේගී භහර්
වදනහ. ඒ ශවොයි. භහහ ආඹතනශ contractorsරහට ඵත්
ඳහර්ල් 30,000යි, short-eats parcels 55,000යි. ශම් අඹ
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(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

"දියින" පුත් ඳශත්.

ගු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා

(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ප්රතිර්භඹ ශභෝෂද?

ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

ප්රතිර්භඹ තභයි අාභට මුල් තළන දීභ. ඔඵතුභහ අා
ශශන්ෂ. ඔඵතුභහ වදතට එඟ ථහ ය් ශ් .

ගු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා

(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නීතිභඹ ප්රතිර්භඹ ශභෝෂද?

ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

අශ් ! ඔඵතුභහ හශේ ශජයසඨශඹ්ෂ ඵඵහ හශේ ථහ
යනහ. භභ හරඹ ් ශ්  නළවළ. Hon. Minister, you are a
mature politician and a lawyer by profession. Be honest; get

—————————
* ර වනතකාන තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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rid of corruption. Start from the top. Do not go to the lower
levels first. ඉසශල්රහභ උඩ ඉරහ ඳවශට ගිහිල්රහ ඵළලුහභ,
සවිස ඵළාකුර විලහර ප්රභහණඹ්ෂ Francs තිශඵ් ශ් . ශභ් න
ශම් තළ් ර ඉරහ ඳට්  ් න. අ් න එතළනයි තිශඵ් ශ් 
ප්රතිර්භඹ. ඉ් දිඹහශේ ශොශවොභද ශ් ශ්  රීඹරහ ඵර් න.
Look at the Indian newspapers, which reported about a court
order given to the Modi Government. The Supreme Court
ordered his Government, "By 10.30 a.m. tomorrow, submit
the list of the thousand odd black currency account holders in
Swiss banks". They submitted. Their Elections
Commissioner is very powerful. That is honesty. So, do not
ask me how to curb that. I know you are an honest man, Hon.
Vasudeva Nanayakkara.

ගු ලාසුනේල නානායක්කාර මශතා

(ரண்தைறகு ரசுத ரரக்கர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

That is the mechanism. Is it?
ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

Yes, the mechanism is that. But, it is not implemented.
That is the problem. So, that is that.
දළ්  ඵර් න, කුරුණෆර ළ රසන ය් න ටයුතු
යරහ තිශඵනහ. ඒ ශවොයි. කුරුණෆර ළශේ තුය ශඵෝ න
් නහ. නමුත් ඒශ්ෂ තිශඵන අ්ෂය 125්  අ්ෂය 12
pavement එ දහරහ තිශඵනහ. ළ ශට්ටභ අයශන ඵළලුශොත්
අ්ෂය 12්ෂ ඉයයි. භහඹ්ෂ ශඵෝ න තිශඵන තුය නළති ශරහ
තිශඵනහ. ඳරිය අධිහරිඹ ශභොද ය් ශ් ? ඳශහත් බහ
ශභොද ය් ශ් ? එශවයිශඹෝ ශරහ නිලසලේද ඉ් නහ.
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ තළ් ඳහන ජරහලඹ ද් නහ ඇති.
තළ් ඳහන ජරහලඹ තිශඵ් ශ්  කුරුණෆර ර උඩශ් . ශභොද
වුශඩල? ය් ත ඹ තහනහඹභ ශඟ තිශඵන ළශනුයි, තළ් ඳහන
ජරහලශඹනුයි තභයි කුරුණෆරට තුය ශද් ශ් . ඒ තළ්  ් 
කුරුණෆරට තුය pump යනහ. ඔඵතුභහ ද් නහ ශ් , අශේ
ආඩලඩුකුත් තිබුණහ ශ් . ය් ත ඹ තහනහඹභ ශඟ තිශඵන ළශේ
අඩි 10්ෂ භඩ අය්  දහරහ ඒ භඩ අපි Swedish lab එට ඹළේහ.
ඒ ළශේ තුයර world's worst poisonous chemicals තිශඵනහ
රීඹරහ රීඹපු නිහ අපි ඒහ ඳරී්ෂණ වහ ඹළේහ.
නයහධිඳතිතුභහ භහ 6්ෂ, 8්ෂ ජනතහට තුය ශද් ශ්  නළතු
අර්බුදඹ ඉ් න ශොට භභ යනිල් වික්රභසිාව භළතිතුභහට රීඹරහ
ල් අය්  ඒ ළ ළඹුරු යරහ සුේද යරහ දු් නහ.
රු බහඳතිතුභනි, කුරුණෆර තළ් ඳහන රීඹ් ශ් 
යජහශල් ඉරහ තිශඵන ශපතිවහසි තළන්ෂ. අශ් ! ඳහය වද් න
රීඹරහ දට ල් රීයුේ 1,500්ෂ, 2,000්ෂ ළඩුහ. තළ් ඳහන
ජරහලඹ ශඟ තිබුණහ නිධහනඹ්ෂ. දකුණු ඳශහශත් ශරොකු
ශවාචයිශඹ්ෂ, ශම් බහශේ ශරුම්හයශඹ්ෂ ශනත් ට්ටිඹ
දහශන අශ්  ඒ නිධහනඹ අයශන ගිඹහ ලු. දළ්  ඒ ළඩඳශත්
ඉයයි ලු. ශම්හ භභ ශනොශයි රීඹ් ශ් . ඒ ළන ශම්
මිනිසු් ශ්  අව් න; ඔඵතුභ් රහශේ අඹශනුත් අව් න.
රු බහඳතිතුභනි, ශභතුභ් රහ දළ්  ප්රහල යනහ
ශොටි් ට අවි ආයුධ දු් ශ්  යනිල් රීඹරහ. භභ අවනහ, යනිල්
වික්රභසිාව භවත්භඹහ ශොශවේද එශවභ දීරහ තිශඵ් ශ්  රීඹරහ.
අපි ඳශහත් බහ ක්රභඹ ඇති ශශේ ශොටි් ට ඳවය ශද් නයි.
ශොටි් ට ඳවය ශද් න යනිල් වික්රභසිාව භවත්භඹහ තභයි
ඥහන් ත ඳශමුශ්  පිඹය්ෂ ත්ශත්. ශභෝෂද ඒ? ඒ ළන
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භහ රීඹ් න ඕනෆ. එතුභහ ච් ද්රිහ ජනහධිඳතිනිඹශේ හරශ
ඹම් ශෂෝෂස ගිවිසුභ අත්්  යේදී අපි විරුේධ ශරහ ඇහුහ,
"ඇයි ඔඵතුභහ ඕ ශශේ?" රීඹරහ. එතුභහ ශභෝෂද භට රීේශේ?
එතුභහ රීේහ, "ජඹවික්රභ, වුරු ඵරඹට ආත් ශම් ප්රලසනඹ
ප්රලසනඹ්ෂ. ච් ද්රිහයි, ඹම් ශෂෝෂස ව අපි ගිවිසුභ අත්් 
ශශේ ඒ තුළි්  ශවෝ ප්රලසනඹ වි් නයි. ශභහිදී අපි ඵර් න ඕනෆ
ආඩලඩුද විඳ්ෂඹද රීඹරහ ශනොශයි." රීඹහයි. අ් න
අාත්ඹ. යනිල් වික්රභසිාව භළතිතුභහ අභළති ශරහ එදහ ඇති
යපු ගිවිසුභට පි්  සිේධ ් න තභයි ඔඹ රුණහ අම්භහ් 
එල්ටීටීඊ ාවිධහනශඹ්  ඉත් වුශඩල. අය් තරහශේදී සහමී් 
ව් ශේරහ කහතනඹ යපු, රීසි ශදඹ්ෂ ය් ශ්  නළවළ රීඹරහ
ශඳොශයෝ දු ශරහ භඩශපුශේදී යහශවහමිරහ වඹසිඹ ණන්ෂ
අයශන ගිහිල්රහ අමු අමුශේ කහතනඹ යපු, - එළනි සිේධී් 
ඔ්ෂශෝභ යපු - ප්රබහය් ශේ strategic planning brain එ
තභයි රුණහ අම්භහ් . නළශඟනහිය ඳශහශත් තභයි ඵරත්භ
ත්රසත වමුදහ සිටිශ . ප්රබහය් ශේ උතුරු ඳශහශත් වමුදහ
ශනොශයි ඵරත්. ඒ ගිවිසුභ නිහ රුණහ අම්භහ් , පිල්ශරඹහ් ,
රිහර්  ඇතුළු ඔ්ෂශෝභ තහයිර් තඹ ආදි වළභ යටටභ
ගිහිල්රහ ශරෝඹ දළ්ෂහ. ඒ අඹට සිාවරඹ්  ශඳනුශඩල
කහතඹ්  විධිඹට ශ් ; ම්ශල්ච්ඡඹ්  රීඹරහ ශ් . හභ ගිවිසුභ
නිහ දකුශඩල අඹ උතුයට ගිඹහ. උතුශර් අඹට ශභශවේට එ් න
පුළු්  වුණහ. නළශඟනහිය ත්රසත වමුදහ දිඹ වුණහ. ඔවු්  විහව
ජීවිතරට ඳත් වුණහ. ඒ භත තිඹහ් න. රුණහ අම්භහ් 
ාවිධහනශඹ්  ඉත් වුණහ. එදහ ඹ් න ඵළවළ රීඹපු ඳශහත්රට
හරිභහර් ඇභති විධිඹට භභ ගිඹහ, ඒ ගිවිසුභ නිහ. රිහර් 
කහතනඹ වුණහ. එඹහ technical officer ශශන්ෂ. එඹහ සිාවර
ද් නහ. එතුභහ භශේ ජීේ එශ්ෂ නළඟරහ ගිඹහ භඩශපුශේ
උ් නච්චිඹ ළ ඵර් න. ළශශේ වළතළේභ 28්ෂ ගිඹහ. භභ රීේහ,
"භභ හවනඹ එශනහ. එ් න නඟි් න." රීඹරහ. ඒ අඹ සිාවර
ද් නහ. ඒ භශ් දී රෑ වුණහ. භභ ඒ ළ ඵරරහ ප්රතිාසයණඹ
ය් න ළරසුම් වදරහ දු් නහ.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු භ් ත්රීතුභහ, විනහඩි ශදරී්  ඳභණ ථහ අ් 
ය් න.

ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

විනහඩි ීමඹ්ෂ ඉයද?

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

විනහඩි 16්ෂ.

ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ප්රබහය්  රිහර්  එවහට අයශන තිඹට ඳසශේ
කහතනඹ වුණහ. ශභළනි තත්ත්ඹ්ෂ තිබිරහත් තමු් නහ් ශේරහ
ශොශවොභද යනිල් වික්රභසිාවට ශචෝදනහ ය් ශ් ? යනිල්
වික්රභසිාව ශම් ශේල් යරහ නළවළ. යනිල් වික්රභසිාව ශනොශයි,
2005 දී භාර භයවීයත් එ්ෂ ගිහිල්රහ රුපිඹල් ශෝටි 800්ෂ
දු් ශ්  වුද? ශ්රීඳති සරිඹහයච්චි, අරසරහ එතු ශරහ ශ්  ඒ
ශේල් ශශේ. එශවභ යරහ ශදභශ ජනතහශේ ඡ් ද ශද් න
එඳහ රීඹරහ ප්රබහය් ට රීේහ. එශවභ ටයුතු යරහ
තමු් නහ් ශේරහ දළ්  ශඵොරුට එ එ ශේල් රීඹනහ. ඒ
ර්ෂසභ්  රීරිඇල්ර භ් ත්රීතුභහ ඳළවළදි  රීේහ. ඒ නිහ
තමු් නහ් ශේරහ ශඵොරුට භඩ ව් න වද් න එඳහ. අපි ශම්
පිළිඵ ඇත්ත ථහ යමු.
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ඳහර් ශම්් තු

[රු හමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ

ඳශහත් බහරට තිශඵන ඵරඹත් එ්ෂ ම්ඵ් ධීයණඹ්ෂ
නළති ළඩ පිළිශශ්ෂ අද රිඹහත්භ නහ.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු භ් ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත ශරහ අ් .

ගු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මශතා

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

රු බහඳතිතුභනි, භට විනහඩිඹ්ෂ ශද් න, භභ අ් 
ය් නම්.
2005, 2010 භළතියණ ්  ඳසශේ ජනහධිඳතිතුභහ රීේහ,
''භභ විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ නළති යරහ ඳහර් ශම්් තුට
එනහ'' රීඹරහ. ඳශහත් ඳහරනඹට ශොට්ඨහ ක්රභඹ ශශනනහ
රීේහ. එදහ යනිල් වික්රභසිාව භළතිතුභහ, භභ, භවශල්ම්, රු
ජඹසරිඹ, ශජෝලේ භයිල් ශඳශර්යහ ඇතුළු පිරි "Temple Trees"
එට ගිඹහ. ඵළසිල් යහජඳ්ෂ භවතහ, වභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ,
නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ එතළන හිටිඹහ. ජනහධිඳතිතුභහ
රීේහ, "භට ඳහර් ශම්් තුට එ් න වුභනහයි, අභළති ක්රභඹ
ඇති යනහ, ශොට්ඨහ ක්රභඹ ඇති යනහ." රීඹරහ. ඒ
ඔ්ෂශෝභ රීේහට ඳසශේ භභ ඇහුහ, ''ඔඵතුභහ ේබහශඹ් 
අාද ශම් ශේල් රීඹ් ශ් ?'' රීඹරහ. ශභොද, ඒ වමුවීභට
භභයි පුභ ශශේ, අශේ නහඹතුභහශේ එඟත්ශඹ් . භභ
ජනහධිඳතිතුභහශ්  ඇහුහ, ඔඵතුභහ ේබහශඹ් ද ශම්හ
රීඹ් ශ්  රීඹරහ. "ඔේ" රීේහ. ඇයි එශවභ අව් ශ්  රීඹරහ
එතුභහ භශ්  ඇහුහ. භභ රීේහ, "ඔඵතුභහ අශේ වුරුත්
ආඩලඩුට ් ශ්  නළවළ රීඹරහ, ඒ අඹ ඔ්ෂශෝභ ත්තහශ් 
ශ් "
රීඹරහ. යනිල් වික්රභසිාව භළතිතුභහ භට රු්ෂභ් 
ශේනහනහඹ අශත් ඳණිවුඩඹ්ෂ එේහ, අපි එඟතහට එ් නම්
රීඹරහ. ඒ ශරහශේ රු ජඹසරිඹ ගිහිල්රහ කට්ටනඹට ඹ් න
ගිඹහ. ඒ ශරහශේ ජනහධිඳතිතුභහ රීේහ, "භභ ආශ එ්ෂත්
ජහති ඳ්ෂශ භ් ත්රීරු වුරුත් ් ශ්  නළවළ." රීඹරහ.
රු බහඳතිතුභනි, ඒ ශේල් රීඹරහ ඳළඹ 48්ෂ තුශ ශභොද
ශශේ? ශදභශ භ් ත්රීරු ශද් ශන්ෂ ත්තහ. අශේ ප්රබහ ශ් ් 
භ් ත්රීතුභහ ව ඳරනි දිම්ඵයම් භ් ත්රීතුභහ ත්තහ. ඉති් ,
ශභොනහද ශම්
රීඹ් ශ් ? ශම්ද නහඹත්ඹ? ශම්
විහිළු්ෂද? නම්බුහය විධිඹට ඉත් ් න ජනහධිඳතිතුභහට
අසථහ තිශඵනහ. අපි ඔ්ෂශෝභ ඒහඵේධ ශරහ
ජනහධිඳතියණඹට ප්රඵර අශේ්ෂශඹ්ෂ දභනහ. ඒ නිහ
ජනහධිඳතිතුභහට නම්බුහය විධිඹට
ඉත් ් න හරඹ
තිශඵනහ. එශවභ වුශණොත්, අශේ අඹත් ඔ්ෂශෝභ ඡ් දඹ
ශදනහ. එශවභ යරහ, යසථහ ශනස යමි් 
ඳහර් ශම්් තුට එ් න රීඹරහ එතුභහට රීඹමි්  භශේ ථහ
අ්  යනහ.
[ප.බහ. 11.42

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා (පෂාත් පාන ශා
පෂාත් වභා නිනයෝජය අමාතයුරමා)

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

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

රු බහඳතිතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතයහාලශ ළඹ ශීර්ඹ විහදඹට ර්ෂන ශම් ශභොශවොශත්
නිශඹෝජය අභහතයයඹහ ලශඹ්  අභහතයහාලඹ ශනුශ්  චන
ීමඳඹ්ෂ ථහ ය් න රළබීභ ළන භභ තුටු නහ.
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රු බහඳතිතුභනි, අද දිනශ ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
්ෂශේත්රඹ පිළිඵ රීසිභ වයත් ළදත් ථහ්ෂ විඳ්ෂඹ
ඳළත්ශත්  ඉදිරිඳත් වුශඩල නළවළ. ඳසු ගිඹ හරශ හිටපු
භ් ත්රීරු එශවභ නළත්නම්, ඒ හරශ ථහ යපු ථිශඹෝ අද
ශභතළන නළවළ. ඒ නිහ විඳ්ෂශ සිඹලුභ ටල් ළශවන
ආහයඹට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රමු ශම් යජඹ ඳශහත් ඳහරන
වහ ඳශහත් බහ ්ෂශේත්රඹ දියුණු ය් න ශම් යුශ ටයුතු ය
තිශඵනහ රීඹන එ ඳළවළදි යි.
රු බහඳතිතුභනි, විඳ්ෂශ රු භ් ත්රීතුභ් රහ ශම්
්ෂශේත්රඹ ම්ඵ් ධශඹ්  රුණු ණනහ්ෂ ඉදිරිඳත් ශහ. අද
විඳ්ෂඹ ශනුශ්  ඳශමුශ් භ රුණු ඉදිරිඳත් යපු රු
් ත අලුවිවහශර් භ් ත්රීතුභහ ව්  ශහ, ඳශහත් ඳහරන
්ෂශේත්රශ තිශඵන ාචහ ව දණ පිළිඵ. අද ඳශහත් ඳහරන වහ
ඳශහත් බහ ්ෂශේත්රශ නිශඹෝජිතශඹෝ 5,000ට ආ් න
ායහ්ෂ සිටිනහ. ශම් නිශඹෝජිතඹ් ශ්  සිදුන ාචහ, දණ,
අක්රමිතහ පිළිඵ විනිවිදබහශඹ්  යුතු නීතිඹ රිඹහත්භ
ය් න අපි ටයුතු යරහ තිශඵනහ. භභ මීට ති ීමඳඹට
 ්  ඳහර් ශම්් තුට ඒ පිළිඵ හර්තහ්ෂ ඉදිරිඳත් ශහ.
2004 ර්ශඹ්  ඳසශේ එසිඹතු්  ශදශනකුට විරුේධ අපි
නීතිභඹ ටයුතු යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ, එයි්  ඳනවට
ළඩි ායහ්ෂ ළයදිරු්  ඵට ඳත් යරහ තිශඵනහ. ඒ
පිළිඵ විනිවිදබහඹරී්  යුතු අපි ටයුතු යනහ. ශම්
අභහතයහාලඹ තුශ රීසිභ ාචහ්ෂ, දණඹ්ෂ ් න අපි ඉඩ
ශද් ශ්  නළවළ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ, ඒ හශේභ අශේ රු
අභහතයතුභහ ඒ පිළිඵ අලය ළඩ ටයුතු යනහ.
රු බහඳතිතුභනි, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර නිශඹෝජිතඹ් ට අලය
යන පුහුණු රඵහ දීභ ළන ශභතුභ් රහ ව්  ශහ. දළනට ඒ
වහ ඳශහත් ඳහරනඹ පිළිඵ ශ්රී රාහ ආඹතනඹ අපි ඳත්හ
ශන ඹනහ. ශම් ආඹතනඹ භඟි්  ඳ්ෂ, විඳ්ෂ ශේලඳහරන
නිශඹෝජිතඹ් ට ව නිරධහරි් ට අලය යන පුහුණු රඵහ
ශද් න අපි ටයුතු යනහ.
ඳශහත් ඳහරන ්ෂශේත්රශ තිශඵන ඹල් ඳළන ගිඹ නීති
පිළිඵත් රීේහ. රු අභහතයතුභහ ව අශේ අභහතයහාලශ
නිරධහරි්  ඒ නීති ාශලෝධනඹ ය් න ශම් න විට ටයුතු
යශන ඹනහ.
රු බහඳතිතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ ්ෂශේත්රඹට
රාහ ඉතිවහශ ළඩිභ මුදර්ෂ ශ්  ශ එභ නහඹඹහ
අතිරු ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහඹ රීඹන හයණඹත්
අපි භත්ෂ ය් න ඕනෆ. ඳඩලඩුහබඹ යජතුභහශේ හරශ සිට
රාහශේ ඳශහත් ඳහරන ක්රභඹ රිඹහත්භ වුණහ. එදහ අශේ යශට්
ග්රහභ යහජය ාල්ඳඹ රිඹහත්භ වුණහ. නමුත්, නිදව රඵහ
ත්තහට ඳසු අශේ යශට් ඳශහත් ඳහරන ්ෂශේත්රඹ දියුණු ය් න,
ල්ෂතිභත් ය් න ටයුතු ශ නහඹඹ්  සිටිශ අතශශොස්ෂ
ඳභණයි. එයිනුත් ඳශහත් ඳහරන ්ෂශේත්රඹ ශනුශ්  විලහර
හර්ඹබහයඹ්ෂ ශශේ අතිරු ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳ්ෂ
භළතිතුභහයි. එතුභහ 2005 ශර් සිට ඳශහත් ඳහරන ්ෂශේත්රඹ
දියුණු ය් න, ල්ෂතිභත් ය් න අලය යන ඵරඹ, ල්ෂතිඹ
අඳට රඵහ ශදමි්  සිටිනහ. ඒ ඔසශේ අපි ටයුතු යශන
එනහ.
රාහ ඉතිවහශ ඳශමු යට ශම් ශර් ඳශහත් ඳහරන
්ෂශේත්රඹට ළඩිභ මුදර්ෂ ශ්  ය තිශඵනහ. අද න විට
ඳශමුශනි අභහතයහාල ීමඳඹ අතයට ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන
අභහතයහාලඹත් ඇතුශත් ය තිශඵනහ. ඳශහත් බහ වහ ඳශහත්
ඳහරන ්ෂශේත්රඹ දියුණු ය් න ශම් ශර්දීත් රුපිඹල් මි ඹන
234,686.64 මුදර්ෂ ශ්  ය තිශඵනහ. ශම් හශේ විලහර
මුදර්ෂ, විලහර ඵරඹ්ෂ එ්ෂ තභයි අද ඳශහත් බහ වහ ඳශහත්
ඳහරන අභහතයහාලඹ ටයුතු ය් ශ් .
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ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යමි්  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ
ශඳොශයෝ දු වුණහ, ඳසුහමී ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ාර්ධනඹ
ය් න අලය යන අනුග්රවඹ රඵහ ශදන ඵ. අශේ යශට්
ඳසුහමී ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 208ට ඳසු ගිඹ හරශ රුපිඹල්
මි ඹන 10 ඵළගි්  රඵහ ශද් න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ.
නමුත්, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ උඳශදස භත අශේ යශට් සිඹලුභ
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ල්ෂතිභත් ය් න රුපිඹල් මි ඹන10
ඵළගි්  ශනොශයි, එ්ෂශෝටි විසිර්ෂඹ ඵළගි්  යට රඵහ
ශද් න දළ්  තීයණඹ යරහ තිශඵනහ. ඒ අනු ඳශහත් ඳහරන
ආඹතන 330ටභ ශම් අවුරුේශේ රුපිඹල් එ්ෂශෝටි විසිර්ෂඹ
ඵළගි්  රඵහ ශද් න අඳ ටයුතු යරහ තිශඵනහ. ඒ ඹටශත්
විශලේශඹ් භ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ති ශඳොශ, ශභහ
උදයහන, අතුරු ඳහයල්, හනු ඳේධති, ශඳොදු ළසිරීළි අලුත්ළඩිඹහ
රීරීභ, නීඳහය්ෂ ටයුතු දියුණු රීරීභ, ළළිර
ශභනහයණඹ, ඹ් ශත්රෝඳයණ නඩත්තු, ප්රජහ ජර යහඳෘති
නඩත්තු රීරීභ, යථ හල් නඩත්තු රීරීභ, ජාභ ශශශහභ විධිභත්
රීරීභ, ප්රහශේශීඹ බහ තු සථහය ශශශ භධයසථහන විධිභත්
රීරීභ වහ නඩත්තු රීරීභ, නය පිරිසිදු රීරීභ ව අරායණඹ, ඵස
නළතුම් ශඳොශ විධිභත් ඳත්හ ළනීභ, ආදහවනහහය, සුහන
භමි විධිභත් ඳත්හ ළනීභ, ආයුර්ශේද භධයසථහන වහ ශභහ වහ
භහතෘ හඹන විධිභත් ඳත්හ ළනීභ ළනි ටයුතු යශන
ඹනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළශඹ්  අඳට රඵහ
ශදන ඒ මුදර ශදගුණ යරහ තිශඵනහ. ඒ අනු, රඵන ශර් සිට
ශම් සිඹලුභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ල්ෂතිභත් ය් න ඒ
ආඹතනරට රුපිඹල් ශදශෝටි වතළිසර්ෂඹ ඵළගි්  රඵහ
ශද් න අඳ ටයුතු යනහ.

අශේ ඳශහත් බහ ඳශහත් ඳහරන අභහතයහාලඹට අශනකුත්
අභහතයහාල නුත් විලහර ල්ෂතිඹ්ෂ රළශඵන ඵ භත්ෂ
ය් නට ඕනෆ. විශලේශඹ්  ආර්ථි ාර්ධන අභහතයහාලශඹ් 
අඳට විලහර ල්ෂතිඹ්ෂ රළශඵනහ.

අශේ යශට් භහර් ්  ඵහුතයඹ්ෂ අයිති ් ශ්  ප්රහශේශීඹ
බහරට. ප්රහශේශීඹ බහ ඹටශත් භහර් රීශරෝමීටර් ර්ෂඹට
ඩහ තිශඵනහ. භවහ භහර් අභහතයහාලඹ ඹටශත් තිශඵන භහර්
හඳට් රීරීම් ඇතුළු සිඹලු අලුත්ළඩිඹහ ටයුතු ශම් න විට
යශන ඹනහ. ඳශහත් බහරට අඹත් භහර්රත් ඒ අලය
ාර්ධන ටයුතු යශන ඹනහ. අඳට ග්රහමීඹ භහර්ත් විලහර
ප්රභහණඹ්ෂ තිශඵනහ. ශම් ග්රහමීඹ භහර් නඩත්තු රීරීභ ඳසු ගිඹ
හරශ
විලහර ප්රලසනඹ්ෂ ශරහ තිබුණහ. අශේ අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහ ඒ පිළිඵත් අධහනඹ ශඹොමු යරහ ප්රහශේශීඹ
බහරට අලය යන ඹ් ශත්රෝඳයණ ඒඹ්ෂ පිහිටුහ
් න අලය යන ඹ් ත්ර සත්ර ් න රුපිඹල් මි ඹන 12,000
ඳභණ මුදර්ෂ ඳසු ගිඹ අඹ ළශඹ්  ශ්  යරහ දු් නහ. ඒ ඹ් ත්ර
සත්ර අපි ඇණවුම් යරහ තිශඵනහ. ඉතහභ ශටි හරඹ්ෂ තුශ ඒ
ඹ් ශත්රෝඳයණ ප්රහශේශීඹ බහ අතය ශඵදහ ශද් න අපි ටයුතු
යනහ. ඒ අනු ඉදිරි හරඹ තුශ එභ ප්රලසනඹට සථියහය
විදුභ්ෂ රඵහ ශද් න අඳට වළරීඹහ රළශඵනහ.

සර්ණපුයය ම්භහන උශශශල්දී අශේ රු ඇභතිතුභහ
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශ්  විශලේ ඉල්ලීභ්ෂ ශහ. ඳශහත්
ඳහරන ආඹතනර ඉ් න නිශඹෝජිතඹ් ට ඹම් ඹම් ඳවසුම්
රහ ශද් නටඹ රීඹන ඉල්ලීභ ශහ. ඒ අනු, අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහශේ උඳශදස භත රු ඵළසිල් යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ
භළදිවත් ශරහ, විශලේශඹ්  රු ඇභතිතුභහශේ භළදිවත් වීභත්
එ්ෂ ප්රහශේශීඹ බහ නිශඹෝජිතඹ් ට අලය යන ඹතුරු ඳළදි
ශවට දිනශ දී රඵහ ශද් නට ටයුතු යනහ. ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනර භවජන නිශඹෝජිතඹ් ශේ දීභනහ ළඩි ය් නටත්
අපි ටයුතු යනහ.

රු බහඳතිතුභනි, අශේ අභහතයහාලඹ ඹටශත් යහඳෘති
ණනහ්ෂ රිඹහත්භ යනහ. විශලේශඹ් භ පුය නළඟුභ
යහඳෘතිඹ ඹටශත් නය 108්ෂ ඉර්ෂ ය නිමි් , ප්රහශේශීඹ
බහට රුපිඹල් ශෝටි ඳව්ෂ - මි ඹන 50්ෂ- ඵළගි්  රඵහ
ශදනහ. ඒ ඹටශත් ඒ ප්රහශේශීඹ බහ ශොඩනළඟි , ආදහවනහහය,
ති ශඳොශල්, ඵහුහර්ඹ ශොඩනළඟි , හනු ඳේධතිඹ ළසීභ
ඇතුළු ඹටිතර ාර්ධනඹ ය් න අපි ටයුතු යශන ඹනහ.
ශම් න ශොටත් අශේ අභහතයහාලඹ ඹටශත් ශම් ආඹතනරට
අපි ශනොශඹකුත් ප්රදහන යනහ. සිඹලුභ ප්රහශේශීඹ බහරට
අලය යන ්ළ්ෂටර් යථ,  ඵවුර්, ඩඵල් ළේ යථ රඵහ
ශදනහ. සිඹලුභ ප්රහශේශීඹ බහරට අලය යන ඩඵල් ළේ යථ
රඵහ ශද් නට දළනට ටයුතු ය ශන ඹනහ. ශම් භහඹ
අහන ශේදී සිඹලුභ ප්රහශේශීඹ බහරට අලය යන ඩඵල්
ළේ යථ රළශඵනහ. රුපිඹල් මි ඹන සිඹඹට ඩහ ළඩි මුදර්ෂ
ශ්  ය, ඒ ප්රහශේශීඹ බහරට අලය compactors රඵහ දීභ අද
දිනශ දී සිදු යනහ.

රු බහඳතිතුභනි, භට ත ශොඳභණ ශරහ්ෂ තිශඵනහ
ද?

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ්ෂ තිශඵනහ.

ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මශතා

(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ආර්ථි ාර්ධන අභහතයහාලශඹ්  "ශදොරි්  ශදොයට මි් 
භට"
ළඩටවන රිඹහත්භ ය් නට, ග්රහමීඹ ඳහයල්
වද් නට රුපිඹල් මි ඹන 4,000 ඳභණ මුදර්ෂ රළබුණහ. අපි ඒ
ළඩ ටයුතු ය ශන ඹනහ. භහතෘ හඹන, -එඹ අශේ
අභහතයහාලඹට අයිති විඹඹ්ෂ- ඒ හශේභ ති ශඳොශල් ළනි
සථහනර ාර්ධන ටයුතු ය් න අලය ල්ෂතිඹ රඵහ
ශදනහ. ති ශඳොශල් නිර්භහණඹ ය් න, නහරි ාර්ධන
අධිහරිඹ වයවහ අඳට රුපිඹල් බි ඹන ණනහ්ෂ අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහ ශම් අඹ ළශඹ්  ශ්  ය තිශඵනහ. ඒ වයවහ
අශේ යශට් ති ශඳොශල් අපි වදනහ.

රු බහඳතිතුභනි, ශම් හශේ ඳශහත් ඳහරන ්ෂශේත්රශ
සර්ණභඹ යුඹ්ෂ ඇති ය් නට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ
නහඹත්ඹ ඹටශත් ටයුතු යනහ. එභ ටයුතු ය ශන ඹන
අශේ රු අභහතයතුභහට අඳ ශම් අසථහශේදී සතුති් ත
ශනහ. ඒ වහ වශඹෝඹ ශදන අශේ අභහතයහාලශ අධය්ෂ
භඩලඩරඹ ඇතුළු නිරධහරි්  සිඹලු ශදනහටභත් ශම් අසථහශේදී
අශේ විශලේ සතුතිඹ පුද යමි්  භහ නිවඬ ශනහ.
[தொ.த. 11.51]

ගු නපුමාල් රාජදුරයි මශතා

(ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

தகப றசரபர் அர்கதப, இன்த அதறறதத்ற
அகடந்துதம் ரடுகபறன் தட்டிலிதன து ரடும்
இடம்ததற்த தகறன்நது தம்ததரது க்கு கறழ்ச்சறரக
இதக்கறன்நது. து ரட்டின் கனர் தகு ஜணரறதற
அர்கபறன் தரகனதரக்குத் றட்டத்றதன குநறப்தறடப்தட்ட
றக தொக்கறரண எத றடத்க இவ்றடத்றதன கூநற,
ன்தகட உகறகணத் தரடனரம் ண றகணக்
கறன்தநன். "ணறதர் அதறறதத்றறன் தோனரகக் குடும்ததொம்
குடும்தத்றன் அதறறதத்ற தோனரகக் கறரதொம் கறரத்றன்
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[රු ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ

அதறறதத்ற தோனரகப் தறதசதொம் தறதசத்றன் அதறறதத்ற
தோனரகத் தசதொம் அதறறதத்ற அகடத்ம்" ன்தத அந்க்
கூற்நரகும்.
இறல்
ரங்கள்
ணறதர்
ற்தம்
குடும்தங்ககப
அதறறதத்ற தசய்ற்கரண கலழ்ட்ட அகப்தரக கறர
தசகரபர் தறரறறகண தரக்குகறன்தநரம். இனங்ககறல்
உள்ளூரட்சறக் கட்டகப்தை ன்தது றகவும் தககரணது.
அரது ரங்கள் தொலில் 'கம்சதர' தொகநறதன தரடங்கற,
1939ஆம் ஆண்டு க சகத, தறன்ணர் 1947ஆம் ஆண்டு
ரக சகத, தறன்ணர் 1987ஆம் ஆண்டு தறதச சகத ன்ந
ககறல் து உள்ளூரட்சற அகப்தைகள் பர்ச்சறகடந்
றதக்கறன்நண. ணறதம், இற்நறல் ந்க் கட்டகப்தைக்
குள்ளும் ரன் தறறறறத்துப்தடுத்தும் தததந்தரட்ட க்கள்
உள்படக்கப்தடறல்கன ன்தது தறச்சறகணக்குரறரகும்.
குநறப்தரக இந் ரட்டின் ததரதபரரத்துக்கு தொதுதகலும்தரக
இதக்கறன்ந தததந்தரட்டத் தரறனரபர்கள் இந்க் கட்ட
கப்தைக்குள் ஈர்க்கப்தடரது தைநக்கறக்கப்தட்டுள்பணர்.
உள்ளூரட்சற
ன்நங்கள்
தற்நற
சுதக்கரண
றபக்கத்கத் தது து தறச்சறகணககப அகடரபப்
தடுத் சறரக இதக்கும் ண றகணக்கறன்தநன். 1987ஆம்
ஆண்டு
அநறதொகப்தடுத்ப்தட்ட
தறதச
சகதக்கு
4
தடத்றற்கு எத தொகந தறதச சகத உதப்தறணர்கள் தரறவு
தசய்ப்தடுகறன்நரர்கள். ஆம்தத்றதன உற அசரங்க
அறதத தறதச சகதறன் தசனரபரக இதந்ரர். ஆணரல்,
தறன்ணர் தறதச தசனகம் உதரக்கப்தட்டு அந் உற
அசரங்க அறதர் தறதச தசனரபரக ததர் ரற்நம்
தசய்ப்தட்டரர்.
இந்
உள்ளூரட்சற
ட்டத்றதன
அசரங்கத்றணரல் அச றர்ரக தொகநதரன்தம் க்கபரல்
தரறவுதசய்ப்தட்ட
தறறறறககபக்தகரண்ட
அசரங்க
அறகரசகத தொகநதரன்தம் உதரக்கப்தட்டு இந்
இண்டு
அகப்தைக்களுத
ம்தொகட
தறகபறதன
தறறதலிப்தை, இட்டிப்தை, எத தகனக லண்டும் லண்டும்
தசய்ல் ததரன்ந தன சறக்கல்ககப உதரக்குகறன்நண.
இனங்ககறதன கனகத் றர்கள் 15 இனட்சம் ததர்
ரழ்ந்ரலும் இறல் 9 இனட்சம் க்கள் தததந்தரட்டப்
தகுறறதனரன் ரழ்கறன்நரர்கள். உள்ளூரட்சறத் தர்ல்
கபறன்ததரது அர்கள் ரக்கபறத்ரலும்கூட உள்ளூரட்சற
சம்தந்ரண ந்ற தசகககபத்ம் அர்கபரல் ததற்தக்
தகரள்ப தொடிர எத றகனகறதக்கறன்நது. இணரல் 9
இனட்சம் தததந்தரட்ட க்கள் உள்ளூரட்சறச் சகதகபறன்
தசற்தரட்டுச்
சட்டகத்துக்குள்
உள்ரங்கப்தடறல்கன
ன்தது ககனரண றடம். இது அம்க்கபறன் அதறறதத்ற
றல் ரத்றன்நற எட்டுதரத்த் தசற அதறறதத்றறலும்
றர்கநரண ரக்கத்க ற்தடுத்றறதக்கறன்நது.
தறதச சகதச் சட்டத்றன்கலழ் தததந்தரட்டங்கள் ர்த்க
அல்னது றரதர றதணங்கபரகத அகடரபப்தடுத்ப்
தட்டுள்பண. அன் ததரதள் தரட்டங்கள் இன்ணதொம்
கறரங்கள் ன்ந ககநக்குள் தகரண்டுப்தடறல்கன
ன்தரகும். கறரற ற்தம் க க்கள் ரம் ததற்தக்
தகரள்ளும்
தசககளுக்கு
ரற
தசலுத்துரகவும்
தததந்தரட்ட க்கள் துற ரறத்ம் தசலுத்துறல்கன
ணவும் குகந கூநப்தடுகறன்நது. இற்கு றக தொக்கறரக சட்ட
ரலறரண கடகள் இதக்கறன்நண. ரங்கள் தறதச சகதச்
சட்டத்றன் 33ஆது தறரறக தரர்க்கறன்நததரது, "தறதச
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சகதரணது அன் ல்கனக்குள் அகந்துள்ப எத தரட்டம்
அல்னது
அற்கு
தற்தட்ட
தரட்டங்கள்
அல்னது
ககத்தரறல் ததரதப்தைதொற்சறகள் ற்நறணதும் தசரந்க்
கரன் அல்னது தசரந்க்கரர்கபறன் தண்டு தகரபறன்
ததரறல், அத்கக ஏர் இடப்தகுறறல் வீறதரன்கந
றர்ரறத்ல் அல்னது ததணுல் தரடர்தறல் அத்கக
தசரந்க்கரதடன் எப்தந்த்கச் தசய்னரம்" ன்தம்
குநறப்தறட்டிதப்தகக் கரனரம். ததரதுக்கபறன் னகண
ததககறல்,- [இகடதௌடு] Sir, I am getting disturbed by
the Hon. Members here.
ணத, ரங்கள் இவ்ரத தன சட்டரலறரண கடககப
றர்தரக்கறத்ள்தபரம். தறரறவு 134 இல், கட்டிடதரன்த
அகந்றதக்கறன்ந
கரறறல்
தறர்ச்தசய்ககத்டன்
சம்தந்ப்தட்ட தல்தத கடகள் தற்நறக் குநறப்தறடப்
தட்டுள்பது. இவ்ரத தறதச சகதச் சட்டங்கபறணரல்,
இன்த தல்தத குபததடிகளுக்கும் இகடஞ்சல்களுக்கும்
க்கள் ஆட்தட்டிதக்கறன்நரர்கள்.
தறதச சகத றறரணது, கறரறப் ததண்கபறன்
அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள், தரறவுதசய்ப்தட்ட எதங்
கறகந் அதறறதத்ற டடிக்கககளுக்கரக தசனறடப்தட
தண்டுதணச் தசரல்னப்தடுகறன்நது. ஆணரல், தறதச
சகதக்குள் து கனக க்ககப உள்ரங்க தொடிர ஏர்
இக்கட்டரண றகனத இதந்து தகறன்நது. இன்த தர்லில்
ரக்கபறப்தகத் ற, அர்ககப - தததந்தரட்ட க்கள்உள்ளூரட்சற அகப்தைக்கபறன் தசற்தரடுகள் துவுத
தசன்நகடறல்கன.
இர்கள்
ரழ்கறன்ந
எத
சறன
ரட்டங்கபறல் ரக்கபறத்ரலும், ங்களுகட தறச்சறகண
ககபப் ததசக்கூடி றழ் தறறறறகள் தரறவுதசய்ப்தடுது
குகநரக இதக்கறன்நது.
இன்த உள்ளூரட்சற ன்நங்ககபத் ரதறக்கறன்நததரளது,
இனங்ககறல் ததரதுரக 350 குடும்தங்களுக்கு அரது, 750
தததக்கு எத கறர தசகர் தறரறவும், 1,500 - 3,000 தததக்கு
எத க சகதத்ம், 3,000 - 5,000 தததக்கு ரக சகதத்ம்,
7,000 - 40,000 தததக்கு எத தறதச சகதத்தண சணத்
தரகக அடிப்தகடறல் தறரறக்கப்தடுகறன்நது. ஆணரல்,
கனகப் தததந்தரட்டப் தைநங்ககபப் ததரதத்ட்டில்,
அங்கு றகப் ததரற கறர தசகர் தறரறவுகளும் தறதச
சகதகளும் ரதறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. குநறப்தரக, த
தலிர ரட்டத்கப் ததரதத்ட்டிதன அங்கு 5 தறதச
சகதகள் கரப்தடுகறன்நண. இறல் தகரத்கன தறதச
சகதறல் 100,437 தததக்கு 96 கறர தசகர் தறரறவுகள்
கரப்தடுகறன்நண. அதததரல், தததம்தரன்க க்கள்
ரளகறன்ந யங்குரங்தகத்றல் 88,055 தததக்கு 131 கறர
தசகர் தறரறவுகளும் னப்தகணறல் 103,105 தததக்கு 125
கறர தசகர் தறரறவுகளும் கரப்தடுகறன்நண. ஆணரல்,
ததலிரறல் 210,927 தததக்கு 72 கறர தசகர் தறரறவு
களும் அம்தகதொறல் 204,026 தததக்கு 67 கறர
தசகர் தறரறவுகளும் ட்டுத கரப்தடுகறன்நண. அறலும்
நத்ர 33 கறர தசகர் தறரறவுகள் தரட்டப் தகுறககப
கரகக்தகரண்டு கரப்தடுகறன்நண.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Member, you will have to conclude your speech
in a minute.
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(ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

Okay Sir.
தகர்கஸ்தரல்ட் கறர தசகரபர் தறரறறல் 12,898
க்கள் ரழ்கறன்நணர். ஆணரல், ரட்டில் தன இடங்கபறல்
இகறடக்
குகநரண
சணத்தரகக
தகரண்ட
தறதசங்கபறல்
தறதச
சகதகள்
உதரக்கப்தட்டிதக்
கறன்நண. இவ்ரநரண தல்தத குபததடிகளுக்கு த்றறல்
ரன் இந் க்கள் ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். இவ்ரத
இதக்கும்ததரளது, இந் க்கள் வ்ரத தறதச சகதறன்
தசகககப தொகநரகப் ததற்தக்தகரள்ரர்கள்? ன்தது
சறந்றக்கக்கூடி றடத. ணத, றர்தம் கரனங்கபறல்
இந் தறதச சகதச் சட்டங்கள் தொகநரகத் றதத்ப்தட
தண்டும். ங்களுகட தறதச சகத உதப்தறணர்களுக்கு
லங்கள் சற ரய்ப்தறகண ங்குகறன்நலர்கள்; றறக
ங்குகறன்நலர்கள்;
அதறறதத்றககபச்
தசய்கறன்நலர்கள்.
இகதல்னரம் சரற. ஆணரல், ங்களுக்குச் சட்டத்றதன
தறச்சறகண கரப்தடுகறன்நது. ம்தொகட க்கள் ரக்
கபறப்கத ரத்றம்ரன் தசய்கறநரர்கள். ஆணரல், தறதச
சகதறதெடரகப் ததநக்கூடி சுகரர தசக, குப்கதககப
அகற்தல், வீற றபக்குககபப் ததரதத்துல் ததரன்ந
ந்றரண தசகககபத்ம் ததற்தக்தகரள்ப தொடிரர்க
பரகத
கரப்தடுகறன்நரர்கள்.
இங்கு
சம்தந்ப்தட்ட
அகச்சர் அர்கள் இதக்கறன்நரர். ங்களுக்குள்ப தறச்சறகண
தறதச சகதக்கு ங்குகறன்ந சற ரய்ப்தைக்கள் அல்ன.
தறதச சகதச் சட்டத ங்களுக்குப் தறச்சறகணரக
இதக்கறன்நது ன்தக அது கணத்துக்குக் தகரண்டு
றதம்தைகறன்தநன்.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා

(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

தகப உதப்தறணர் அர்கதப, ரங்கள் அகச்சறன்
Consultative Committee இல் தகப அகச்சர் றதணஷ்
குர்ண அர்களுகட கனகறல் எத குளக
றறத்து, அன்தோனம் recommendation டுத்றதக்கறன்தநரம்.
அரது, உள்ளூரட்சற சகதகபறணரல் க்களுக்கு தகன
தசய்க் கூடிரத - அது அசரங்கத்றன் தரட்டங்கபரக
இதந்ரல், அசரங்கத்றன் அதறகப் ததற்த - ரங்கள்
ற்தரடுககபச் தசய்துதகரண்டிதக்கறன்தநரம்.

ගු නපුමාල් රාජදුරයි මශතා

(ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

றகவும் ன்நற அகச்சர் அர்கதப.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Member, please conclude now.
ගු නපුමාල් රාජදුරයි මශතා

(ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

Give me one more minute, Sir.
இன்த இனங்ககறதன அம்தகதொ தறதச சகதத
றகப்ததரற சகதரகக் கரப்தடுகறநது. அங்தக இண்டு
இனட்சத்துக்கு தற்தட்ட க்கள் ரழ்கறன்நரர்கள். ஆணரல்,
ரட்டிதன தன தறதசங்கபறதன 20,000 - 30,000 க்ககபக்
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தகரண்ட
தகுறகபறதனல்னரம்
தறதச தசனகங்களும்
தசற்தடுகறன்நண; தறதச சகதகளும் தசற்தடுகறன்நண.
ணத
தகப
அகச்சர்
அர்கள்
இவ்ரநரண
றடங்ககபக் கணத்றதனடுத்து, லங்கள் தறறலிதக்கும்
ததரத சறன சலர்றதத்ங்ககப தற்தகரள்ப தண்டும்.
அன்தடி இந்ப் தறதச சகதககபப் தறரறத்து, றரரண
தொகநறதன அந் க்களுக்கு றகச்சறநந் தசககச்
தசய்க்கூடிரத அற்கந லபறர்ரறத்ல் உசறதண
ரன் கததுகறதநன்.

Hon. Chairman, due to lack of time, I would like to
table* the rest of my speech.
[භධයහවසන 12.00

ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා (ජවම්පාදන ශා
ජාපලශන අමාතයුරමා වශ ණණ්ු  පාර්නලන ප්රධාාන
වුංවිධාායකුරමා)

(ரண்தைறகு றதணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், டிகரன
கப்தை அகச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் தொற்தகரனரசரதம்)

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

රු බහඳතිතුභනි, අශේ යශට් ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතයහාලශ
ළඹ ශීර් ම්ඵ් ධ භට ථහ ය් න
අසථහ්ෂ රළබීභ භහ ඉතහ ළදත් ශොට රනහ. ශ්රී රාහ
පුයහ තිශඵන ෆභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ්ෂ ම්ඵ් ධශඹ් භ
භළතියණ ඳත්රහ රු ඇභතිතුභහ "භහි් ද චි් තන"
ළඩටවන හර්ථ ය තිශඵනහ. භවජන නිශඹෝජිතයි්  ඳත්
ය ශන, භවජනතහට රීට්ටුතභ ආඹතන වළටිඹට ඳශහත් ඳහරන
ආඹතන - භව නය බහ, නය බහ, ප්රහශේශීඹ බහ - ල්ෂතිභත්
ශොට අශේ ජහති ාර්ධනඹට ඳභණ්ෂ ශනො ජනතහශේ
ආය්ෂහට ඳරිර්තනඹ ය ළනීභට ත ශනසම් යහශිඹ්ෂ
ඇති ශ යුතුඹ රීඹන හයණඹ ම්ඵ් ධත් අපි අශේ අධහනඹ
ශඹොමු රීරීභ ළදත් ශනහ.
මුල් හරශ ඹම් ඹම් ප්රලසනරදී අශේ ධනහදී ආර්ථි
ක්රභඹ අපිට රීඹහපු ත් දයඹ්ෂ තභයි, ජනතහට අලය ම 
ශේල් වළටිඹට ආවහය, සත්ර ව නිහ - food, clothing and
shelter - ළරරීඹ යුතුඹ රීඹන එ. දළ්  ශම්හ විඳීභ දවහ භව
ආඩලඩුශ්  ඳභණ්ෂ ටයුතු ශනොශොට ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනර භළදිවත් වීභ මීට ඩහ ්රීඹ ය ළනීභ ඉතහභ
ළදත්. පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභ, නීඳහය්ෂ ඳවසුම්
රඵහ දීභ, භාභහත් රඵහ දීභ හශේභ ඒ වහ භහන න යුශ
ඵරහශඳොශයොත්තු ඉසට රීරීභට ළඩපිළිශර්ෂ අලය ශනහ. ශම්
සිඹල්රභ අශේ ාර්ධනඹ භනින indexesරට දහඹ ශන
රුණු ඵ ළරරීඹ යුතුයි.
භභ විශලේශඹ් භ රු ඇභතිතුභහශේ අධහනඹට එ
උදහවයණඹ්ෂ
ශශන් නට
ළභළතියි.
ඳශහත්
ඳහරන
ආඹතනඹට භවජනඹහශේ ශපතිහසිම් ශනුශ්  රළබුණු
ඳවසුභ්ෂ නළති ය් න පුළු් ද රීඹන ප්රලසනඹ භභ අව් නට
ඕනෆ. භභ රී ශනොච්චිඹට ගිඹ ද යහ්රිශ දළ්ෂ ශදඹ්ෂ
ළන රීඹ් න ඕනෆ. රී ශනොච්චි නයශ දිටභ අලුත් විදු
ඵල්ඵ වි යරහ තිශඵනහ. අශේ ච් ද්රකුභහර් භළතිතුභහට භත
ඇති. රී ශනොච්චිශ නයශ දිටභ ළතපුම් ණන්ෂ -

—————————
* ර වනතකාන තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඳහර් ශම්් තු

[රු දිශ් ස ගුණර්ධන භවතහ

අලුශත්  ාර්ධනඹ රීරීශම්දි - විදු ඹ රඵහ දීරහ තිශඵනහ.
නමුත් විදු ඹ off යරහ තිබුණහ; විදු ඵල්ඵ නිහ දභරහ තිබුණහ.
ඵර් න, ප්රහශේශීඹ බහශේ වළසිරීභ ශොච්චය ළයදිද? ශම්
ටීඑ් ඒ එට ශවෝ යඑ් පී එට ශවෝ බුරත් ශොරඹට ශවෝ
දු් නු විදු ඹ ඳවසුභ්ෂ ශනොශයි.
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ රාහටභ ශභළනි ඳවසුම් රඵහ
ශදන අතයතුය රී ශනොච්චි ජනතහටත් රඵහ දු් නහ. [ඵහධහ
රීරීභ්ෂ ඔඵතුමිඹ ළභළතියි, ළුයට. ඒ භභ ද් නහ.
ඔඵතුමිඹ ළුයට ළභළති ඇති? භ් ත්රීතුමිඹ්ෂ වළටිඹට ශඵොර
ථහ රීඹ් න එඳහ. භභ ඔඵතුමිඹට රු යනහ. හ් තහ
භ් ත්රීරිඹ්ෂ වළටිඹට උතුරි්  ඇවිල්රහ ශම් බහශේ ඉ් න ශොට
හුශද්ෂ තභ් ශේ ඳ්ෂඹ ළන විතය්ෂ හිත් න එඳහ.
උතුරුයශ ජනතහ අවුරුදු 30්ෂ දු්ෂ වි් හ. ඒ දුරී්  ශොඩ
අයශන ශම් එන භශ් දී ශම් හශේ ථහ රීඹ් න එඳහ.
ඔඵතුමිඹ ඕනෆභ ඳ්ෂඹට ඡ් දඹ ශද් න. ජනහධිඳතිතුභහට ඒ
ප්රලසනඹ්ෂ නළවළ. ජනහධිඳතිතුභහ ඳශහත් බහ ඡ් දඹ තිේශේ
තමු් නහ් ශේරහට දින් න පුළු්  නම් දිනහ ් නයි. එ්ෂත්
ජහති ඳ්ෂඹට අත් ශරහ තිශඵන ඉයණභ ඔඵතුමිඹ ද් නහ.
ඔඵතුමිඹට එ්ෂත් ජහති ඳ්ෂඹට අත් වුණු ඉයණභ ළන
රීඹ් න භශේ ටිනහ හරඹ නහසති ය් ශ්  නළවළ. එශවේ
ටීඑ් ඒ එ දිනුයි රීඹරහ අපිට ප්රලසනඹ්ෂ නළවළ.
ශම් ජහති ාර්ධන රිඹහදහභශ දී ප්රජහත් ත්රහදී ළඩ
රීරීභට ආඩලඩු වහ සිඹලුභ ඳශහත් බහ, ප්රහශේශීඹ බහ, නය
බහ එට ටයුතු ශ යුතුයි. ආදහඹම් භහර් එතු ය ත
යුතුයි. ආදහඹම් භහර් එතු ය ශනෝ නහ ප්රහශේශීඹ බහ්ෂ,
නය බහ්ෂ, භව නය බහ්ෂ ශොශවොභද ඳත්හ ශන
ඹහභට ටයුතු ය් ශ්  රීඹන එ ළන තභයි, අද ඳශහත් ඳහරන
වහ ඳශහත් බහ අභහතය රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භළතිතුභහශේ
අධහනඹ ශඹොමු ශරහ තිශඵ් ශ් . අඹ ළඹ ශල්නශඹ්  ඳශහත්
ඳහරන ආඹතනරට විශලේශඹ්  මුදල් ශ්  යරහ ව විශලේ
වන රඵහ දීරහ එභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට ශන ඵදු ් 
ජනතහ නිදවස ශශේ ජනතහ අලුශත්  යහඳහරි ්ෂශේත්රරට
අතීර්ණඹ ය ළනීභ දවහයි.
භභ ශම් හයණඹ විශලේශඹ්  රීඹ් න ළභළතියි.
ජනහධිඳතිතුභහ රී ශනොච්චිඹට ගිඹහභ එහි විදු ඹ නළවළ. විදු ඹ
තිශඵනහ, විදු බුබුළු ඳත්තු ශ් ශ්  නළවළ. එභ නිහ එභ
ටයුත්ත විදු ඵර භඩලඩරඹට ඳයහ ශන ඒ ඹටශත් ඳත්හ
ශන ඹ් නටඹ රීඹහ ජනහධිඳතිතුභහ නිශඹෝ ශහ දළ්  විදු ඵර
භඩලඩරශඹ්  යහත්රී හරශ ත් නයඹ පුයහ ආශරෝඹ රඵහ
ශදනහ. ඒ ශවො ළඩ්ෂ වළටිඹට ශඹෝයහජ්  භ් ත්රීතුභහත්
භභත් එ්ෂ එඟ ශනහ ඇති. භභ ශම්ශ්  දව්  ශශේ
භවය ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර සබහඹ ළන රීඹ් නයි.
ජනතහට ශේඹ ළඳයීශම්දී ජරඹ, විදු ඹ, භාභහත්,
නීඳහය්ෂහ, රීඹන ඒහ අද තදුයටත් සුශෝඳශබෝගී ශේල්
ශනොශයි. ශම් ාර්ධනඹ භවජනතහ අද භු්ෂති විඳින ජඹග්රවණ
වළටිඹට ර් න ඕනෆ. ශම්හට ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතය රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භළතිතුභහත්, එතුභහශේ
අභහතයහාලඹත් නිය් තයශඹ්  භළදිවත් විඹ යුතුයි රීඹන ටි අපි
විශලේශඹ්  ව්  ය් න ළභළතියි.
අධයහඳනඹ ශන ඵරමු. ඳශහත් බහ අධයහඳනඹ
ම්ඵ් ධශඹ්  මීට ඩහ උන් දුශ්  භළදිවත් විඹ යුතුයි. ශභොද
අධයහඳනඹ තභයි, යට ජනතහශේ වහ යශට් අනහතඹ පිළිඵ
තිශඵන ළදත්භ ාර්ධන හධඹ. ඒ ඩහ ළශට් න අපි
ඉඩ්ෂ තඵ් න ශවො නළවළ. එඹ දියුණුට ඳරිර්තනඹ යමි් 
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ආය්ෂහ ශ යුතුයි. ඳශහත් ළන ථහ යන ශොට, ශේ.ආර්.
ජඹර්ධන භළතිතුභහ ඉදිරිඳත් යපු 1978 ආඩලඩුක්රභ යසථහ
අයශන ඵළලුශොත්, එභ යසථහශේ ඳශහත රීඹරහ ශදඹ්ෂ
නළවළ. ශම් තභයි, තයඹ. භභ ශම් විශලේශඹ්  ව් 
ය් ශ්  ශභොද අපි ආඩලඩුක්රභ ප්රතිාසයණඹ ම්ඵ් ධ
ශත්රීම් හය බහ ටයුතු යනහ. ශේ.ආර්. ජඹර්ධන
භළතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ 1978 ආඩලඩුක්රභ යසථහශේ ඳශහත්
බහ රීඹරහ එ්ෂ නළවළ. 1978 ආඩලඩුක්රභ යසථහශේ
ඳශමුන උඳශල්නශ තිශඵ් ශ්  ඳරිඳහරන දිස්රි්ෂ 25
පිළිඵයි. එතශොට ශම් ඳශහත ශොශව් ද ආශේ? ශභෝෂද,
ඳශහත රීඹ් ශ් ? ඳශහශත් සීභහ ශභෝෂද? ඳශහතට අ් තර්ත
භමිඹ වුද තීයණඹ ශශේ රීඹන ශේ ඔඵතුභහශේ අභහතයහාලඹත්
තභ ඳළවළදි ය දීරහ නළවළ. අපි ඳශහත් බහ ඳනත්ෂ ම්භත
ය ශන භ්  ශහට, භශෝලීඹ ලශඹ්  ව සීභහල්
අවිනිලසචිත තභ ඳතිනහ. භභ රීඹ් ශ්  ඒයි. 1987
අවුරුේශේ ශනහපු දවතු් න ආඩලඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ
ඹටශත් අලුශත්  නම් ඹ්ෂ දහරහ තිශඵනහ. නමුත් ඳශහත
රීඹ් ශ්  ශභෝෂද රීඹරහ රීසි තළන වරිඹහහය අද ද්ෂහ
ප්රහලඹට ඳත් ශරහ නළවළ.
ඊශඟ හයණඹ ශම්යි. භළතියණ ක්රභඹ ශනස රීරීශම්
ඳශමුශනි අදිඹය ශර ඳශහත් ඳහරනඹට ශොට්ඨහ ක්රභඹ වහ
අනුඳහති ක්රභඹ ඒහඵේධ ව ඡ් ද ක්රභඹ ශනහපු එ ළන භභ
ඇභතිතුභහට සතුති් ත ශනහ. යජඹ ශනුශ්  එඹ
රිඹහත්භ යන ඵට ඇභතිතුභහ ශම් බහශේදී ශඳොශයෝ දු
ශරහ තිශඵනහ. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ ශම් සීභහ නිර්ණඹ
ශොමි්  බහ හර්තහ ශඟදීභ පිට යරහ, ශම් පිඹය
ජඹග්රවණඹ්ෂ ඵට ඳරිර්තනඹ රීරීශම් රිඹහදහභඹනට භ් 
යහවිඹ රීඹරහ.
ඇභතිතුභනි, භභත් අවුරුදු 30්ෂ විතය ශම් රු බහශේ ඉරහ
තිශඵනහ. ශේලඳහරන භමිශ අවුරුදු 40්ෂ 45 ්ෂ ඳභණ ඉරහ
තිශඵනහ. ඔඹ ශොඳභණ ළටල් ළහුත්, ඔඹ ළට ඇතුශශේ
අශේ මිනිසසු ඉ් නහ රීඹන ථහ ශශය් ශ්  නළවළ.
ාතුය්ෂ ආහභ ශම් යඑ් පී භ රීඹරහ ාතුය ඇවිත්
නතිනහද? නළවළ ශ් . යුඑ් පී එත් ඡ් ශද්  ශවොදහ ශන
ගිඹහ. ඒ නිහ ශම් ක්රභඹ ඉ්ෂභ්  යරහ ළට් ය් න. ඒ
තභයි යජඹ්ෂ වළටිඹට ජනතහ අපිට දු් න විලසහඹ ශඳ් ් න
තිශඵන අසථහ. එතශොට ටි ටි රිශදනහ. [ඵහධහ රීරීභ්ෂ
ටි ටි රිශදන අඹ ඉදීවි. ශරෝශ ව භහජශ ශභොනහද
රිශද් ශ්  නළතු ශනස ය් න පුළු්  වුශඩල? ඹම් ඹම් අඹට
රිශදනහ. රිශදනහ රීඹරහ ශනස ශනොය ඉ් න ඵළවළ ශ් .
ඔඵතුභහ ඳනත ශනළල්රහ ඉතහභ ළදත් ජඹග්රවණඹට පිඹය
ත්තහ. ඒශ්ෂ සීභහ නිර්ණඹ ශොමි්  බහ හර්තහ ප්රහලඹට
ඳත් ය් න. ඒ සීභහ නිර්ණඹ ශොමි්  බහ හර්තහ ප්රහලඹට
ඳත් ශහභ ාතුය ළලුහ ශේ ඔඹ ළටල් ව ශන ශම්
ශොට්ඨහඹ භටයි රීඹන ශේත් ශනස ශනහ. ාතුය රහ
ශන ඹන ශොට එ තළන නති් ශ්  නළවළ ශ් . අල්රපු
ළටත් තල්ලු ය ශන ඹනහ. ඒ තභයි ඹථහර්ථඹ. ශම්
ඹථහර්ථඹ ශත්රුම් අයශන ඊට ඩහ ඉවශ භට්ටමි්  අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහ ප්රහලඹට ඳත් ශ ශම් රිඹහදහභඹ ඉ්ෂභනි් 
හර්ථ ය ශන ඊශඟ ඳශහත් ඳහරන භළතියණඹට අපි
අතීර්ණ ශනහ.
භභ අහන ලශඹ්  ත හයණඹ්ෂ ශද්ෂ ශටිශඹ් 
රීඹ් න ළභළතියි. අද ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ plannersරහ
නළවළ.

There are no trained graduate planners in the Local
Government Service. You have not absorbed any
planners for the last, maybe, 15 or 20 years. The
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University of Moratuwa produces Urban Planners and
Postgraduate Planners as well. I think your Ministry must
work closely with the University of Moratuwa and get
good Urban Planners for every municipality, urban
council and the key development centres in the local
authorities in this country, because we are reaching a new
stage. There are experts in planning; they would plan the
city; they would plan the services and the investment
zones. Otherwise, everything is done under the sole right
and discretion of the Chairman and later on, you will have
to break everything if a road has to be constructed or if
you need to build a market.
ශම් හශේ ශේල් තදුයටත් ය් න ඕනෆ නළති, න
අධිඹට ජනහධිඳතිතුභහ ශම් යශට් ාර්ධනඹ ශනළල්රහ
තිශඵනහ. භට භතයි භභ නහරි ාර්ධන අභහතයයඹහ
වළටිඹට හිටපු හරශ
ශභොයටු විලසවිදයහරශඹ්  Urban
Plannersරහ තිස ණන්ෂ අ් තර්ග්රවණඹ ශහ. එදහට ඳසශේ
රීසිභ planner ශශන්ෂ අයශන නළවළ. ශම් වළභ නයඹ්ෂ
වහභ planning ළන ඳලසචහත් උඳහධිඹ - postgraduate ය් න ශශන්ෂ ් න. ඊට ඳසු ඒ ශනහ නය බහට
දීරහ, නය ාර්ධනඹට උදවු ශ් න රීඹ් න. ශම් න
ාර්ධනශ ප්රතිපර ශනශ් න පුළු්  ශ් ශ්  එශවභයි.
ළරසුභ්ෂ තිශඵ් න ඕනෆ. ශශශ ශඳොශ තිශඵ් ශ් 
ශොතළනද, යථහර තිශඵ් ශ්  ශොතළනද, ඵළාකු මරය ක්රභඹ් 
ශ්ෂ් ද්රත විඹ යුත්ශත් ශොතළනද රීඹරහ ළරළසභ්ෂ තිශඵ් න
ඕනෆ. දළ්  භවය අඹ ළභළතියි, ශශශ ශඳොශල් උඩ
තට්ටුරට ශන ඹ් න ශරොකු ශොඩනළඟි වද් න.
ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයහාලශඹ්  ණඹ අයශන
වදපු ශොඩනළඟි ර උඩ තට්ටු ඔ්ෂශෝභ හශේ හිස. වුද උඩට
ඹ් ශ් ? ඳවශ තභයි ශශශහම් ය් ශ් . ඒ තභයි අද යහජය
ආය්ෂ වහ නහරි ාර්ධන අභහතයහාලශ
ශල්ම්
ශෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ ව ආර්ථි ාර්ධන
අභහතයහාලශ රු ඵළසිල් යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ ඳවශ තට්ටුශේ
ශශශ ශඳොශල් ඇති යරහ, ජනතහට ඳවසුශ්  ඒ ටයුතු
ය ් න පුළු්  න විධිඹට ඒහ ස යරහ තිශඵ් ශ් .

රු බහඳතිතුභනි, අශේ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට
විලහර ශේඳශ ප්රභහණඹ්ෂ තිශඵනහ. We are just sitting on it
and these have become idling assets. There has to be
some new thinking. There are possibilities. Now, places
like Mumbai and other cities in the world, are going in for
municipal bonds. Why cannot the municipalities raise
bonds without coming and begging daily from the
Government Treasury? They have assets and the banks
will give bonds. This is a new concept you will have to
bring in. දළ්  ශොශම භව නය බහ තභයි රාහශේ
ශඳොශවොත්භ නය බහ. ආඩලඩුට ඳසශේ ළඩිභ ආදහඹභ
තිශඵ් ශ්  ශොශම භව නය බහටයි. යජශ ඉඩම් ඩම්
idling. ඉති්  ශම්හ ඵළාකුට තිඹරහ, bonds issue යරහ,
එ්ෂශෝ funds raise යරහ ටයුතු රීරීභ තුළි්  [Interruption.] ඒහ අපි යරහ ශද් නම්. ඔඵතුභහ බඹ
ශ් න එඳහ. CHOGM එ ඳත්න ශොට ඔඵතුභ් රහ
විරුේධ වුණහ. ඔඵතුභ් රහ රීේහ, ඒ ශොල්ර්  එ් ශ්  නළවළ
රීඹරහ. අපි CHOGM එ ඳළළත්වහ. ඳහයල් වළදුහ.
වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අ් .
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ගු දිනන්න ගුණලර්ධාන මශතා

(ரண்தைறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

භශේ හරඹ අ්  නිහ භභ මීට ඩහ හරඹ ් ශ්  නළවළ.
ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ රු අභහතයතුභහට ඒ ටයුතු ය
ශන ඹ් න ල්ෂතිඹ රළශේහ රීඹරහ භභ ප්රහර්ථනහ යනහ.
[අ.බහ. 12.13

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා (පෂාත් පාන ශා
පෂාත් වභා අමාතයුරමා)

(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர - உள்ளூரட்சற, ரகர
சகதகள் அகச்சர்)

(The Hon. A.L.M. Athaullah - Minister of Local
Government and Provincial Councils)

රු බහඳතිතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතයහාලශ ළඹ ශීර් පිළිඵ විහදශ පිළිතුරු ථහ
රීරීභට භට රළබුණු අසථහ ළන භභ ආඩම්ඵය ශනහ. ඒට
ශවේතුකුත් තිශඵනහ. ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර
ප්රධහනී්  ඇවිල්රහ භහ වම්ඵ ශනහ. ඒ ආඹතනරට ඵඩු රඵහ
ශදනශොට, ල් ශ්  යනශොට, ාර්ධන ළඩ යශන
ඹනශොට ඒ අඹ නිතයභ රීඹනහ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ ධුය
හරඹ තභයි ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට උදහ ව
් ත හරඹ රීඹරහ. ශම් අභහතය ධුයශ ඉ් න අසථහශේදී
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ල්ෂතිභත් ය් නට අසථහ රළබීභ භට
ශරොකු ආඩම්ඵයඹ්ෂ. ඳහර් ශම්් තු භ් ත්රීරු්  අඳ භඟ ථහ
යනශොට රීඹනහ, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ ජනතහට මීඳ
ළඩ යන ආඹතනඹ්ෂ රීඹරහ. නමුත් ඒ ආඹතන වයවහ
ජනතහට - ඡ් ද දහඹඹ් ට - ඳවසුම් රඵහ ශද් න අලය
මුදල් ප්රතිඳහදන දහත් ශ්  යරහ නළවළ. ඒ වුරුත්
පිළි් නහ. අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 2005 ශර්දී ඳත්
වුණහට ඳසශේ තභයි ශම් අසථහ අඳට රළබිරහ තිශඵ් ශ් .
දළනුත් අශේ භ් ත්රීරු් , ඇභතිරු්  ප්රහල ශහ, 2015 අඹ
ළශ ශඹෝජනහශේදීත් ළඩිපුය මුදර්ෂ ශ්  යරහ තිශඵනහ
රීඹරහ. අශේ රු දිශ් ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ශභතළනදී
රීේහ, ශම් යශට් ාර්ධනඹ ශළි් භ ජනතහට ඹ් නට,
ජනතහශේ නිශඹෝජනඹ වුද රීඹරහ වඳුනහ ශන ළඩ ය් නට
ඒ ඳනත ශනස ශහ රීඹරහ. ඒහ ය ශන ඹ් ශ්  ජනතහට
ළඩ ය් නයි. එ්ෂත් ජහති ඳ්ෂශ භ් ත්රීරු් , හිටපු
ඇභතිරු්  ශම් ම්ඵ් ධශඹ්  නිතයභ ථහ යනහ. ශම් ළඹ
ශීර්ඹ හච්ඡහ යන ශරහශේදීත්, ඳශහත් ඳහරන විඹඹ
ම්ඵ් ධ ශනත් ශභොනහ වරි ඳහර් ශම්් තුශේදී හච්ඡහ
යන අසථහරදීත් ථහ ය තිශඵනහ. නමුත් එතළන තයඹ
නළවළ. ඒ අඹ අතය ශේල් තභයි රීඹ් ශ් . ථහ ය් නට රීසි
ශදඹ්ෂ නළවළ. ඒ නිහ ශභොනහ වරි ථහ ය් න ඕනෆ රීඹරහ
ආඩලඩුට භඩ වන එ විතයයි ඒ ශොල්ර්  ය් ශ් .
දළ්  ඵර් න, ශම් විහදඹ තිශඵ් ශ්  විඳ්ෂඹට. විඳ්ෂශ
භ් ත්රීරු ීම ශදශන්ෂ ශභහි ඉ් නහද? දළ්  ථහ යපු හිටපු
ඇභතිරු, භ් ත්රීරු ශම් රු බහශේ ඉ් නහද? ඳත්තශර්ට
දභ් න ඕනෆ නිහ ථහ යනහ. TV channel එට එ් න ඕනෆ
නිහ ථහ යනහ. පිළිතුරු ථහ අව් නත් එතුභ් රහ
ඉ් ශ්  නළවළ. දළ්  එතුභ් රහ ගිහිල්රහ. එතුභ් රහ නිම් ථහ
යනහ.
රු භ් ත්රීයශඹ්ෂ ථහ ශහ. එතුභ්  රීඹනහ, භ් ත්රීරු
ශම් ඳනත ළන රීසි ශදඹ්ෂ ද් ශ්  නළවළයි රීඹහ. එතුභහ රීඹනහ
ඳනත ළන judgesරහත් ද් ශ්  නළතිලු; lawyers රහත් ද් ශ් 
නළතිලු, ශම් ඳනත ශභෝෂද රීඹරහ. ඒ තයම්, ඒ ්ෂශේත්රඹ් ට
respect එ්ෂ නළති ශම් රු බහශේ ථහ යනහ. ඒ හශේ
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ඳහර් ශම්් තු

[රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ

ශනොශයි, එදහ ඉරහ තිබුණු ළරැදි, තිබුණු අඩු ඳහඩු සිඹල්රභ
දළ්  නිළරැදි යරහ, ඳනත ම්පර්ණ යරහ Legal Draftsmanට
එරහ තිබුණහ. ඒ එය වදරහ අපි ඉදිරිඳත් යනහ. ශම්හ
ය් ශ්  ජනතහ ශනුශනුයි.
ඵර් න, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ්ෂ වහ, ශොඳභණ මුදර්ෂ
විඹදම් ශනහද, භහශඹ්  භහඹට, අවුරුේශද්  අවුරුේදට? ඒ
ශනුශ්  ශොඳභණ මුදර්ෂ ශ්  යනහද? ඳසු ගිඹ
අවුරුේශේ ආදහඹම් අඩු ප්රහශේශීඹ බහරට, ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනරට, අතිරු ජනහධිඳතිතුභ් ශේ අඹ ළඹ ථහශේදී
ව්  ශ විධිඹට භහඹට රුපිඹල් මි ඹනඹ්ෂ රඵහ දු් නහ.
ශභය අඹ ළශ දීත් ඒ ආහයඹටභ, 2015 ර්ශ සිට ඳශහත්
ඳහරන ආඹතනරට, භහඹට රුපිඹල් මි ඹන 2්ෂ රඵහ
ශද් නට එතුභහ මුදල් ශ්  ය තිශඵන ඵ ශභතළනදී ප්රහල
ශහ. ඒ හශේභ, භහ හිතනහ ඳහයල් වද් නට, ඹටිතර ඳවසුම්
රඵහ ශද් නට රුපිඹල් මි ඹන10,000ට ළඩි මුදර්ෂ ශ්  ය
තිශඵන ඵ. ඒ වහ ඹ් ශත්රෝඳයණ ශශනනහ. එළනි විවිධ
ාර්ධනඹ්  ඹටශත්, විවිධ ශඹෝජනහ්  ඹටශත් "පුය නළඟුභ"
යහඳෘතිඹ ඹටශත් ශොඩනළඟි ෆදීභට, ඳහයල් හඳට් රීරීභට,
ඒ හශේභ, අඩු ආර්ථිඹ්ෂ තිශඵන බහල් දියුණු රීරීභට, අලය
ප්රතිඳහදන ශම් හරශ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. නමුත්, රීසිශ්ෂ ඒ
ළන රීඹ් ශ්  නළවළ.
ම් ප්රශේලඹට ගිඹහභ අපිට ශඳශනනහ, ඳශහත් ඳහරන
ආඹතන වහ 1953, 1957 යර ෆද buildings තිශඵන ඵ.
ඒහ ම්පර්ණශඹ්  ඉත් යරහ, අලුත් ශොඩනළඟි
භ් ත්රීරු් ට රඵහ ශදනහ.
ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට අයිති තිශඵන සිඹලු ඉඩම් අපි
ාර්ධනඹ යනහ. භවහ භහර්, භවජන ශඳොශල්, ්රීඩහපිටි,
පුසතහර ශනුශ්  අලය ශේ සිඹල්රටභ, ශභභ අභහතයහාලඹ
වයවහ අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ මුදල් ප්රතිඳහදන ශ්  යරහ
තිශඵනහ.
රු ජිත් ශප්රේභදහ භ් ත්රීතුභහ දළ්  ශම් රු බහශේ ඉ් න
නිහ, භභ තුටි්  ශම් අසථහශේදී රීඹ් නට ඕනෆ, අශේ අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහ ශනොළම්ඵර් භහශ
සිට, ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනර භ් ත්රීරු් ශේ දීභනහ ළඩි යරහ තිශඵනහඹ
රීඹන හයණඹ. රු ජිත් ශප්රේභදහ භ් ත්රීතුභහ ශඳොඩ්ඩ්ෂ
ඇහුම්්  දු් නහ නම් ශවොයි. තමු් නහ් ශේරහ ද් නහ, මීට
ශඳය ඳශහත් ඳහරන භ් ත්රීරු් ශේ, ඒ රීඹ් ශ්  ප්රහශේශීඹ
බහශේ භ් ත්රීරු් ශේ දීභනහ ලශඹ් , ක්යි් ට රළබුශඩල
රුපිඹල් 5,000යි. රු භ් ත්රීතුභහ, ඒ දීභනහ ශනොළම්ඵර් භහශ
සිට රුපිඹල් 15,000 ද්ෂහ ළඩි යරහ තිශඵනහ.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වළශභෝටභද?

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ඔේ, භ් ත්රීරු් ට. ඒ රීඹ් ශ් , UNP අඹටත් රළශඵනහ,
ඵඹ ශ් න එඳහ. ඒ හශේභ, උඳ බහඳතිතුභහට රුපිඹල් 6,500යි
රළබුශඩල. එඹ රුපිඹල් 20,000්ෂ ද්ෂහ ළඩි යරහ තිශඵනහ.
ඔඵතුභහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශ් නත් නළති ඇති?
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ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ජඹශේහ !

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

බහඳතිතුභ් රහශේ දීභනහ වළටිඹට තිබුශඩල රුපිඹල්
10,000යි. ඒ රුපිඹල් 25,000 ද්ෂහ ළඩි යරහ තිශඵනහ.
නහරි භ් ත්රීරු් ට තිබුශඩල රුපිඹල් 7,000යි. අද ඒ මුදරත්
රුපිඹල් 20,000්ෂ ද්ෂහ ළඩි යරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ හිතුහද
ද් ශ්  නළවළ, ශම් තයම් ළඩි යයි රීඹරහ? නිශඹෝජය
නයහධිඳතිතුභහට තිබුශඩල රුපිඹල් 10,000යි. රුපිඹල් 25,000්ෂ
ද්ෂහ එඹත් ළඩි යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ, නයහධිඳතිතුභහශේ
දීභනහ තිබුශඩල රුපිඹල්15,000යි. රුපිඹල් 35,000්ෂ ද්ෂහ එඹ
ළඩි යරහ තිශඵනහ. ඒට ශවේතු ශම්යි. ඇත්තටභ ඒ
භ් ත්රීරු තභයි මිනිසු් ශේ ශඟට ගිහිල්රහ මීඳ ළඩ
ය් ශ් . ශම් ම්ඵ් ධ අශේ භ් ත්රීරුත් ථහ ශහ.
විඳ්ෂශ භ් ත්රීයශඹකුත් ථහ ශහ. භශ ශල්රට, භඟුල්
ශල්රට ශභොනහ ශවෝ ප්රලසන ආහභ එතුභ් රහ තභයි
ඹ් ශ් . ඒ නිහ අපි එතුභ් රහශේ ඳවසුම් ළඩි ය ශද් න
ඕනෆ. ජනතහට ළඩ ය් න එතුභ් රහ ල්ෂතිභත් ය් න
ඕනෆ නිහ තභයි අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් විධිඹට දීභනහ
ළඩි ය දී තිශඵ් ශ් .
එඳභණ්ෂ ශනොශයි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශ්  භභ තත්
ඉල්ලීභ්ෂ ය තිශඵනහ. Officersරහ සිඹලු ශදනහටභ ශභෝටර්
යිල් රඵහ ශද් නට ශභය අඹ ළශඹ්  ශඹෝජනහ ය
තිශඵනහ. ඒ විධිඹට අශේ භ් ත්රීරු් ටත් ශභෝටර් යිල් රඵහ
ශද් න පුළු්  නම් ශවොයි රීඹරහ අපි ඉල්ලීභ්ෂ ය තිශඵනහ.
අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ඉල්ලීභ ඉටු යහවිඹ රීඹහ භභ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. [ඵහධහ රීරීභ්ෂ ඳසු රීඹ් න.
රු බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ ඇත්තටභ ශම් හරශ තභයි
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ශොඩ්ෂ දියුණු ශරහ තිශඵ් ශ් . දළ් 
හටත් ශදොස රීඹ් න ඵළවළ. භභ  ්  රීේහ හශේ ඳත්රරට
රීඹ් න, TV channels රට රීඹ් න, ෆ ව් න පුළු් .
නමුත් ඇත්ත -තයඹ- ශභෝෂද? ම්රට ගිහිල්රහ ඵර් න.
භ් ත්රීරු ශභොනහද ය් ශ් ; ල් ශොච්චය ශ්  ය
තිශඵනහද; ශම් අවුරුේදට ශොච්චය ශ්  ශහද; ඳසු ගිඹ
අවුරුේශේ ශොශවොභද; රඵන අවුරුේදට ශොශවොභද රීඹරහ
අවරහ ඵර් න. එශවභ අවරහ ඵළලුහභ අශේ හරශ ශභශවභ
ය් න ඵළරි වුණහ රීඹරහ විඳ්ෂශ
ඳහර් ශම්් තු
භ් ත්රීරු් ට ඊර්යහ්ෂ ඇති ශයි රීඹරහ භභ හිතනහ. ඒ තයම්
ළඩි යරහ තිශඵනහ.
අශේ රු ජිත් ශප්රේභදහ භ් ත්රීතුභහ නිතයභ ඳශහත් ඳහරන
ආඹතන ළන ථහ යනහ. භභ ඒ අඹ යනහ. විඳ්ෂඹ
ශ් න පුළු් , ආඩලඩු ඳ්ෂඹ ශ් න පුළු්  ඳශහත් ඳහරන
ආඹතනර භ් ත්රීරු ජනතහට ශේඹ රීරීභ ම්ඵ් ධ හිතන
එ ඇත්තටභ අපි අඹ ය් න ඕනෆ. ඒ නිහ ශම් අසථහශේ
භභ එතුභහ යන ශේත් අඹ යනහ.
අපි ශභතළන ඳශහත් බහ ළන ථහ ශහ. UNP භ් ත්රීරුත්,
TNA භ් ත්රීරුත් ඳශහත් බහ ළන ථහ ශහ. ඒ අඹ රීඹ් ශ් 
ඳශහත් බහට දු් න ඵරඹ අපි ත්තහලු. රු ජිත් ශප්රේභදහ
භ් ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ද් නහ, එ්ෂත් ජහති ඳ්ෂ ආඩලඩු
හරශ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහ ඉ් දු-රාහ ගිවිසුභ
අත්්  යරහ දවතු් න ආඩලඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ
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ශනහහ. ඔඵතුභහශේ තහත්තහ ඒට විරුේධ වුණ ඵ අපි
ද් නහ. එතුභහ house arrest එශ්ෂ තිේඵහ. අපි ශම් ශරහශේ
ඒත් භත්ෂ යනහ. සිාවර ජනතහ, ශදභශ ජනතහ, මුස ම්
ජනතහ ඒට ළභළති වුණහද, විරුේධ වුණහද, එශවභ නළත්නම් ඒ
ළන විභහ ඵළලුහද රීඹන එ අපි ද් ශ්  නළවළ. නමුත් ශම්
දවතු් න ආඩලඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ ශනළල්රහ ඳශහත්
බහ ක්රභඹ ඇති ශහ. ඇත්තටභ එදහ එ්ෂත් ජහති ඳ්ෂඹ
ඳශහත් බහරට දු් න ඵරතර ්  එ්ෂත් අපි ආඳසු ත්ශත්
නළවළ. වළඵළයි, ශඵොරුට ශභතළන ෆවනහ. ශභෝෂද අපි අය
ශන තිශඵ් ශ් . UNP ආඩලඩු හරශ ඳශහත් බහරට
ශඳො ස ඵරතර දීරහ නළවළ. අපිත් ඒ ශදනහද නළේද රීඹරහ
තීයණඹ්ෂ අය ශන නළවළ. වළඵළයි, UNP ආඩලඩු හරශ ඒ
දීරහ නළවළ. ඉඩම් ඵරඹ දීරහත් නළවළ. දු් න ඵරඹ එශවභභ
තිශඵනහ. එශවභ තිශඵේදී නිතයභ ඇවිල්රහ රීඹනහ, ශම්
ආඩලඩු ඳශහත් බහර ඵරතර ආඳසු ් නහ රීඹරහ. වළභදහභ
ඒ රීඹනහ. ඒ අතයඹ්ෂ. අපි ඳශහත් බහට ඵරඹ ශදනහ
නම් ආඩලඩුශේ, විඳ්ෂශ , TNA එශ්ෂ සිඹලු ශදනහටභ ථහ
යරහ අලය ඵරඹ ශද් න පුළු් . ඒ වුණහට අතය රීඹ් න
ශභතළනට එ් න එඳහ. අතය රීඹ් න ඕනෆ නළවළ.
දළ්  ශභභ රු බහ තුශ TNA එශ්ෂ භ් ත්රීයඹකුත් ථහ
ශහ. එතුභහ රීඹනහ ඒ ඵරඹ අපි ආඳසු ත්තහ රීඹරහ. ඵරඹ
ත්ශත් නළවළ. එතුභ් රහ තභයි ඒ ඳශහත් බහශ් 
එතුභ් රහශේ by-laws වද් න ඕනෆ. එතුභ් රහ by-laws වදරහ
ළඩ ය් න ඕනෆ. එතුභහ රීඹනහ ඹහඳනඹට ල් ශ්  යරහ
නළවළයි රීඹරහ. අපි උතුරු ඳශහත් බහට ල් ශ්  යරහ
තිශඵනහ. ඒශොල්ර් ශේ progress භශේ ශඟ තිශඵනහ.
ඒශොල්ශරෝ ළඩ යරහ නළවළ. Fifty per cent, 60 per cent, 75
per cent ලශඹ්  ඉතුරු ශරහ තිශඵනහ. ඒ අශේ ළරැේද
ශනොශයි.[ඵහධහ රීරීභ්ෂ අපි සිඹලුභ ඳශහත් බහරට එ
විධිඹටයි ර් ශ් . උතුරු ඳශහත් බහට තභයි ළඩිශඹ් 
දීරහ තිශඵ් ශ් . භශේ අභහතයහාලශ හර්ඹ හධන හර්තහ
තිශඵනහ. ඒ ඵර් න. වළභ ඳශහත් බහ්ෂ ළනභ භහන
තභයි ඵරහ තිශඵ් ශ් . ළඩිපුයත් ල් ශ්  යරහ තිශඵනහ.
ශනභ යහඳෘති වයවහ ල් ශදනහ. දළ්  ඵර් න, භභ [ඵහධහ
රීරීභ්ෂ
உண்கறதன இகடு தற்நறத்ம் ரன் தசரல்ன
தண்டும். அங்கு குடிலர் தறச்சறகணத்ம் இதக்கறன்நது.
அதததரன்த லர்ப்தரசண றடதொம் இதக்கறன்நது. இது
சம்தந்ரக
ரல.ன்..இணரல்
லர்க்கரண
தொடிவு
டுக்கப்தடறல்கன.
அர்களுக்குள்
இதக்கறன்ந
தறதசரம், ணறப்தட்ட அசறல் ன்தண கரரக அந்
றட்டங்களுக்கு எதுக்கப்தட்ட றற றதம்தவும் றகநதசரறக்கு
தசல்னப்ததரகறன்நது. அப்தடிச் தசல்னரது டுப்தற்கு ந்
றத்ம் இல்கன. தகரடிக்கரக்கரண தம்! இங்தக
அகச்சர் றதணஷ் குர்த்ண அர்களும் இதக்கறன்நரர்.
ரன் Minister of Water Supply and Drainage ஆக
இதந்ததரளதுகூட தம் எதுக்கப்தட்டிதந்து. உண்கறல்
இர்ககபப் ததரதத்கறல்,
டக்கு ரகரத்றதன
அசரங்கம் அதறறதத்ற தகனககபச் தசய்து அம்ரகர
க்ககபக்
கர்ந்துறடக்கூடரதன்தற்கரக
த்ற
அசரங்கத்றதெடரக
எதுக்கப்தடுகறன்ந
தத்க
தரறப்தற்கு ஆத்ரக இல்கன. தரடர்ந்தும் இர்கள்
என்கநத கூநறக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
ரங்கள் ட ரகர க்கபறன் அதறனரககளுக்கு
றரணர்கபல்னர். ரதம் எத சறததரன்கச் சதோகத்கச்
சரந்ன். அந் ககறல் ட ரகர க்களுக்கு
றரணன் அல்ன. ஆணரல் கறகடக்கறன்ந சந்ர்ப்தத்கப்
தன்தடுத்றக்தகரள்ப தண்டும். அதறறதத்ற தசய்ற்கு
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தம் தண்டும். க்ககப ஆளுற்கு அறகரம் தண்டும்.
அப்தடி றகணக்கறன்ந ரங்கள் கறகடக்கறன்ந எவ்தரத
சந்ர்ப்தத்றலும் அகணப் ததற்தக்தகரள்ப தண்டும்.
அசறனகப்தறன்
13ஆது
றதத்ம்
ங்களுக்குப்
ததரரதன்த தசரன்ணரலும்கூட, அக ற்த டக்கறன்ந
இந் ட ரகர சகதறணர் அன்தோனம் கறகடக்கறன்ந
தனரதனன்ககப - றறககப - க்கபறடம் தகரண்டு தசல்ன
தொடிரல் ன் றக்கறன்நரர்கள், ன் ங்குகறன்நரர்
கதபன்தது எத தறச்சறகணரக இதக்கறன்நது.

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Minister, you have only two more minutes.
ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ප්රලසන ඕනෆ නළවළ. ශොඩහ්ෂ ප්රලසන අවරහ අවරහ ඉයයි. දළ් 
common candidate වුද රීඹහ ඵර් න. දළ්  ශම් ප්රලසන අවන
ශරහ ශනොශයි.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇභතිතුභහ භභ හයණඹ්ෂ අව් නද?

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

අව් න.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භභ ළඩි ශරහ්ෂ ් ශ්  නළවළ.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ළඩි ශරහ්ෂ ් න ශද් ශනත් නළවළ.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇභතිතුභහ භශේ ඹහළුහ ශ් . රු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහට
සතුති් ත ශනහ-

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

Thank you.
ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ඇභතිතුභනි, ප්රහශේශීඹ බහ, නය බහ භ් ත්රීරු් ශේ
ළටුේ ළඩි රීරීභ ළන ඔඵතුභහට භභ සතුති් ත ශනහ.
ඇත්ශත් භ ඒ ළන ඉසශල්රහභ අේපුඩි ව් ශ්  භභයි. ඒ ළන
ශඵොශවොභ සතුතියි.

ඳහර් ශම්් තු
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ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ඔඵතුභහ එශවභ රීේහට අපිටත් ඒ
ශරහට ශ්  ය් න ඕනෆ.

තිබුණහ ශ් .

ඒ
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අඹට ශද් නඹ රීඹහ තභයි අශේ අදව තිශඵ් ශ් . ඒ නිම්
ශදන එ්ෂ ශනොශයි ශ් . ශම් allowance එ රීඹ් ශ්  නිම්
increase යන ඒහ.
Recourse යපු අඹට දළ්  ඵයිසිල් ශදනහ. වළභ ශදනහටභ
රඵහ ශද් න අපි උත්හව යනහ. ඒ ණඹට ශදන එ්ෂ. ඒ
නිහ ඕනෆ ශශනකුට ් න පුළු්  ශේවි.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ඇභතිතුභනි, දළ්  භට ප්රලසනඹ අව් න ශද් න. ඔඵතුභහ
දළ්  ඵයිසිල් ශදන එ ළන ථහ ශහ ශ් .

ஆகத, ட ரகரத்க ற்தம் கறக்கு ரகரத்கப்
தததத்கறல் -

ගු මන්ත්රීලරනයක්

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்)

(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(An Hon. Member)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ட
ரகர
சகத
உதப்தறணர்களுக்கு
அதறப்தத்றம் தகரடுப்தது சம்தந்ரக -

ඔේ.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

ரகண

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශඳොදුජන එ්ෂත් ශඳයමුශඩලත්, ් ධහනශ ත් භ් ත්රීරු් ට
විතය්ෂ ඵයිසිල් ළඩටවන්ෂ දළ්  රිඹහත්භ ශනහ.

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

கரக ரகர சகத அகக்கப்தட்டு தோன்த
தடங்களுக்குப் தறநகு ரன் அதகரக ரகண அதறப்
தத்றங்ககபக் தகரடுத்றதக்கறதநரம்.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

ගු මන්ත්රීලරනයක්

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்)

නළවළ, නළවළ. එශවභ එ්ෂ නළවළ.

(An Hon. Member)

சறனதகபகபறல்
தட்டிதக்கறன்நது.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එශවභ එ්ෂ
ඔඵතුභහශ්  -

තිශඵනහ.

භභ

අව් න

ළභළතියි,

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා

றதசட

அடிப்தகடறல்

தகரடுக்கப்

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

தகதற்தடுகறன்நததரளது தகரடுக்க தொடித்ம்.

(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ඉ් න, ඉ් න. භභ උත්තය ශද් නම්. ඳශහත් ඳහරන
භ් ත්රීරු් ට ඵයිසිල් ශද් නට ඊශ
- ශඳශර්දහ තභයි
තී් දු්ෂ අයශන තිශඵ් ශ් . අපිත් නිතයභ ඉල්ලුහ. අශේ
symposium එ තිශඵන ශරහශේ භභත්
අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහට භත්ෂ ශහ. භභ හිතන වළටිඹට රීහිඳ ශදශන්ෂභ
ඉල්ලීම් ය තිශඵනහ. ජනහධිඳති ශල්ම් හර්ඹහරඹට ඛිත
ඉල්ලීම් දීරහ තිශඵනහ, අඳටත් ශම් ඵයිසිල් රඵහ ශද් නඹ
රීඹහ. ඒ ණඹට රඵහ ශදන එ්ෂ ශ් . නිම් ශදන එ්ෂ
ශනොශයි ශ් . තිශඵන ඵයිසිල් ප්රභහණඹ අනු, ඉල්ලීම් යපු
අඹට ඳශමු අදිඹශර්දී - first phase එශ්ෂදී- ශදනහ.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔ්ෂශෝභ ශද් ශ්  ශඳොදු ශඳයමුශඩල, ් ධහනශ අඹට.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

නළවළ. ඒ ළන ප්රලසනඹ්ෂ නළවළ. ඔ්ෂශෝටභ ශද් න තභයි
ඵර් ශ් .
salary ළඩි ශහ. හටද දු් ශ් ? ඔ්ෂශොටභ ශදනහ ශ් .
UNP අඹට, TNA අඹට ඔ්ෂශොභ අඹට ශදනහ. ඔ්ෂශොභ

වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශඵොශවොභ සතුතියි, රු ඇභතිතුභහ. Please wind up now.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

Sir, please give me one more minute. இந் தகபறல்,
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, ඒ හශේභ භශේ අභහතයහාලශ
ශල්ම්තුභහටත්, රු නිශඹෝජය අභහතයතුභහටත්, නිරධහරි
භඩලඩරඹටත් සතුති් ත ශනහ. භශේ අභහතයහාලශ
තිශඵ් ශ්  ශරොකු ළඩටවන්ෂ. [ඵහධහ රීරීභ්ෂ ඳසු රීඹන
ශේ තභයි ළදත් ශ් ශ් . ශභභ අභහතයහාලශ ටයුතු
යශන ඹහශම්දී වශඹෝඹ රඵහ දීභ ළන භභ එතුභ් රහට
සතුති් ත ශනහ. රුණු ශඳ් හ දු් , ථහ ශ සිඹලු
ශදනහටත් සතුති් ත ශනහ.
වභාපිගුරමා

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ළඹ ශීර් ම්භත රීරීභ දශේ ටයුතු අහනශ සිදු
ශශයනහ ඇත. ඳහර් ශම්් තු තහහ  ඳස රු 1.00
ද්ෂහ ල් තඵනු රළශේ.
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රැවනවීම ඊ අනුකූල තාලකාලිකල අත් හිටුලන දින්, අ.භා.
1.00 නිනයෝජය කාරක වභාපිගුරමානේ [ගු ුදුනේසු චන්රකුමාර්
මශතානේ] වභාපිගත්ලනයන් නැලත පලත්ලන දී.

அன்தடி, அர்வு தற.த.1.00 ற க இகடறதத்ப்தட்டு
லண்டுந் தரடங்கறற்த. குளக்கபறன் தறறத் றசரபரர் அர்கள்
[ரண்தைறகு சந்றகுரர் தொததகசு] கனக கறத்ரர்கள்.
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] in the Chair.

නිනයෝජය වභාපිගුරමා

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Discussion on the Votes of the Ministry of Health Head 111 and the Ministry of Indigenous Medicine Heads 138, 220 will now commence. The Hon. John
Amaratunga to move the cut, please
111 ලන ශීර්ය.- නවෞඛය අමාතයලරයා
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 89,038,898,000
கனப்தை 111. - சுகரர அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 89,038,898,000
HEAD 111.- MINISTER OF HEALTH
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 89,038,898,000

138 ලන ශීර්ය.- නේශීය වලදය අමාතයලරයා
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 282,700,000
கனப்தை 138.- சுதச தத்துத்துகந அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 282,700,000
HEAD 138.- MINISTER OF INDIGENOUS MEDICINE
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 282,700,000

[අ.බහ. 1.02

ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතා

(ரண்தைறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු නිශඹෝජය
බහඳතිතුභනි, "2015 විර්ජන ඳනත්
ශටුම්ඳශත් හය බහ අසථහශේ අද ශනසුයහදහ දින විහදඹට
ළශනන අභහතයහාල ව ඒ ඹටශත් ඇති අශනකුත්
ශදඳහර්තශම්් තු වහ ආඹතනරට අදහශ අා 111, 138 වහ 220
දයන ළඹ ශීර් ්  ම්ප්රදහඹහනුූලර එ්ෂ එ්ෂ ළඩටව් හි
සිඹලු පුනයහර්තන විඹදම් වහ මරධන විඹදම් රුපිඹල් 10රී් 
ඳහ වළරිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.
රු ජිත් ශප්රේභදහ භ් ත්රීතුභහ විහදඹ ආයම්බ යනහ.
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[අ.බහ. 1.03

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශරෝ ශෞය ාවිධහනශ
හිටපු අධය්ෂ ජනයහල්තුමිඹ න වදය ශග්රෝ වහර්රම්
ඵෲ් ඩ්ර් ඩ් භළතිනිඹ ශෞය ශේශ ළදත්භ පිළිඵ ශම්
ආහයඹට ප්රහල ය තිශඵනහ:

“There can be no real growth without healthy
populations; no sustainable development without tackling
disease and malnutrition; no international security without
assisting crisis-ridden countries; and, no hope for the
spread of freedom, democracy and human dignity unless
we treat health as a basic human right”.
"ශෞය ම්ඳ් න ජනතහ්ෂ
ර්ධනඹ්ෂ ඳළතිඹ ශනොවළ.

ශනොභළති

තළන

ළඵෆ

ශරඩ ශයෝ වහ භ් ද ශඳෝණඹ භළඩලීභට ටයුතු
ශනොය් ශ්  නම් තියය ර්ධනඹ්ෂ අත්ඳත් ය ත ශනොවළ.
අර්බුද ්  පීඩහට ඳත් යටරට උඳහය ශනොයන තළන
ජහතය් තය
ආය්ෂහ්ෂ
ඳළතිඹ
ශනොවළ.
ශෞය
ම්ඳ් නබහඹ
ම 
භනුය
අයිතිහසිභ්ෂ
ශර
ශනොර් ශ්  නම්, නිදව, ප්රජහත් ත්රහදඹ වහ භහන
ශෞයඹ ඳතුරුහ වළරීශම් ඵරහශඳොශයොත්තු තඵහ ත ශනොවළ."
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, එතුමිඹශේ ප්රහලශඹ්  අපි
සිඹලු ශදනහටභ ්ෂ සුද්ෂ ශේ ඳළවළදි නහ, යට ශෞය
්ෂශේත්රඹ සුය්ෂහ රීරීභ යජඹ ඳයභ ීමභයි, ඳයභ යුතුභයි
රීඹරහ. යශට් පුයළසි ඳයපුයට නිදවස නිවල් ශෞය ්ෂශේත්රඹ්ෂ
රඵහ ළනීභ පුයළසිඹ් ශේ භහන අයිතිඹ්ෂ. යශට් පුයළසි
ඳයපුයට නිදවස නිවල් ශෞය ්ෂශේත්රඹ්ෂ රඵහ දීභ යජඹ්ෂ
රිඹහත්භ ශ යුතු ඳයභ ඳවිත්ර යුතුභ්ෂ.
අඹ ළඹ ශල්නඹ ත් ර අඳට ඳළවළදි නහ, ශෞය
්ෂශේත්රඹ ශනුශ්  ශම් යජඹ ශ්  ය තිශඵ් ශ්  ඉතහභ
ශොච්චම් මුදල් ප්රභහණඹ්ෂ රීඹරහ. ඵර් න, රු නිශඹෝජය
බහඳතිතුභනි. 2006 ශර් දශ ශේශීඹ නිසඳහදිතශ ප්රතිලතඹ්ෂ
වළටිඹට මුළු ශෞය විඹදභ 1.97යි. 2006 ය රීඹ් ශ් 
යුේධඹ්ෂ ඳළළති හර හනු්ෂ. නමුත් යුේධඹ අ්  ශරහ
ය වතයට ඳසශේ 2013 ශර්, යජඹ එභ ප්රතිලතඹ 1.38ට
ේඳහදු ය තිශඵනහ. මුළු යහජය විඹදශම් ප්රතිලතඹ්ෂ වළටිඹට
ත්ශතොත් 2014 ශර් 7.63්ෂ ශෞය ්ෂශේත්රඹට ශ්  වුණහ.
2015 ය න විට එඹ ර්ධනඹ ශරහ තිශඵ් ශ්  7.70 ද්ෂහ
ඳභණයි. ශභඹ ඉතහභ ශොච්චම් ර්ධනඹ්ෂ. ඇත්ත ලශඹ් භ
ශෞය ්ෂශේත්රඹ ශනුශ්  ශ්  යපු මුදල් ප්රභහණඹ යශට්
ප්රජහශේ
ශෞය
අලයතහ් 
ඳසුයහර් නට
තිඹහ,
වළශය් නටත් භදි. අඳට භතයි, 1970 - 1977 හරශ අශේ
යශට් ශඳෝ ම් යුඹ්ෂ තිබුණු ඵ. වහල් ශඳෝ භ තිබුණහ, ඳහ් 
ශඳෝ භ තිබුණහ.
අද ආලසචර්ඹත් ශ්රී රාහශේ ශෞය ්ෂශේත්රඹ තුශ යන
ඓතිවහසි මුදල් ේඳහදු නිහ නළත ය්ෂ ශඳෝ ම් යුඹ්ෂ
බිහි ශරහ. අද අශේ යශට් තිශඵ් ශ්  වෘදඹ ළත්ම් ශඳෝ භ.
ශනභභ තිශඵනහ, bypass surgeries ශඳෝ භ. ත ඳළත්තරී් 
තිශඵනහ, stents දභන ශඳෝ භ; කුඩු ඵේධ රීරීශම් ශඳෝ භ;
රුධිය හ් දු යන ශඳෝ භ; පිළිහ ළත්ම් ශඳෝ භ. 1970-
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1977 හරශ තිබුණු ඳහ්  ශඳෝ භට, වහල් ශඳෝ භට එට
යජඹ  රී යුතු වුණහ හශේභ, ර්තභහන යජඹත් වදත්
ළත්ම් ශඳෝ භට, පිළිහ ළ්ෂතම් ශඳෝ භට, කුඩු ඵේධ
රීරීශම් ශඳෝ භට  රීඹ් න ඕනෆ.
එඳභණ්ෂ ශනොශයි රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි. භව
ශරොකුට යිහරු වනහ, ඳම්ශඳෝරි වනහ, අශේ යශට්
තිශඵ් ශ්  නිදවස නිවල්, ශනොමිශල් රඵහ ශදන ශෞය
ශේහ්ෂ රීඹරහ. නමුත්, අද bypass ළත්භ්ෂ යනහ නම්,
අශත් ර්ෂ ඳව්ෂ වඹ්ෂ වත්ෂ තිඹහ ් න ඕනෆ ශ් ද රීඹරහ
ර්තභහන යජශඹ්  භහ අවනහ. Angiogram එ්ෂ ය් න අඹ
යනහ ශ් ද? Stress test එ යනශොට, exercise ECG එ
යනශොට යශට් ජනතහශ්  මුදල් අඹ යනහ ශ් ද? [ඵහධහ
රීරීභ්ෂ පිළිහ ඳරී්ෂණරට මුදල් අඹ යනහ ශ් ද? [ඵහධහ
රීරීභ්ෂ යජශ ශයෝවල්ර ශම් වළභ ශදඹටභ මුදල් අඹ
යනහඹ රීඹන එ භභ ශම් අසථහශේදී ීමශභ්  ප්රහල
යනහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි ශොටි් භ රීඹනහ නම්, යජශ
ශයෝවරරී්  වරිඹහහය රුධිය ඳරී්ෂණඹ්ෂ ය ් න ඵළවළ.
ශොශම භව ශයෝවශර්  වරිඹහහය රුධිය ඳරී්ෂණඹ්ෂ ය
් න ඵළවළ. එන ශරඩ්ඩු් ට රීඹනහ, ''ශඳෞේ 
යහඹනහහයරට ගිහිල්රහ test එ ය ශන එ් න, එතශොට
ඉදිරිඹට රඵහ ශදන ප්රතිහයඹ ශභෝෂද රීඹරහ අපි ඵරමු'' රීඹරහ.
ශල් ඳරී්ෂණ ය් න අද අලය උඳයණ ටි නළවළ; අලය
chemicals ටි නළවළ. ර්තභහන ආලසචර්ඹත් යජශ නිදවස,
නිවල් ශෞය ප්රතිඳත්තිඹ ශරහ තිශඵ් ශ්  ශම්යි. Blood
test එ ය ් න ශයෝවරට එන අඹට රීඹනහ, "අශ් ! අද test
එ ය ් න ඵළවළ. අලය උඳයණ නළවළ. අලය chemicals
ටි නළවළ. ශඳෞේ  යහඹනහහයඹට ගිහිල්රහ යශන
එ් න. එතශොට අපි ඉදිරි රිඹහභහර්ඹ ළන ඵරමු" රීඹරහ.
ආලසචර්ඹත් ශ්රී රාහශේ නිදවස, නිවල් ශෞය ශේහ ශම්ද
රීඹරහ භභ අව් න ළභළතියි.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ හරශ අපි පුන පුනහභ
ඇහුහ, ඖධ ඳනත ළන. ශේන බිබිශල් ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ න
ජීඹරී් , න ප්රහණඹරී්  රිඹහත්භ ය් නට ඇභතිතුභහ
ශේදිහ්ෂ ශේදිහ්ෂ ඳහහ, උත්ඹ්ෂ උත්ඹ්ෂ ඳහහ
ගිහිල්රහ ඇඳ ළඳ ශනහ අපි දළ්ෂහ.
ර්තභහන යජඹ "සු ම්ඳත සුයරීමු" රීඹරහ භහි් ද
චි් තනඹ දිනමු ශ්රී රාහ ශඳොශත් 61 ළනි පිටුශේ ශභශේ රීඹරහ
තිශඵනහ:
"ජහතය් තය ලශඹ්  පිළිළනීභට ඳහත්ර වී ඇති ශේන බිබිශල් ඖධ
ප්රතිඳත්තිඹ ඹළි රිඹහට නඟමි."

අද න තුරු ඒ ප්රතිඳත්තිඹ රිඹහට නඟරහ නළවළ. අද ඒ
ප්රතිඳත්තිඹටයි, ඳනත් ශටුම්ඳතටයි ඵහරගිරි ශදෝඹ ළරඳිරහ.
2012දී රීේහ, "ශේන බිබිශල් ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ රිඹහට
නානහ" රීඹරහ. 2012 භහර්තු 19 ළනිදහ රු ඇභතිතුභහ රීේහ,
"භහ තුන්ෂ ඇතුශත ඳනත් ශටුම්ඳත ඳහර් ශම්් තුට ඉදිරිඳත්
යනහ" රීඹරහ. ය 40්ෂ පුයහටභ ශේන බිබිශල් ඖධ
ප්රතිඳත්තිඹ රිඹහත්භ වුශඩල නළවළ. 2014 භහර්තු භහශ 10 ළනි
දහ රු ශෞය ඇභතිතුභහ ජහති ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ
ජනහධිඳතිතුභහට ඵහය දීපු අසථහ අපි භහධය වයවහ දළ්ෂහ. නමුත්
තභත් ඒ එළි ද්ෂරහ නළවළ. තභත් ඳනත් ශටුම්ඳත
ඳහර් ශම්් තුට ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ.
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රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අශේ යශට් ඖධ ශ් වීශම්
ඵයඳතශ ප්රලසනඹ්ෂ තිශඵනහ. ඒ හශේභ, ප්රමිතිශ ප්රලසනඹ්ෂ
තිශඵනහ. තත්ත් ඳරී්ෂණ රිඹහත්භ ය් ශ්  ඳළමිණිල්ර්ෂ
රළබුශණොත් ඳභණයි. වළභ භහඹභ ශඵශවත් ර් 6 සිට 18
ද්ෂහ ප්රභහණඹ්ෂ ඵහර ශඵශවත් රීඹරහ ඉත් යනහ. වළඵළයි, ඒ
ඉත් යන ශොට ශම් ඵහර ශඵශවත් ්  ළඩි ප්රතිලතඹ්ෂ ඒ
ගිර්  ශච්ච පුේරඹ් ට රඵහ දීරහ වභහයයි. ශම් නිහ තභයි, මුළු
යටභ ඉල්ර් ශ්  ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ අලයයි රීඹරහ. ඒ දහ
අනුසභයණීඹ ශේන බිබිශල් ප්රතිඳත්තිඹ මුදු්  ඳත් ය ් න,
නිදවස, නිවල් ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ තුළි්  ගුණහත්භ ඵවි් 
ඉවශ ශඵශවත් ර් අඩු මිරට, ඖධීඹ නහභශඹ්  හභහනය
ජනතහට රඵහ ් න පුළු්  රිඹහ ඹ්ෂ ශනුශ්  තභයි මුළු
යශට්භ ඉල්ලුභ තිශඵ් ශ් .
රු ඇභතිතුභනි, නමුත් ශම් න විටත් ඒ පිළිඵ විවිධ හද
විහද සිේධ ශනහ. ඔඵතුභ් රහ ශන එනහඹ රීඹන ශම් න
ප්රතිඳත්තිඹ තුළි්  ජනතහ අශේ්ෂහ යන ආහයශඹ් 
ගුණහත්භ ඖධ අඩු මිරට රඵහත ශනොවළරී ශේ ශදෝ රීඹන ඒ
භවහ කුතුවරඹ අදටත් ජනතහ අතය තිශඵනහ.
රු ඇභතිතුභනි ඒ හශේභ, "භහි් ද චි් තන ඉදිරි දළ්ෂශම්"
ශභ් න ශම් ආහයඹට ව්  ශරහ තිශඵනහ:
"ඖධ ර්ර මිර ඳවත ශවළීභ වහ අතයහලය ඖධ ර්
සිඹල්රභ ඳහශවේ ශභයට තුශ නිසඳහදනඹ රීරීභටත් ප්රමිතිශඹ්  ඵහර ඖධ
රහ ඒභ ළශළ්ෂවීභ වහ ඹහඳදිාචි රීරීශම් ක්රභශේදඹ ල්ෂතිභත්
රීරීභටත් ඖධ නිඹහභන අධිහරිශ රිඹහහරීත්ඹ ප්රතිාවිධහනඹට
ර්ෂ යමි."

ශම් හයණඹ ශඵොශවොභ රසණට "භහි් ද චි් තන ඉදිරි
දළ්ෂශම්" ඹරහ තිශඵනහ. නමුත්, ශ්රී රාහ යහජය ඖධ
නිසඳහදන ාසථහශේ 2011 හර්ෂි හර්තහශ් භ රීඹනහ, අද ශ්රී
රාහශේ නිසඳහදනඹ යන ඖධ ර් ප්රභහණඹ 2006 ර්ශ
47්ෂ තිබුණු එ 2010 ර්ඹ න විට 38්ෂ ද්ෂහ ඳවශ
ඵළවළරහ තිශඵනහඹ රීඹරහ. චි් තන ඉදිරි දළ්ෂශම් එ්ෂ
රීඹනහ. ශ්රී රාහ යහජය ඖධ නිසඳහදන ාසථහශේ හර්ෂි
හර්තහශේ, ඊට ඳටවළනි ළඵෆ රිඹහහරිත්ඹ පිළිඵ ශනභභ
හර්තහ යනහ.
රු වභත්රීඳහර සිරිශේන අභහතයතුභනි, අද න විට වදය
වහ ඖධ නිසඳහදන ආනඹනඹ රීරීභ වහ ගිඹ විඹදභ ශද
ඵර් න. 2013 ර්ශ භව ඵළාකු හර්තහශේ රීඹනහ, "2006
ඖධ ආනඹනඹ ශනුශ්  රුපිඹල් මි ඹන 16,279්ෂ ළඹ
යන ශොට, 2012 ර්ඹ න විට ශභඹ රුපිඹල් මි ඹන
47,537 ද්ෂහ ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ" රීඹරහ.
රු ඇභතිතුභනි, ශෝ භහි් ද චි් තන ඉදිරි දළ්ෂශභ්  රඵහ
දු් නු ශඳොශයෝ දු? එභ ඉදිරි දළ්ෂශම් රීඹනහ, පිට යටි් 
ශ් න ශඵශවත් ප්රභහණඹ, ඒ වහ විඹ හිඹදම් යන මුදල්
ප්රභහණඹ ශ්  යනහ ශනුට, ශේශීඹ ලශඹ්  අපි ශභභ
ශඵශවත් ටි නිසඳහදනඹ යනහ රීඹරහ.
ඒ ආහයශඹ්  භහි් ද චි් තන ඉදිරි දළ්ෂශභ්  රීඹනහ.
නමුත්, ායහ ශල්න ්  රීඹ් ශ්  ශභෝෂද? පිට යට ් 
ශඵශවත් ශ් ් නට ළඹ යන මුදර ශීඝ්ර ර්ධනඹට ර්ෂ
ශරහ තිශඵනහඹ රීඹරහ. අශේ යශට් නිඳදන ඖධ ර්
ප්රභහණඹ ඉතහභත් ඉ්ෂභනි්  ඳවශ ඵළ ඹන තත්ත්ඹ්ෂ
තිශඵ් ශ් .
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහත් ද් නහ යටට අලය ඖධ
රළයිසතු ය 3ට ය්ෂ ස ශශයනහ රීඹරහ.
විශලේශඹ් භ ශම් ඳහු ගිඹ ාණනඹට අනු අතයලයභ ඖධ
ර් 384්ෂ තිශඵනහ. එයි්  314්ෂ ශයෝවල්රට; තත් 70්ෂ
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විශලේෂිත ශයෝ භර්ධන ඒ වහ. රු ඇභතිතුභනි, අශේ යටට
අලය තිශඵන භසත ඖධ ප්රභහණඹ 2,500ත් 3,000ත් අතය
ප්රභහණඹ්ෂ ශනහ. ඔඵතුභහභ ද් නහ, අශේ යටට ශඵශවත් ර්
12,000්ෂ ආනඹනඹ යන ඵ. ''ඇශභෝෂසි ් '' රීඹන ශඵශවත
ර් 150්ෂ විවිධ නම් ්  ආනඹනඹ යනහ. ළඳතට ඳත්
ශ් ශ්  ඒ ඖධ ශ් න ආඹතන. විඳතට ඳත් ශ් ශ් ,
වහනිඹට ර්ෂ ශ් ශ්  අශේ යශට් පුයළසි ඳයපුය.
රු
ඇභතිතුභනි, අශේ යටට ශ් න ශඵශවත් දිවහ ශඳොඩ්ඩ්ෂ
ඵර් න. 2010 විණහධිඳති හර්තහ රීඹනහ, මිරදී ත්
ඖධ ්  රුපිඹල් 435්ෂ මිරදී ශන තිශඵ් ශ්  ප්රමිතිශඹ් 
ශතොය ශඵශවත් රීඹරහ. භභ ශනොශයි රීඹ් ශ් , 2010
විණහධිඳති හර්තහශේ ව්  ශ් ශ් . එයිනුත්, රුපිඹල්
මි ඹන 435 ඵහර ශඵශවත් අයශන ඒහ ඵහර ව ශඵශවත්
රීඹරහ ශවොඹහ ් නහ අසථහශේදී, සිඹඹට 81්ෂ ඳභණ ශයෝගී් ට
ඒ ශඵශවත් ටි ශඵදහ වළයරහ අහනයි. අද ශෞය
අභහතයහාලශ තිශඵන හර්ඹ්ෂභතහ ශභයි්  ශේනහ. ඳහු ගිඹ
ය 6 හරඹ තුශ ඖධ ශභට්රි්ෂශටෝ  19,000්ෂ විනහල
ය් න රීඹරහ ශවොල්සිම් ආඹතනඹට දීරහ තිශඵනහ. ඇයි ඒ?
ප්රමිතිශඹ්  ශතොය, ල් ඉකුත් ව ශඵශවත්, ඵහර ශඵශවත් නිහ.
2009 ර්ශ ඳභණ්ෂ ඳයණ ව, ඵහර වු, ල් ඉකුත් ව ශඵශවත්
ශ් පු ් ශට්නර් 17්ෂ විනහල ය් න රීඹරහ ශවොල්සිම්
ආඹතනඹට ඹරහ තිශඵනහ. රු අභහතයතුභනි, ශම්යි ශෞය
අභහතයහාලශ තිශඵන හර්ඹ්ෂභතහ. ශභ් න ශම් ආලසචර්ඹත්
ශ්රී රාහශේ ජනතහ ජීත් යනහ රීඹන ශෞය අභහතයහාලඹ
ජනතහ ජීත් යනහ ශනුට ජනතහශේ ජන ජීවිත නන
ආහයඹ ශභභඟි්  ඳළවළදි ශනහ.
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභ් රහශේ යහජය ප්රතිඳත්තිඹ ් ශ් 
ආලසචර්ඹත් ශ්රී රාහ්ෂ ශොඩනළඟීභයි; ඳාච භවහ ශ්ෂ් රීඹ
භධයසථහන ශොඩනළඟීභයි. භ නළඟුභලු; භඟ නළඟුභලු; යට
නළඟභලු; දළඹට රීරුශලු; ජහතිඹ ශොඩ නළඟීභලු; දිවි නළඟුභලු;
භෘේධිඹලු; උතුයට උදහනඹලු; නළශඟනහියට නශෝදඹලු. වළඵළයි,
රු වභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභතිතුභනි, ශරෝ ශෞය ාවිධහනඹ
යටල් 172 ාණනඹ්ෂ යරහ එභ ායහ ශල්න ් 
තී් දු යරහ තිශඵනහ, වතයළනි සථහනඹට ළඩිශඹ් භ සිඹ දිවි
නහ ළනීම් තිශඵ් ශ්  ශම් ශ්රී රාහශේඹ රීඹරහ; ශම්
ආලසචර්ඹත් ශ්රී රාහශේඹ රීඹරහ. භභ ශනොශයි, රීඹ් ශ් .
ශරෝ ශෞය ාවිධහනඹයි රීඹ් ශ් . එතශොට අපිට හිතහ
් න පුළු් . අද ශම් භ නළඟුභ තිශඵන, යට නළඟුභ තිශඵන,
දළඹට රීරුශ තිශඵන, ජහතිඹ ශොඩ නළශඟන දිවි නළඟුභ තිශඵන
අශේ ශම් භහතෘ භමිඹට, භවහ ඓතිවහසි, විේරවීඹ, රීසිදහ
රිඹහත්භ ශනොවුණු භවහ ආලසචර්ඹත් ාර්ධන යටහ්ෂ
රිඹහත්භ ශනහඹ රීඹන අශේ යටට ශරෝශ සිඹ දිවි නහ
ළනීශම් රළයිසතුශේ වතයළනි තළනට එ් න පුළු් භ රළබී
තිශඵනහ. ර්ෂඹ්ෂ ත් ශ, 28්ෂ සිඹ දිවි නහ ් නහ. අඳට
ඉදිරිශඹ්  අා එට ඉ් ශ් , ඹහනහ. ශදළනි තළනට ඉ් ශ් 
උතුරු ශොරිඹහ. තු් ළනි තළනට ඉ් ශ් , දකුණු ශොරිඹහ.
වතයළනි තළනට ඉ් ශ්  ශ්රී රාහ.
රු වභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභතිතුභනි, අපි වළශභෝභ ද් නහ
හයණහ්ෂ තභයි, යජඹ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ඳච ශඳොශයෝ දු
ට්ශටෝරු නිහ අද යශට් ජනතහ ශෝ  ශරහ, තනි ශරහ
රීඹන එ; ජන ජීවිතඹ අවනඹට ර්ෂ ශරහ රීඹන එ. භසත
ඵහුතය ජනතහ අතිලඹ පීඩනහරී ජීවිතඹ්ෂ ත ය් ශ් . රු
ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහත් ශඳොශශෝ නරු දිස්රි්ෂඹ නිශඹෝජනඹ
ය් ශ් . තිස යල් ඹේද ඇභතිතුභහත් නිශඹෝජනඹ ය් ශ් 
අනුයහධපුය දිස්රි්ෂඹ. ඇයි, භභ "ඳච ශඳොශයෝ දු ට්ශටෝරු"
රීඹරහ රීේශේ? ඔඵතුභ් රහට භත නළේද? එදහ, උතුරු භළද
ඳශහත් බහ භළතියණඹ රිඹහත්භ ශන හරශ SMS එශ් 
රීේහ, සිවිල් ආය්ෂ ්ෂශේත්රශ 40,000ශේ ය්ෂහ සථිය
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යරහ විරහභ ළටුේ යම් රඵහ ශදනහඹ රීඹරහ. ශෝ ශහ ද?
ශහ ද? ළඩිභ සිවිල් ආය්ෂයි්  ඉ් න ඵර ප්රශේල ශද්ෂ
ශඳොශශෝ නරු දිස්රි්ෂඹ ව අනුයහධපුය දිස්රි්ෂඹ. ඒයි භභ
ශම් "ඳච ට්ශටෝරු" රීඹන චනඹ ඳහවිච්චි ශශේ. ඡ් දඹට දින
ශද්ෂ තඵහ තභයි SMS එ ඹළේශේ, "රුණහයරහ ් ධහනඹ
දින් න. ඔඵරහශේ රැරීඹහ සථිය යනහ. ඔඵරහට විරහභ ළටුේ
යම් රඵහ ශදනහ"ඹ රීඹරහ.
රු ඇභතිතුභනි, ශභදහ ඳහයත් ශවො, ශනොම්භය එශ්ෂ ශටොම්
ඳචඹ්ෂ යරහ තිශඵනහ, අඹ ළඹ ථහශේදී. ඒශ්ෂ ව් 
ශ් ශ්  ශභශේයි:
"දින 180 ඉ්ෂභහ ඇති අනිඹම් වහ තහහ  ශේයි්  වහ අදහශ
තනතුරු ඇති ය ඔවු්  සථිය රීරීභටද ශඹෝජනහ යනහ."

රු ඇභතිතුභනි, එශවභ රීඹරහ යහජය ඳරිඳහරන වහ සශේල
ටයුතු අභහතයහාලඹ චක්රශල්ඹ්ෂ එනහ, "ඔේ, එශවභ ශදඹ්ෂ
යනහ. වළඵළයි, අඩලඩ දින 180 තුටුදහඹ ශේඹ්ෂ යපු
අඹ ඳභණයි" රීඹරහ. දළ්  ඔඵතුභහභ ද් නහ, රු ඇභතිතුභනි,
ශම් අනිඹම්, ආශේල, තහහ  ශේශ සිටින අඹශේ ශේඹ
ඩනහ, දින 90් , දින 120් , දින 150් . ඒයි ඇත්ත ථහ.
භභ අඹ ළඹ ථහශේ ශඳොශයෝ දුයි, යහජය ඳරිඳහරන
චක්රශල්ඹයි ශදභ වළ් හඩ් හර්තහට ඇතුශත් රීරීභ වහ
වභාගත* යනහ.
ඵර් න, අඹ ළඹ ථහශේ රීඹනහ, දින 180්ෂ ළඩ යරහ
තිශඵනහ නම්, ඔඵශේ රැරීඹහ සථියයි රීඹරහ. චක්රශල්ඹ
එනහ, ශනස විධිඹට. ශභෝෂද? අඩලඩ දින 180්ෂ.
නමුත් ඔඵතුභහ ද් නහ, දින 90් , 120් , 150්  ශේඹ ළශඩන
ඵ. එශවභ ළශඩන ශොට ශභෝෂද ශ් ශ් ? එශවභ
ළශඩන ශොට අය අඹ ළශ වපු ඳම්ශඳෝරිඹ රිඹහත්භ
ය් නට ඵළරි ශනහ. වුද, විඳතට ඳත් ශ් ශ් ? ශම්
ඳහර් ශම්් තුශේ ඉ් න භ් ත්රීරුද? භළති ඇභතිරුද? යශට්
ඳහරශඹෝද? නළවළ. අශේ යශට් ම්රු ඳ් තිඹ; හභහනය
ජනතහ; අයණ ජනතහ. ශභ් න ශම් පුාචි හයණහ ශද අශේ
ශෞයනීඹ ඇභතිතුභහට භභ ඉදිරිඳත් ශශේ, ශම් ඳච
ට්ශටෝරුශේ භහිභඹ ඔඵතුභහටත් ඳළවළදි යරහ ශද් නයි.
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ද් නහ, ් ධහන ශේදිහරදී,
එශවභත් නළත්නම් යහජය ඳහර්ලසශ උත්රදී ඇභතිරු් ශේ
ශ්රී මුශඹ්  නියතුරුභ පිට න චන ළන. ඒ තභයි, "අශේ යට
භළදි ආදහඹම් යට්ෂ. අශේ යශට් ඒ පුේර ආදහඹභ ශවට අනිේදහට
ඇශභරි්  ශඩොරර් 4,000 නහ. භළදි ආදහඹම් යට්ෂ වළටිඹට
ශ්රී රාහ ශවො ල්ෂතිභත් භන්ෂ ඉදිරිඹට ගිහි්  තිශඵනහ."
රු ඇභතිතුභනි, භළදි ආදහඹම් යට්ෂ රීඹරහ යිහරු ළහුහට
භදි. භළදි ආදහඹම් යට තිබිඹ යුතු ප්රධහන ශෞය දර්ල ටි, ඒ
ඉර්ෂ ටි අපි පුයහර් නට ඕනෆ.
රු ඇභතිතුභනි, ජනවන වහ ශෞය හර්ඹ භඩලඩර
අනුඳහත දිවහ ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඵර් න. අශේ යශට් ජනවනශඹ් 
10,000ට වදයරු ඉ් ශ්  6.8යි. වළඵළයි, සිාේපරුශේ
19.2යි. චීනශ 14.6යි. භහරදියිශ්  14.2යි. ඕසශේ ඹහශේ
32.7යි. රීයුඵහශේ 67.2යි. වළඵළයි, අපි අඳටභ අත්පුඩි ව
් නහ, "භශ අම්ශම්, අශේ යට භළදි ආදහඹම් යට්ෂ. භශ
අම්ශම්, ඒ පුේර ආදහඹභ ඇශභරි්  ශඩොරර් 4,000 ද්ෂහ
ඹනහ." රීඹරහ. නමුත් භළදි ආදහඹම් රීඹන ඉර්ෂඹ අඳට යට්ෂ

———————————* ලියවිල් ඉදිරිපත් නනොකරන දී.
ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன.
Document not tendered.
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ඳහර් ශම්් තු

[රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ

වළටිඹට ශෞය දර්ල ්  පුයහ ් නට ඵළරි ශරහ
තිශඵනහ. අපි ඵරමු ශවද ව ඳවුල් ශෞය ශේවිහ් ශේ
අනුඳහතඹ ජනවනශඹ්  10,000ට ශොඳභණද රීඹරහ.
ශ්රී රාහශේ 16.4යි. වළඵළයි, සිාේපරුශේ 63.9යි. භහරදියිශ් 
50.4යි. ඕසශේ ඹහ 106.5යි. රීයුඵහශේ 90.5යි. ද් ත
වදයරු් ශේ අනුඳහතඹ දිවහ ඵර් න. අශේ යශට් .8යි.
ඉ් දිඹහශේ 1යි. සිාේපරුශේ 3.3යි. භහරදියිශ්  .9යි.
ඕසශේ ඹහශේ 5.4යි. රීයුඵහශේ 10.7යි. රු ඇභතිතුභනි, භළදි
ආදහඹම් යට්ෂ ඵට අපි ඳරිර්තනඹ ශරහයි රීඹරහ අපි ශොච්චය
ඳම්ශඳෝරි ළහුත් ඇත්තටභ ශෞය දර්ල දිවහ ඵළලුහභ, ඒ
ඉර්ෂ දිවහ ඵළලුහභ ශනත් යටල් රඵහ ත්ත උස භට්ටභට
එ් නට අශේ යටට තභත් ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ රීරීභ්ෂ
රු ඇභතිතුභනි, ඵර් න අශේ යශට් ශභහ ශයෝ විශලේඥ
වදයරු දිවහ. ශභහ ශයෝගී්  31,000ට විශලේඥ වදයරු් 
ඉ් ශ්  එ්ෂශනයි. ශභෝෂද ඒට ශවේතු? ඳලසචහත් වදය
උඳහධි ආඹතනශඹ්  විශලේඥ වදයරු්  බිහි රීරීභ අද අඩු
ශරහ තිශඵනහ. ඵර් න ඕසශේ ඹහ දිවහ. ඕසශේ ඹහශේ ශභහ
ශයෝගී්  2,000ට ඉ් නහ එ විශලේඥ වදයයශඹ්ෂ.
ශභෝෂද, ඒට ශවේතු? ශභහ ශයෝ විශලේඥ වදයරු බිහි
රීරීභ වහ ඳලසචහත් වදය උඳහධි ආඹතනඹ එ්ෂ යට
ඳළළත්ව විබහ ශද දළ්  එ විබහඹට සීභහ ය් න සිේධ
ශරහ තිශඵනහ. ශභෝෂද ඒට ශවේතු? එාර් තශ
විශලේඥ වදයයශඹකු ශ් ් නට රුපිඹල් ර්ෂ 5්ෂ ළඹ
වීභ. දළ්  ශෞය ්ෂශේත්රඹට ල් ශ්  නහ නම්, ශෞය
්ෂශේත්රඹට විශිසට ළරරීල්ර්ෂ ශම් යජඹ රඵහ ශදනහ නම් ශම්
හශේ මරය ළටලු භතු නහද? ශම් හශේ ප්රලසන බිහි නහද?
රු ශෞය ඇභතිතුභනි, ශම්හ ළන තමු් නහ් ශේ ශවොඹරහ
ඵරරහ, ළරරී භත් ඹම් ඳළවළදි රිඹහ භහර්ඹ්ෂ ් න.
ශම් විහදශ ශඵොශවෝ අසථහරදී භ් ද ශඳෝණඹ රීඹන
භහතෘහ ළන භභ ථහ යන ශොට රු ශෞය ඇභතිතුභහ
ශඵොශවොභ අළභළති වුණහ. භට භතයි ඳසු ගිඹ අඹ ළශ දීත්
භ් ද ශඳෝණඹ ළන භභ ථහ යන ශොට එතුභහ භට රීේහ,
වළභ දහභ රීඹ් ශ්  එභ ඵයිරහ රීඹරහ. රු ඇභතිතුභනි, වළභ
දහභ එභ ඵයිරහ රීඹ් න සිේධ ශ් ශ්  ශභහ භ් ද
ශඳෝණඹ, භහතෘ භ් ද ශඳෝණඹ, ර්බණී භේරු් ශේ භ් ද
ශඳෝණඹ ඵයඳතශ තත්ත්ඹට ඇවිල්රහ තිශඵන නිහයි. රු
ඇභතිතුභනි, ශභොවතට හිතරහ ඵර් න, භභ ශම් ඉදිරිඳත් යන
ායහ ශල්න ළන. ශම් ායහ ශල්න ඔඵතුභහශේ වදය
ඳර්ශ ණ ආඹතනඹ ශේ අඩවිරට ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන
ඒහයි. නළතු භශේ ායහ ශල්න ශනොශයි. භට ශම් ශතොයතුරු
රඵහ දු් නයි රීඹරහ රුණහයරහ වදය ඳර්ශ ණ
ආඹතනශ නිරධහරි් ශ්  ඳළි ් න එඳහ. දළ්  ඔඵතුභ් රහ
රීඹනහ, "ශභහ විශ භ් ද ශඳෝණඹට ශවෝ ඌන ශඳෝණඹට
ර්ෂ න දරු්  එභ තත්ත්ශඹ්  මුදහ ළනීභ වහ අලය
සිඹලුභ රීරි, ශඵශවත්, විටමි්  වහ ආවහය ද්රය ජන බහ වයවහ
නිසි ඳරිදි රඵහ දීභට ටයුතු යමි." රීඹරහ. වුද, ශම් රීඹ් ශ් ?
"භහි් ද චි් තන - ඉදිරි දළ්ෂභ" තභයි, රීඹ් ශ් . භට ඔඵතුභහ
රීඹ් න, ජන බහ්ෂ වයවහ ශෞය අභහතයහාලඹ ශවෝ ශනත්
ආඹතනඹ්ෂ රීරි ශඵදරහ ශදනහද, විටමි්  ශඵදරහ ශදනහද,
ආවහය ද්රය ශඵදරහ ශදනහද රීඹරහ. භභ ද් නහ, ඔඵතුභහශේ
ඔඹ වළසිරීම් යටහශ්  ඔඵතුභහ ඇත්තටභ අඳවසුතහට ඳත් ශරහ
සිටින ඵ. ශභොද ශම් ඳච ට්ශටෝරුට ඔඵතුභහ ම්ඵ් ධ නළවළ.
ඔඵතුභහට ශම්හට උත්තය ශද් න ඵළවළ. අය ඳච ඹවිල්ශල්
ඹරහ, රීඹරහ තිශඵන ශේ ඔඵතුභහට රිඹහත්භ ය් න ඵළරි
ශරහ තිශඵනහ. ශභොද ඒහ ඳච ශඳොශයෝ දු නිහයි.
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අද අශේ යශට් කුරු වීශම් ප්රතිලතඹ ීමඹද? සිඹඹට 13යි. ෘල
වීශම් ප්රතිලතඹ, සිඹඹට 19යි. අඩු ඵය ප්රතිලතඹ, සිඹඹට 23.5යි.
රු ඇභතිතුභහත් ශම් බහශේ ඉ් නහ; රු නිශඹෝජය
ඇභතිතුභහත් ශම් බහශේ ඉ් නහ. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ
නිශඹෝජනඹ ය් ශ් , ශඳොශරෝ නරු දිස්රි්ෂඹ. නිශඹෝජය
ඇභතිතුභහ නිශඹෝජනඹ ය් ශ් , ෆල්ර දිස්රි්ෂඹ. අපි
ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඵරමු, ශම් කුරු වීභ, ෘල වීභ, අඩු ඵය ප්රතිලත ළන.
ඔඵතුභ් රහශේ දිස්රි්ෂ වහ ් ් දනඹ යන ශොට
ශොශවොභද ඔඵතුභ් රහශේ ශෞය ්ෂශේත්රශ
ශරුහ
රීඹරහ අඳට ශවොහහයභ ශත්ශයනහ. භභ ශම් රීඹන ශේ ළන
ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඵර් න, රු ඇභතිතුභනි. රාහශේ කුරු වීශම්
ප්රතිලතඹ සිඹඹට 13යි. වළඵළයි, ශඳොශරෝ නරු දිස්රි්ෂශ
සිඹඹට 14.8යි. ඒ රීඹ් ශ්  රාහශේ හභහනයඹටත් ඩහ ළඩියි.
රු ඇභතිතුභනි, රාහශේ ෘල වීශම් ප්රතිලතඹ සිඹඹට
19.6යි. වළඵළයි නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශේ ෆල්ර දිස්රි්ෂශ ,
එඹ සිඹඹට 20.3යි. රු ඇභතිතුභහශේ ශඳොශරෝ නරු
දිස්රි්ෂශ , එඹ සිඹඹට 25.9යි. අපි ඵරමු, අඩු ඵය දරු් ශේ
ප්රතිලතඹ. යශට් හභහනයඹ සිඹඹට 23.25යි. වළඵළයි ෆල්ර
දිස්රි්ෂශ ඒ සිඹඹට 25.8යි. රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහශේ
දිස්රි්ෂශ එඹ සිඹඹට 30.6යි.
අපි ඵරමු, අඩු උඳත් ඵය හිත දරු් ශේ ප්රතිලතඹ ළන.
රාහශේ ප්රතිලතඹ, සිඹඹට 17.9යි. ශඳොශරෝ නරුශේ ප්රතිලතඹ,
සිඹඹට 22.8යි. ඒ හශේභ අපි ඵරමු, ඹ අවුරුදු 5ට අඩු ශමු් 
අතය ඳළතිය ඳතින ඇනීමිඹහ -ය්ෂතහීනතහ- ළන. යශට්
හභහනයඹ, සිඹඹට 15.1යි. ශඳොශරෝ නරුශේ හභහනයඹ, සිඹඹට
21.5යි. ඊට අභතය රු ඇභතිතුභනි, වදය ඳර්ශ ණ
ආඹතනඹ රීඹනහ, ශඳය ඳහල් දරු් ශ්  සිඹඹට 15්ෂ,
ඳහල් දරු් ශ්  සිඹඹට 20්ෂ අශේ යශට් ඇනීමිඹහශ්  පීඩහ
විඳිනහ රීඹරහ. ඒ හශේභ අශේ යශට් හ් තහ් ශ්  සිඹඹට
22කුත්, ඹ අවුරුදු 15 - 49 අතය ර්බනී භේරු් ශ් 
සිඹඹට 16කුත් ඇනීමිඹහශ්  පීඩහ විඳිනහ. ශම්හ රීඹන ශොට
භභ ද් නහ, ඔඵතුභහත්, ඔඵතුභහශේ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහත්
එවහට ශභවහට ඇරීශශනහ, ඇමශයනහ. අඳවසුතහට ඳත්
ශනහ රීඹරහ. ශම් තභයි, තයඹ; ශම් තභයි, ආලසචර්ඹශ
ඹථහර්ථඹ. [ඵහධහ රීරීභ්ෂ
රු ඇභතිතුභනි, ශභෝෂද ඔඵතුභ් රහ ශම් ප්රලසනඹට රඵහ
ශදන විඳුභ? ශභොනහද, ඔඵතුභ් රහ රඵහ ශදන පිළිඹභ? රු
ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහශ්  අව් න ළභළතියි, ඇයි
ඔඵතුභ් රහශේ යජඹ ශඳය ඳහල් දුහ දරු් ට රඵහ ශදනහඹ
රීඹපු රීරි වීදුරු රඵහ ශනොශද් ශ්  රීඹරහ. ශම් ායහ ශල්න
ඉදිරිශ ඇයි, ඔඵතුභ් රහ ශඳොශයෝ දු වුණු රීරි වීදුරු රඵහ
ශනොශද් ශ් ? ශභෝෂද, ඒට ශවේතු? රු ඇභතිතුභනි,
ර්බණී භේරු් ට රඵහ ශදනහඹ රීඹපු ශඳෝණ රහඹ
ශෝ? ඇයි, ඒ ඳරහ තිශඵ් ශ් ? ඇයි, ඒ ේඳහදු යරහ
තිශඵ් ශ් ?
රීරි වීදුරු ඳරහ; ශඳෝණ රහඹ ඳරහ. ඳහල් ඹන
දදරු් ශ්  දිහ ආවහයඹ ශද් ශ්  සිඹඹට 25ටයි. සිඹඹට
75ට රළශඵ් ශ්  නළවළ. වළඵළයි, ගු්  ඳහරම් වද් න ල්
තිශඵනහ. භව මුහුද ශොඩ යරහ දඳත් නිර්භහණඹ යරහ,
සි් නය ඔේපුශ්  චීනඹට ඒහ ඳරිතයහ ය් න
ඔඵතුභ් රහට මුදල් තිශඵනහ. නළේ එ් ශ්  නළති යහඹ් 
වද් න පුළු් . යසහ බිහි ශ් ශ්  නළති යහඹල්, ගු් 
ඹහනහ එ් ශ්  නළති ගු්  ශතොටුශඳොශල්, රැරීඹහ බිහි ශනොන
ගු්  ශතොටුශඳොශල් වද් න ඕනෆ තයම් ල් තිශඵනහ.
නමුත් ශඳය ඳහල් දුහ දරු් ට රීරි වීදුරු ශද් න ල් නළවළ.
ඳහල් ඹන දරු්  සිඹලුභ ශදනහට -4,000,000ට- දිහ ආවහයඹ
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ශද් නට ල්
නළවළ. දිහ ආවහයඹ ශද් ශ්  ර්ෂ
1,000,000ට ඳභණයි. ර්ෂ 3,000,000ට දිහ ආවහයඹ
ඳනහ. ර්බණී භේරු් ශේ ශඳෝණ රහඹ ශද් න ල්
නළවළ. රු වභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභතිතුභනි, භභ තත් ශඳොඩි
හයණහ්ෂ රීඹ් නම්. භභ ශම් ායහ ශල්න ඉදිරිඳත් යන
විට, භ් දශඳෝණඹ ළන ථහ යන විට අශේ රු
භ් ත්රීතුභ් රහ ශදඳශ්ෂ පිටි ඳසශේ ඉරහ නළඟිටරහ ෆ වනහ.
භභ ඒ අඹට රීඹ් න ළභළතියි, ඔඵරහශේ යජශ ෘෂිර්භ
අභහතයයඹහ ශභෝෂද රීඹ් ශ්  රීඹරහ. එතුභහ "ර්ෂබිභ" පුත්
ඳතට රීඹනහ, "අශේ යශට් දරු් ශ්  සිඹඹට 34ට භ් ද
ශඳෝණඹ" රීඹරහ. භට ෆ ව් න එඳහ. ෆ ව් න ෘෂිර්භ
ඇභතිතුභහට. ශභොනහටද භට ෆ ව් ශ් ?
භහි් ද ඹහඳහ අශේර්ධන භළතිතුභහ 2014 ළේතළම්ඵර් 09න
දහ "ර්ෂබිභ" පුත් ඳතට ශභශවභ රීඹහ තිශඵනහ:
"අශේ යශට් දරු් ශ්  34%ට භ් දශඳෝණඹ"

එභ පුත් ඳත් හර්තහභ භභ වභාගත* යනහ.
භභ ශනොශයි රීඹ් ශ් . ෆ වනහ නම් එතුභහට ෆ
ව් න. ශභ් න ඇත්ත; ශභ් න ඹථහර්ථඹ; ශභ් න තයඹ.
එඳභණ්ෂ ශනොශයි. අශේ උත් රු වභත්රීඳහර සිරිශේන
ඇභතිතුභනි, ඳසු ගිඹ ද ශඳොශශෝ නරු දිස්රි්ෂ ාර්ධන
මිටු රැසවීශම්දී ශඳොශශෝ නරු දිස්රි්ෂ ශෞය අධය්ෂ
හර්ඹහරශ වදය ාජී අභයසිාව භළතිතුභහ ශභෝෂද රීේශේ?
ශභ් න තිශඵනහ; headline එශ්ෂභ තිශඵනහ; උඩි් භ වරහ
තිශඵනහ "ශඳොශශෝ නරුශේ දරු් ශ්  තුශන්  එට
භ් දශඳෝණඹ" රීඹරහ.
භභ ශම් රුණු ඉදිරිඳත් යන විට නිම් ශඵොරුට ෆ
ව් න එ් න එඳහ.
ඒ වදයයඹහ රීඹහ තිශඵ් ශ් 
ශභශවභයි:
"ඹ අවුරුදු ඳවට අඩු දරු්  දහවට උග්ර භ් දශඳෝණඹ අවුරුදු
ශද දරුශ්ෂ දල් ශද ශේදිත් ශභොත් හරහ තිබුශඩල නෆ ඇයි
ශනොෆශේ රීඹහ ළඩිහිටිඹ් ශ්  ඇහුහභ ඔවු්  ථහ ශශේ නෆ
දරු් ශ්  ඇහුහභ දටභ ඇල්තුය විතය්ෂ බීපු ඵ රීේහ"

ශම් භභ වදපු ථහ්ෂද, ශම් ශඵොරු්ෂද, ශම් ඳචඹ්ෂද?
ශම් ශඳොශශෝ නරු දිස්රි්ෂ ාර්ධන මිටු රැසවීශම්දී ඇති වුණු
ාහදඹ්ෂ. 2014 ඔ්ෂශතෝඵර් 22ළනි දහ "භේබිභ" පුත් ඳශත්
ඳශ ව එභ හර්තහත් භභ වභාගත* යනහ, ශරෝඹහශේ දළන
ළනීභ උශදහ.
රු වභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභතිතුභනි, ශම් තභයි අද
ශෞය ්ෂශේත්රඹට අත් ඳත් ශරහ තිශඵන ඉයණභ. භභ
ඔඵතුභහටභ ශම් ළන ශදොස රීඹ් ශ්  නළවළ. ශභොද, භභ
ශවොහහයභ ද් නහ ඔඵතුභහ ශඵොශවෝ දුයට අා, පිරිසිදු
ඇභතියශඹ්ෂ ඵ. ඒ නිහ තභයි අද ඔඵතුභහ ඵයඳතශ ටන්ෂ
ශන ඹ් ශ්  ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ රිඹහත්භ ය් නට. නමුත්
ඔඵතුභහට වයස ඳනහ. භවහ අභත ඵරශේඹ්ෂ ඔඵතුභහශේ
කුශර්  අදිනහ. ඔඵතුභහට අලය ප්රතිඳහදන ශ්  ය් ශ් 
නළවළ. ශභොද, භ් දශඳෝණ ප්රතිලතඹ ළඩි න විට
ශදෝහශයෝඳණඹ එල්ර ශ් ශ්  තමු් නහ් ශේට. ශම් යශට්

—————————
* ර වනතකාන තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ර්බණී භේරු් ශේ භ් දශඳෝණඹ ර්ධනඹ න විට
ශදෝහශයෝඳණඹ එල්ර ් ශ්  තමු් නහ් ශේට. තමු් නහ් ශේශේ
අභහතයහාලඹට ප්රභහණත් මුදල් ශ්  ය් ශ්  නළවළ. ඔඵතුභහ
ටන්ෂ යශන ඹනහ. ඔඵතුභහශේ ඒ ටනට අශේ
වශඹෝඹත් ල්ෂතිඹත් එතු යනහ. මුදල් අභහතයහාලශඹ් 
ශෞය අභහතයහාලඹට ළඩි ළඩිශඹ්  මුදල් රඵහ ළනීභට
ඔඵතුභහ දයන උත්හවඹට විඳ්ෂශ අපිත් ආශිර්හද යනහ.
ට චනශඹ්  ඳභණ්ෂ ශනොශයි. ඔඵතුභහ රීඹනහ නම්,
ඔඵතුභහත් භඟ ඒහඵේධ භවහ බහඩලඩහහය හර්ඹහරඹ ඉදිරිපිට
අපි උේශකෝණඹ්ෂ යමු. ඳ්ෂ ශේදශඹ්  ශතොය
උේශකෝණඹ්ෂ යමු. උේශකෝණඹ්ෂ යරහ අය ආර්ථි
කහතඹහශ්  ඔඵතුභහශේ අභහතයහාලඹට ළඩිභ මුදල් ප්රභහණඹ්ෂ
ශ්  ය ් නට අපි එතු ශරහ ටයුතු යමු. දළ් 
ඔඵතුභහටත් අපිටත් එතු ශ් න හරඹ ඇවිල්රහ තිශඵ් ශ් .
රු වභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභතිතුභනි, භහ දිවහ ශඳොඩ්ඩ්ෂ
ඵර් න. ඇත්තභයි, වදති්  රීඹ් ශ් ; වෘදඹ හ්ෂෂිඹට එඟ
රීඹ් ශ් . ශභොද, ඔඵතුභහට ළදත් හර්ඹ බහයඹ්ෂ තිශඵනහ
ශම් යශට් ශෞය ම්ඳ් න ජන ඳයපුය්ෂ බිහි ය් නට. ශම්
යශට් භේ ඳයපුය, ශම් යශට් දරු ඳයපුය, ශම් යශට් ශදරු ඳයපුය
සුය්ෂහ රීරීශම් ීමභ ඔඵතුභහට තිශඵනහ. ඔඵතුභහ
උත්හවඹ්ෂ දයනහ ඹම් ශේහ්ෂ ය් නට. නමුත් ඔඵතුභහට
අලය ඳවසුම් ටි ළඳශඹ් ශ්  නළවළ; ඔඵතුභහට අලය මුදල්
ප්රතිඳහදන රළශඵ් ශ්  නළවළ. නමුත් අධිශේගී භහර් වද් න ල්
ශ්  යනහ, ශෝටි ප්රශෝටි ණ් . අධිශේගී භහර් වළශද් න
ඕනෆ, අපි රීඹ් ශ්  නළවළ ඒහ එඳහ රීඹරහ. නමුත් අධිශේගී
භහර්ර භ්  යන මිනිහ ජීත් යවීභ යශට් ප්රමුතහ විඹ
යුතු ඵට ඔඵතුභ් රහශේ යජඹ අඩුභ තයමි්  ශම් අ් තිභ
ශභොශවොශත්දීත් අශඵෝධ ය ත යුතුයි රීඹන හයණඹ ශම්
අසථහශේදී ප්රහල ය් නට ළභළතියි.
ඒ හශේභ රු ඇභතිතුභනි, භහි් ද චි් තන ඉදිරි දළ්ෂශභ් 
ප්රහල යනහ භහතෘ වහ ශදරු භයණ අනුඳහතිඹ ත දුයටත් අඩු
රීරීභ වහ තියහය ළඩ පිළිශශ්ෂ නිර්භහණඹ යනහ රීඹරහ.
ර්බණී භේරු් ට, ශදරු් ට විශලේ ශෞය ආය්ෂණ ළඩ
ටවන්ෂ රිඹහත්භ යනහලු. නමුත් රු ඇභතිතුභනි, දර්ල
දිවහ ඵර් න. භව ඵළාකු හර්තහ දිවහ ඵර් න. භහතෘ භයණ
අනුඳහතිඹ 2010 ර්ශ සිඹඹට 31යි; 2011 ර්ශ සිඹඹට
32.5යි; 2012 ර්ශ සිඹඹට 37.7යි. භහතෘ භයණ අනුඳහතිඹ
භව ඵළාකු හර්තහශේ ශතොයතුරුරට අනු ර්ධනඹ ශරහ.
ඵර් න, ඹ අවුරුදු 05ට අඩු ශභහ භයණ අනුඳහතඹ. 2008
ර්ශ සිඹඹට 11.1යි. 2009 ර්ශ සිඹඹට 12.1යි. ඒත්
ර්ධනඹ ශරහ.
රු
ඇභතිතුභනි,
විශලේශඹ් භ
තමු් නහ් ශේශේ
අධහනඹට ශඹොමු ය් නට ඕනෆ, තමු් නහ් ශේ ප්රහර්ථනහ යන
ඒ ශෞය ප්රතිඳත්තිඹ රිඹහත්භ රීරීභට අද ඔඵතුභහට ඉඩ
ප්රසථහ්ෂ නළවළ රීඹන එ. ශභොද, අද යජඹ තුශ ඊර්යහ,
වයඹ, කුවභ, ඵරශරෝභීත්ඹ ඉව වහ ගිහිල්රහ තිශඵනහ.
ඔඵතුභ් රහශේ යජශ සිඹලුභ යහජය ම්ඳත්, සිඹලුභ මුදල්
ම්ඳත් එ තළන ශ්ෂ් ද්රත ශරහ තිශඵන නිහ, භධයත
ශරහ තිශඵන නිහ අද අශේ ශෞය ්ෂශේත්රඹට තළන්ෂ නළවළ;
අද අශේ යශට් අධයහඳන ්ෂශේත්රඹට තළන්ෂ නළවළ; අද අශේ යශට්
ශභහ වහ හ් තහ ්ෂශේත්රඹට තළන්ෂ නළවළ. රු තිස
යල් ඹේද භළතිතුභහ පිළි් නහ එතුභහශේ ළඹ ශීර්ඹට ශ් 
යන මුදලුත් ඳහ වළය තිශඵන ඵ. ළපිරහ තිශඵ් ශ් 
ෆ රටයි. කුඩු ශ් න ළපිරහ. ශෞයඹටත් ළපිරහ;
හ් තහ් ටත් ළපිරහ; ශභයි් ටත් ළපිරහ; යටටත් ශවණ
වරහ. යටට ශවණ වන අඹ ළඹ්ෂ තභයි අද ශම් රිඹහත්භ
යරහ තිශඵ් ශ් .
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ඳහර් ශම්් තු

[රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ

ඇත්ත ලශඹ් භ රු ඇභතිතුභනි, ශෞය අයිතිහසිම්
සුය්ෂහ රීරීභ, ශෞය ්ෂශේත්රශ වන ශම් යශට් පුයළසි
ඳයපුයට රඵහ දීභ යජශ  ීමභ්ෂ. ඒ වන රඵහ ළනීභ
පුයළසිඹ්  තු භහන අයිතිඹ්ෂ; භහනුෂීඹ අයිතිඹ්ෂ. ඇත්ත
ලශඹ් භ ථහ යනහ නම් ඔඵතුභ් රහශේ යජඹ,
ඔඵතුභ් රහශේ ශෞය අභහතයහාලඹ භහන හිමිම් ඩ ය
තිශඵනහ. ඇයි, භහ එශවභ රීඹ් ශ් ? ශම් යශට් පුයළසිඹ්  තු
භහන අයිතිඹ්ෂ තභයි ශනොමිරශ ශේත් ශවේත් රඵහ ළනීභ. රු
ඇභතිතුභනි, යජශ ශයෝවරට ගිහිල්රහ ශනොමිශල් ශේත් ශවේත්
් න අද පුළු් ද? ඵළවළ. ශභොද, ඔඵතුභ් රහශේ යජඹ
ශඵශවත් ළනීභ වහ ශ්  යන මුදල් ප්රභහණඹ ළඩි ය් ශ් 
ශඵොශවොභ අඩුශනුයි. ළඩි යනහ. ළඩි ය් ශ්  නළවළ
රීඹරහ රීඹ් ශ්  නළවළ. ළඩි ය් ශ්  ශඵොශවොභ අඩුශනුයි.
යශට් ඉල්ලුභට, ජනතහශේ ඉල්ලුභට, ඔඵතුභ් රහශේ ළඳයුභ
නළවළ. ඒයි ඇත්ත ථහ. රු ඇභතිතුභහට, නිශඹෝජය
ඇභතිතුභහට භහ අක්ශඹෝඹ්ෂ යනහ. ශන ශොශවේත්
ශනොශයි, ශඳොඩ්ඩ්ෂ ගිහිල්රහ ඵර් න ශොශම ජහති ශයෝවරට.
වදය හඹන රිඹහත්භ නශොට ඒ වදයහචහර්ඹතුභහට
ඳවසුභ තිශඵ් ශ්  ඒ ගිර්  වුණු ශයෝගිඹහ ඳරී්ෂහ ය් න
ඳභණයි. ඳරී්ෂහ නම් ශනොමිරශ යනහ. වළඵළයි, තුඩලඩු්ෂ
ශදනහ ශඳෞේ  ෂහභසිඹට ගිහිල්රහ ශඵශවත් ් න රීඹරහ.
[ඵහධහ රීරීම් භහ රීඹ් ශ්  ශඵොරු ද? භශේ ථහ ශම් යශට්
සුව්ෂ ජනතහ අහ සිටිනහ නම්, ශම් යශට් ර්ෂ ණ් ,
දර්ෂ ණ්  ජනතහ භශේ ශම් ථහ අහ සිටිනහ නම්,
වෘදඹ හ්ෂෂිඹට එඟ තමු් නහ් ශේශේ නිශඹෝජය ඇභතිභත්
- [ඵහධහ රීරීම් භභ ය් ශ්  තයහදී ප්රහලඹ්ෂ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භශේ ශම් ථහ ජීවී යශට්
ජනතහට අව් නට ඵළවළ. නමුත්, ශම් ළරරිඹට ආපු පුේරයි් 
ඉ් නහ. ඒ අඹට ථහ ය් න ඵළවළ. ශම් ළරරිශ ඉ් න
පුේරශඹෝ ද් නහ, අද යජශ ශයෝවරට ගිඹහභ ශඵශවත් ටි
ශනොමිශල් වම්ඵ ශනහද රීඹරහ. භහ ළරරිඹටයි රීඹ් ශ් .
ඇභතිතුභහට ශනොශයි; අය උඩ ඳනින නිශඹෝජය ඇභතියඹහටත්
ශනොශයි. අද යජශ ශයෝවරට ගිඹහභ තුඩලඩු ෆල්ර විතයයි
ශනොමිශල් වම්ඵ ශ් ශ් .
අද අශේ යශට් ජනතහට ශඳෞේ  ෂහභසිඹට ගිහිල්රහ අශත්
ල් රට -තභ් ශේ ශඳෞේ  ල් රට- ශඵශවත් ටි
් න සිේධ ශරහ තිශඵනහ. ශභතුභ් රහ නිම් ශඵොරුට උඩු
බිරුහට ළරරිශ සිටින සිඹලුභ ශදනහ ද් නහ ජිත් ශප්රේභදහ
ප්රහල ය් ශ්  තයඹ්ෂ ඵ. භශේ ථහ අ්  ය් නට
ශඳය භභ ත රුණ්ෂ රී යුතුයි.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

නැඟී සටින ය.
ளந்ரர்.
rose.

නිනයෝජය වභාපිගුරමා

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

කුඩම්භහශේ ළරරීල්ර අඩුභ ණශ්  භශේ ථහශ්  ඳසුත්
නළති ශේහ රීඹහ භභ ප්රහර්ථනහ යනහ. එභ කුඩම්භහශේ
ළරරීල්ර නළති වීභ තුළි්  ශෞය ්ෂශේත්රඹ තුශ මුදල්
ර්ධනඹ්ෂ ඇති ශරහ, ම්ඳත් රඵහ දීශම් ර්ධනඹ්ෂ ඇති ශරහ
ඔඵතුභහටත්, උඩ ඳනින නිශඹෝජය ඇභතිතුභහටත්, නිරධහරී
භඩලඩරඹටත් යශට් ජනතහ ජීත් ය් නට ල්ෂති ම්ඳ් න,
හර්ඹ්ෂභ ශෞය ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ රිඹහත්භ ය් නට වධර්ඹ,
ල්ෂතිඹ, හනහ, දළනුභ, මිනුභ, ප්රඥහ ඳවශ ශේහ රීඹහ
ප්රහර්ථනහ යමි්  භභ නිවඬ ශනහ.
[අ.බහ. 1.44

ගු වමත්රීපා සරිනවේන මශතා (නවෞඛය අමාතයුරමා)
(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறதசண - சுகரர அகச்சர்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, විශලේශඹ් භ 2015 ය
වහ ව අඹ ළඹ පිළිඵ විහදශ දී ශෞය අභහතයහාලශ ළඹ
ශීර්ඹ හච්ඡහට ර්ෂ න අසථහශේ හිටපු ශෞය නිශඹෝජය
අභහතය භහ මිත්ර රු ජිත් ශප්රේභදහ භළතිතුභහ ශඹෝජනහ ව
ශචෝදනහ යහශිඹ්ෂ ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ හශේභ එතුභහශේ පිඹහ ශම්
යට ඳහරනඹ යපු නහඹශඹ්ෂ. ජිත් ශප්රේභදහ භළතිතුභහ ශෞය
නිශඹෝජය ඇභතියඹහ විධිඹට හිටපු නිහ ශම් යජඹට ව අඳට
විරුේධ එල්ර ශ ශචෝදනහ ව ඳළමිණි , ඒ හශේභ ශඹෝජනහ
සිඹල්රභ එතුභහශේ ආඩලඩු තුශත් ය් න පුළු් භ තිබුණහ
රීඹන එ එතුභහට රීඹ් න ඕනෆ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ හිටපු
ජනහධිඳතියශඹ්ෂ විධිඹට යණසිාව ශප්රේභදහ භළතිතුභහට භභ
ඉතහභ රු යනහ. ශභශත්ෂ අපි ය නළවළයි රීඹන ඖධ
ප්රතිඳත්තිඹට අදහශ ඳනත එතුභහ යහජය නහඹඹහ ලශඹ්  සිටි
හරශ ත් රිඹහත්භ ය් න තිබුණහ. නමුත් පිඹහශේ
හරශ ත්, පුතහශේ හරශ ත් ශම් රීසි ශදඹ්ෂ ශරුශඩල නළති
ඵ අපි ද් නහ.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

පුතහශේ හරඹ තභ ආශේ නළවළ.

ගු වමත්රීපා සරිනවේන මශතා

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறதசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ප්රධහන ලශඹ් භ එතුභහ ඉදිරිඳත් ශ රුණු අතය භවය
ායහ ශල්න භභ පිළි් නහ තය ශේල්. රු නිශඹෝජය
බහඳතිතුභනි, භභ ශෞය ඇභතියඹහ විධිඹට ශඵොශවොභ
ඳළවළදි  රීඹනහ, භට රළබී තිශඵන හර්තහ අනු විශලේශඹ් භ
රාහශේ භ් ද ශඳෝණ ප්රතිලතඹ සිඹඹට 17යි. විවිධ
ායහ ශල්න, ශතොයතුරු ව දත්ත ් න පුළු්  ශනොශඹකුත්
ආඹතන තිශඵනහ. ඒ ආඹතන ම්ඵ් ධශඹ්  භශේ  ීමභ්ෂ
නළවළ.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Hon. Azwer, please allow him to wind up.

MRI එශ්ෂ හර්තහරට?

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

ගු වමත්රීපා සරිනවේන මශතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

රු වභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභතිතුභනි, දල ණනහ්ෂ
මුළුල්ශල් ඔඵතුභ් රහශේ යජඹ ඔඵතුභහ ශශයහි ද්ෂන
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(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறதசண)

භභ  රීඹ් ශ්  ශෞය අභහතයහාලශ ශල්ම්යඹහ ව
අධය්ෂ ජනයහල්යඹහ ඳඹන හර්තහරට ඳභණයි. ඒ නිහ
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භ් ද ශඳෝණ තත්ත්ඹ පිළිඵ ළරරීල්ර ශඹොමු ශශොත්, ඳසු
ගිඹ ර් රීහිඳඹ තුශ ශම් යශට් භ් ද ශඳෝණඹ තුය්  රීරීභ ව
අභ රීරීභ ම්ඵ් ධශඹ්  යජඹ්ෂ විධිඹට අපි ළඩ පිළිශශල්
යහශිඹ්ෂ රිඹහත්භ ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ රු ජිත් ශප්රේභදහ
භ් ත්රීතුභහ ව්  ශහ, ශම් තත්ත්ඹ ළරරීල්රට ත් විට
රාහශේ ජන අනුඳහතඹ අනු වදයරු, ශවද ශේඹ, ඳවුල්
ශෞය ශේහ්  පිළිඵ තිශඵ් ශ්  දුර්ර තත්ත්ඹ්ෂ, අභ
තත්ත්ඹ්ෂ රීඹහ.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා
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රීඹ් න ඕනෆ, ඖධ ප්රතිඳත්තිඹට අදහශ ඳනත් ශටුම්ඳත
අවුරුදු 40ට ඳසශේ ශෞය ඇභතියඹහ විධිඹට භභයි මීට භහ
වඹට ශඳය ළබිනට් භඩලඩරඹට ඉදිරිඳත් ශශේ රීඹහ. අපි ඒ
ජඹග්රවණඹ රඵහ තිශඵනහ. නමුත් ඵහධහ් ද තිශඵනහ.
අක්ශඹෝ තිශඵනහ. ප්රලසන තිශඵනහ. ළටලු තිශඵනහ. ඒ
ශශේ ශතත් ඒ ඵහධහ ජඹ ශන 40 අවුරුේද්ෂ තිසශේ ඵළරි ව
ශේ ඹම් ඳසු ඵෆභට ර්ෂ ශරහ ශවෝ අවුරුදු 4්ෂ තුශ -භශේ
හරශ දී- භභ ඉසට ශහ. භභ විලසහ යනහ යසථහ
මිටුශ්  අනුභත වුණහට ඳසශේ එඹ ඉදිරි භහ ීමඳඹ තුශ
ඳහර් ශම්් තුට ශන එ් න අඳට පුළු්  ශේවි රීඹහ.

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භළදි ආදහඹම් යට්ෂ වළටිඹට.

ගු වමත්රීපා සරිනවේන මශතා

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறதசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

භභ ශඵොශවොභ ඳළවළදි  රීඹ් නට ඕනෆ, 2010 ර්ශ භභ
ශෞය අභහතයහාලඹ බහය ් නහ විට ශම් යශට් ශවද ශේශ
සිටිශ 15,000යි. අද ශවද ශේශ 35,000්ෂ සිටිනහ. ඒ හශේභ
රාහශේ ජන අනුඳහතඹ අනු 1,300ට එ්ෂ වදයයශඹ්ෂ
සිටිනහ.
ජනවනශඹ්  650ට ශවද නිරධහරිනිඹ්ෂ ඵළගි්  සිටිනහ.
ශම් තත්ත්ඹ ළරරීල්රට ත් විට අඳ ඉතහභ හර්ථ තළන
සිටිනහ. විඳ්ෂඹ විශේචන, ශචෝදනහ කුභන ආහයශඹ් 
ඉදිරිඳත් ශත් ශරෝ ශෞය ාවිධහනඹ, එ්ෂත් ජහති් ශේ
ාවිධහනඹ ව අශේ මිත්ර යහජයඹ්  ශ්රී රාහශේ නිදවස ශෞය
ශේහ පිළිඵ ශද් ශ්  ඉවශභ අඹ්ෂ ව ටිනහභ්ෂ. අශේ
රහඳඹ තුශ විශලේශඹ්  යටල් 11්ෂ අතය -ශරෝ ශෞය
ාවිධහනශ දකුණු ආසිඹහති යටල් 11 අතය- ගුණහත්භ
ශෞය ශේහ්ෂ ම්ඵ් ධශඹ්  අා එශ්ෂ ශවොභ යට
රාහයි රීඹන එ ශරෝ ශෞය ාවිධහනඹ ශදන ඳළවළදි
වතිඹ්ෂ. ශම් තත්ත්ඹ්  ළරරීල්රට ත් විට භභ ශඵොශවොභ
ඳළවළදි  රීඹ් න ඕනෆ, යජඹ්ෂ විධිඹට අඳ ශම් ටයුතුරදී
ඉතහභ ඳළවළදි ප්රතිඳත්තිඹ පිහිටහ රිඹහ ය තිශඵනහ රීඹහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ ම්ඵ් ධ
රු ජිත් ශප්රේභදහ භ් ත්රීතුභහ රුණු ව්  ශහ. රාහශේ
ජහති ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ වදරහ අවුරුදු 40්ෂ ශනහ. භහ හිතන
විධිඹට වුරුත් ද් නහ, භහ ශම් ප්රතිඳත්තිඹට අදහශ ඳනත්
ශටුම්ඳත 2011 ශදළම්ඵර් න විට වදපු ඵ. නමුත් එඹ
අතුරුදව්  වුණහ. රාහශේ සිටින ජහහයම්හය යහඳහරිඹ් 
තභයි ඒ ටයුත්ත ශශේ. නමුත් අපි එඹ නළත ඳට්  ත්තහ.
ඖධ ප්රතිඳත්තිඹට අදහශ ඳනත් ශටුම්ඳත වදරහ මීට භහ
වඹට ශඳය භභ ළබිනට් භඩලඩරඹට ඉදිරිඳත් ශහ. අශේ
ආඩලඩුක්රභ යසථහශේ වළටිඹට න ඳනත් ශටුම්ඳත්ෂ ඉදිරිඳත්
ශ විට අභහතය භඩලඩරඹ විසි්  එඹ යසථහ මිටුට ඉදිරිඳත්
යනහ. ඒ අනු ශභඹ දළ්  යසථහ මිටුශේ හච්ඡහට
බහජනඹ ශමි්  තිශඵනහ. ශම් දිනර යසථහ මිටුශේ
අනුභළතිඹ වහ ළබිනට් භඩලඩරඹ වයවහ එ්ෂ එ්ෂ
අභහතයහාල ්  ඹපු න ඳනත් ශටුම්ඳත් 100ට ඩහ
තිශඵනහ. ළබිනට් භඩලඩරඹට ඉදිරිඳත් රීරීශභ්  ඳසු භව
ජනතහශ් , ශම් ්ෂශේත්රශ විේතු්  ව ප්රවීණඹ් ශ්  ආ
විවිධ අදවස වහ ශඹෝජනහ, විශලේඥ මිටු්ෂ ඳත් යරහ නළත
ළරරීල්රට ශන අඳ ළබිනට් භඩලඩරඹට ඉදිරිඳත් යපු ඳනත්
ශටුම්ඳතට ශ යුතු තත් ාශලෝධන -ාශලෝධන විධිඹටනළතත් ඹහ තිශඵනහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අතිරු භහි් ද යහජඳ්ෂ
ජනහධිඳතිතුභහශේ යජඹ ශනුශ්  භභ ශඵොශවොභ ඳළවළදි 

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, රු ජිත් ශප්රේභදහ භ් ත්රීතුභහ
ශභහිදී භතු ශ රුණු අතය අශන්ෂ හයණඹ තභයි, සිඹ දිවි
නහළනීම් පිළිඵ හයණඹ. සිඹ දිවි නහළනීම් පිළිඵ
ශ්රී රාහ ම්ඵ් ධශඹ්  තිශඵන හර්තහ භභ ශම් රු බහශේදී
ීමභරී්  යුතු ප්රති්ෂශේඳ යනහ. ඒ ශභොද, එ්ෂ එ්ෂ
ජහතය් තය ආඹතන, යහජය ආඹතන ශනොශඹකුත් ායහ ශල්න,
දත්ත, ශතොයතුරු ශොඹහ ් නහ විවිධ ක්රභශේද තිශඵනහ. භහ
ද් නහ ශතොයතුරු අනු ඉතහ ඳළවළදි භ ඒ හර්තහ ළරැදියි.
රාහ සිඹ දිවි නහළනීම් ම්ඵ් ධශඹ්  4න සථහනශ
ශනොශයි තිශඵ් ශ් . ශෞය ඇභතියඹහ විධිඹට ීමභ්ෂ
ඇතියි භහ රීඹ් ශ් , සිඹ දිවි නහළනීම් පිළිඵ ඒ හර්තහ භභ
ම්පර්ණශඹ්  ප්රති්ෂශේඳ යනහ රීඹන එ.

ගු වජිත් නප්රේමදාව මශතා

(ரண்தைறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

WHO එශ්ෂ හර්තහ?

ගු වමත්රීපා සරිනවේන මශතා

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறதசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රු භ් ත්රීතුභනි, ශරෝ ශෞය ාවිධහනඹට - WHO එට
- අපි ද් හ තිශඵනහ ඒ හර්තහ ළරැදියි, ඒ නිහ එඹ නිළරැදි
රීරීභ වහ ශ්රී රාහ යජශ ශඹෝජනහ රඵහ ් න රීඹහ.
ඖධ පිළිඵ ථහ යන විට, යහජය ඖධ නිසඳහදන
නීතිත ාසථහශේ නිසඳහදන පිළිඵ ථහ ශහ. 2011 දී
නිසඳහදනඹ මි ඹන 1,922යි. 2012 දී නිසඳහදනඹ මි ඹන
2,002යි. 2013 දී මි ඹන 2,020යි. ශ්රී රාහ ඖධ නිසඳදහන
ාසථහශේ ඖධ නිසඳහදනඹ ශඵොශවොභ ශේශඹ්  ඉවශට
නළඟරහ තිශඵනහ. භහ ඉතහභත්භ තුටි්  ඒ ළන රීඹ් නට
ඕනෆ. ජඳ්  යජශ ජහතය් තය ඵළාකු, JICA ආඹතනඹ ඹන
ශම්හයි්  උදවු අයශන ඖධ නිසඳහදන ාසථහශේ නිසඳහදන
ධහරිතහ්  ළඩි රීරීභ වහ - [ඵහධහ රීරීභ්ෂ ඔේ, JBIC
ඵළාකු. ශම් නවිට පුළුල් ළඩ පිළිශශ්ෂ රිඹහත්භ ය
තිශඵනහ. ඒ නිහ ඖධ නිසඳහදනඹ පිළිඵ අපි ඉතහභ ශවො
තළන - දළ්  එහි ආයම්බඹ්ෂ - සිටිනහ. ඒ හශේභ ශභභ
යහඳෘතිඹ ඹටශත් රාහශේ ප්රධහන ශයෝවල් වතය්ෂ ශම් නවිට
ඉදිශමි්  තිශඵනහ. යහශඳොශ, ශතල්ශදණිඹ, ල්මු ව
නළශඟනහිය ඳශහශත් ශයෝවර්ෂ ඉදිශමි්  තිශඵනහ. අද ඒ
සථහනරට ගිශඹොත්, දළනට අවුරුදු එවභහයට ශඳය ඳට්  ත්
ඉතහභ ඉවශ තත්ත්ශ න ශයෝවල් ඉදිරීරීම් ටයුතු ශම්
නවිට ශේත් සිදු න ආහයඹ දළ ඵරහ ් නට පුළු් .
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශෞය ඇභතියඹහ විධිඹට ශම්
විහදඹ තුශ භහ ඉතහභත්භ තුටට ඳත් න රුණු රීහිඳඹ්ෂ
තිශඵනහ. ශම් 2014 ශර් අශේ ශෞය ්ෂශේත්රඹට ශේශීඹ
අයමුදල් ලශඹ්  රළබිරහ තිබුශඩල රුපිඹල් බි ඹන 162යි. භහ
මිත්ර ජිත් ශප්රේභදහ භ් ත්රීතුභහ රීේහ, ශෞය ්ෂශේත්රඹට ශ් 
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[රු වභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ

යන රද මුදල් ප්රභහණඹ භදියි රීඹරහ. රු ජිත් ශප්රේභදහ
භ් ත්රීතුභහ 2003 ශර් ශෞය නිශඹෝජය ඇභතියඹහ ලශඹ් 
ටයුතු ශ හරශ
ශෞය ්ෂශේත්රඹ ශනුශ්  2003 අඹ
ළශඹ්  ශ්  ශශේ රුපිඹල් බි ඹන 36යි. ශම් යජඹ 2014 ය
වහ ශෞය ්ෂශේත්රඹ ශනුශ්  රුපිඹල් බි ඹන 162්ෂ ශ් 
ය තිබුණහ. 2015 ය ශනුශ්  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ
රුපිඹල් බි ඹන 180්ෂ ශ්  ය තිශඵනහ. ශම් අවුරුේදට ඩහ
රුපිඹල් බි ඹන 18්ෂ රඵන අවුරුේදට ළඩිපුය ශ්  ය
තිශඵනහ. ඒ නිහ -[ඵහධහ රීරීභ්ෂ තමු් නහ් ශේරහට ඕනෆ
ශදඹ්ෂ රීඹ් න පුළු් , ජිත් ශප්රේභදහ භ් ත්රීතුභනි. දළ් 
ඒටත් උේධභනඹ රීඹරහ රීඹයි. භහ ශඵොශවොභ ඳළවළදි 
ව්  ය් නට ඕනෆ, යහජය ප්රතිඳත්තිඹ තුශ අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ශඹ්  ශම් නිදවස ශෞය ශේහ
ල්ෂතිභත් රීරීභ වහ ටයුතු ය තිශඵන ඵ. ඒ නිහ අද
අශේ නිදවස ශෞය ශේහ පුළුල් ර්ධනඹට, ප්රර්ධනඹට
ර්ෂ ශරහ තිශඵනහ. ශබෞති ම්ඳත් ාර්ධනඹ, භහන
ම්ඳත් ාර්ධනඹ ඇති ශරහ තිශඵනහ. නිදවසි්  ඳසු රාහශේ
ශෞය ්ෂශේත්රශ ළඩිභ ර්ධනඹ්ෂ සිදු වුණු හර සීභහ
් ශ් , ශවී ගිඹ දලඹයි රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි. ශම්
භශේ ටි්  රීඹනහට ඩහ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ මීට භහ
වඹට  ්  සුතදහ ෘවසථ ්රීඩහාණශ දී ඒ ඵ ප්රහල
ශහ. ශෞය ්ෂශේත්රශ ද දවට -ශවද ශේඹ ව ඳරිපය
ශේඹ, අතුරු වදය ශේහ- ඳත්වීම් රඵහ දීභට ඳළමිණි
අසථහශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහභ ප්රහල ශහ, ශ්රී රාහශේ
ශෞය ්ෂශේත්රශ සර්ණභඹ යුඹ ශම් නවිට රිඹහත්භ
නහ රීඹරහ.
ශෞය ්ෂශේත්රශ තිශඵන අක්ශඹෝ ව ළටලුරදී විවිධ
තත්ත්ඹ්  පිළිඵ ළරරීල්රට ශන 2013 ර්ඹ අපි නම්
ශශේ "ශඵෝ ශනොන ශයෝ භර්දනඹ රීරීශම් ර්ඹ" විධිඹටයි.
ශම් 2014 ය අඳ නම් ය තිශඵ් ශ්  "භති්  ශතොය භහජඹ්ෂ
ශොඩනළඟීශම් ර්ඹ" විධිඹටයි. රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි,
අශේ යශට් ඳභණ්ෂ ශනොශයි මුළු භවත් භහන භහජඹටභ ප්රඵර
අක්ශඹෝඹ්ෂ ව ළටලු්ෂ වී ඇති නිශයෝගිභත් ජනතහ්ෂ බිහි
රීරීශම් අක්ශඹෝශ දී ශඵෝ ශනොන ශයෝ, ඒ හශේභ ඒ තුශ
ඇති න අශනකුත් තත්ත්ඹ්  අද ශරෝශ ාර්ධනඹ න
යටරට ඵයඳතශ අක්ශඹෝඹ්ෂ ශරහ තිශඵනහ. ශරෝශ
ඉවශභ ාර්ධනඹ්ෂ තිශඵන ශඳොශවොත්භ යට න
ඇශභරිහශේ තභයි ජන අනුඳහතඹ අනු ත්විට ශරෝශ
ළඩිභ පිළිහ ශයෝගී්  ායහ්ෂ හර්තහ ් ශ් . ඒ නිහ අපි ශම්
ම්ඵ් ධශඹ්  ආඩලඩු්ෂ විධිඹට අලය ප්රතිඳත්ති, තී් දු තීයණ,
ළරසුම්, ඒ සිඹල්ර නිසිඹහහය ඉටු ය තිශඵනහ; ඉටුයමි් 
ඹනහ; ඉදිරිඹටත් ඉටු යනහ.
දුම් ඳහනඹ ම්ඵ් ධශඹ්  සියට් ඳළට්ටුශේ ශෞයභඹ
අහද ඇතුශත් රීරීභ පිළිඵ ශෞය ඇභතියඹහ විධිඹට භභ
ඉතහභත්භ තුටු නහ. ශරෝ ශෞය ාවිධහනශ නිර්ශේල භත
ශරෝශ සිඹලු යටල් ශ යුතු හර්ඹඹ්ෂ යජඹ විධිඹට
ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ ලශඹ්  අපි පිළිශන එභ හර්ඹඹ සිදු ශහ. දුම්
බීභ ව භත් ද්රය භහජශඹ්  තුය්  රීරීශම් හර්ඹඹ වහ 2012
දී භභ ළට් නිශේදනඹ නිකුත් යරහ අවුරුදු ශද වභහය්ෂ
තිසශේ රි්  ය අලුත්ශඩ් උහවිඹට ගිහිල්රහ ඵාකු
ඉශන සිටිඹහ. අවුරුදු ශද වභහයට ඳසශේ අඳට තී් දු
රළබුණහ. සියට් ඳළට්ටුශේ ඒ ශෞයභඹ අහදඹ ඇතුශත්
ඡහඹහරඳඹ ඳශ විඹ යුතුඹ රීඹරහ ශම් රු බහශේ 225භ
එඟතහ ඳශ ශහ. ඒ පිළිඵ ශම් උත්තරීතය බහශේ ආඩලඩු
ඳ්ෂශ ව විඳ්ෂශ සිඹලු ශදනහට ශෞය ඇභතියඹහ
විධිඹට භශේ ශෞයඹ වහ සතුතිඹ භභ පිරිනභනහ.

2108

යසථහදහඹශඹ්  එඹ සිඹඹට 80්ෂ රීඹහ ම්භත වුණත්,
අධියණඹ ඒ ප්රභහණඹ සිඹඹට 60්ෂ ද්ෂහ අඩු ය තී් දු්ෂ
දු් නහ. ශම් යශට් ඓතිවහසි හර්ඹඹ්ෂ විධිඹට ඒ සිඹඹට 60
රඵන ජනහරි භහශ සිට රිඹහත්භ වීභ පිළිඵ ශෞය
ඇභතියඹහ ලශඹ්  භභ ඉතහ ඳළවළදි  තුටු නහ. ඒ දුම්
ඳහනඹ ම්ඵ් ධශඹ්  මීට  ්  ය ත ශනොවළරී ව
හර්ඹඹ්ෂ.
ඒ හශේභ ශෞය අභහතයහාලඹ විධිඹට ශන ගිඹ, ශන ඹන
ළඩ පිළිශශ තුශ ශර්ඛීඹ අභහතයහාලඹ ශනභ ටයුතු ය් ශ් 
නළති එභ ප්රතිඳත්තිඹ සිට නිදවස ශෞය ශේහ
රිඹහත්භ රීරීභ වහ ටයුතු යන ඵ අපි ඉතහ ඳළවළදි 
රීඹ් න ඕනෆ. භභ 2010 ර්ශ සිට ඳශමු යට ඳශහත් ශෞය
අභහතයරු් ශේ මුළු්ෂ ඳට්  ත්තහ. අපි භහ වඹට
තහ්ෂ රැස නහ. රාහශේ ශයෝවල් 1,000ට ආ් න
ායහ හශේභ, ඉ්  ඵහහිය ප්රහථමි ශෞය ශේහ
ර්ධනඹ රීරීභ වහ ශයෝ ළශළ්ෂවීභ -ශයෝ නිහයණඹම්ඵ් ධශඹ්  ශර්ඛීඹ අභහතයහාලඹ ව ඳශහත් බහ නඹභ
ඉතහභත්භ දළඩි ශවෝදයත්ඹරී්  ටයුතු යනහ. ඒ තුළි් 
අශේ ශේහ්  හර්ඹ්ෂභ රීරීභට වහ ල්ෂතිභත් රීරීභට අඳට
පුළු් භ රළබී තිශඵනහ.
තත් ඳළත්තරී්  ත් විට ඳසු ගිඹ දිනර අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ ශඹෝජනහරදී කුඩු
ශයෝගී්  ම්ඵ් ධශඹ් , පිළිහ ශයෝගී්  ම්ඵ් ධශඹ් , ආකහත
ශයෝගී්  ම්ඵ් ධශඹ් , වෘදඹ ශයෝගී්  ම්ඵ් ධශඹ්  ළඹ
ශීර්ඹ තුශ ශනභ ප්රතිඳහදන ශ්  යරහ තිශඵනහ. ශොශම
ප්රධහන ශයෝවල්ර යන ශේහ්  දීඳ යහේත රීරීභටත්
ප්රහශේශීඹ භට්ටමි්  ශෞය ශේඹ ල්ෂතිභත් රීරීභ වහත්
ප්රහශේශීඹ භට්ටශම් ශයෝවල් නම් යරහ ඒහට ප්රතිඳහදන ශ් 
යරහ එභ ශයෝරට අදහශ ප්රතිහය රීරීශම් අාල ල්ෂතිභත්
රීරීභට අපි ටයුතු යරහ තිශඵනහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ භභ ත රුණ්ෂ
ව්  ය් න ඕනෆ. 2015 ර්ශ අඹ ළඹ ශඹෝජනහරදී
අඳට රළබුණු රුපිඹල් බි ඹන 180 මුදර ළඹ රීරීශම්දී
ප්රමුතහ ශද් ශ්  ශයෝ ළශළ්ෂවීභ -ශයෝ නිහයණඹවහයි; විශලේශඹ් භ ශොශම, භවනුය, හල්ර, කුරුණෆර,
යත්නපුයඹ ළනි නහරි ප්රශේලර ශයෝවල්ර තිශඵන තදඵදඹ
අඩු රීරීභ වහයි. ශම් තදඵදඹ ශ්ෂහ ළනීභට නම්, ශයෝගී් 
අඩු විඹ යුතු ඵ අපි ල්ඳනහ ශ යුතුයි. ඒ හශේභ එඹ අශේ
අධහනඹට ශඹොමු ශ යුතුයි. ශයෝගී්  අඩු ් න නම්, ප්රහථමි
ශෞය ශේහ ල්ෂතිභත් විඹ යුතුයි. ශයෝ ළශළ්ෂවීභ -ශයෝ
නිහයණඹ- ම්ඵ් ධශඹ්  නිදවස ශෞය ශේහශේ තිශඵන
යහජය ප්රතිඳත්තිඹ තුශ 2015 ර්ශ දී අලුත් මුහුණුයරී් , අලුත්
පිබිදීභරී්  යුතු ශෞය ්ෂශේත්රශ අලුත් පිටු්ෂ ශඳයශන ඵ
විශලේශඹ් භ භභ ව්  ය් න ළභළතියි. එහි අයමුණ ශම්
යශට් ජනතහ නීශයෝගීම්ඳ් න ජනතහ්ෂ ඵට ඳත් රීරීභයි. ඒ
නිහ ශඵොශවෝ යජඹ් ට අභත ශරහ තිබුණු ප්රහථමි ශෞය
ශේහ ශම් තුළි්  ල්ෂතිභත් ය් න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
නහ. ප්රහථමි ශෞය ශේහ භඟි්  ශයෝ ළශළ්ෂවීභ -ශයෝ
නිහයණඹ- ම්ඵ් ධශඹ්  ඳහල් දරුහශේ සිට ශෞය වදය
නිරධහරි, ඳවුල් ශෞය ශේහ නිරධහරිනිඹ් , භවජන ශෞය
ඳරී්ෂරු, ඒ ඹටශත් එ්ෂ එ්ෂ අාල වහ සිටින විශලේඥ
වදයරු ඇතුළු සිඹලු ශදනහ දළනුත් රීරීභ වහ ඳශහත් බහ
වයවහ ඳශහත් ශෞය ශල්ම්රු් ශේ ව අධය්ෂරු් ශේ
නහඹත්ශඹ්  අපි පුළුල් ජහති ළඩ පිළිශශ්ෂ 2015 දී
රිඹහත්භ යනහ.
ශම් ය -2014- ඉතහභ ළදත් ය්ෂ ලශඹ්  අශේ යශට්
ශෞය ්ෂශේත්රශ ටව්  ශනහ. එඹට ශවේතු ශභඹයි, රු
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නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි. ශම් ශර් තභයි, ශ්රී රාහ යජඹ ඖධ
රඵහ ළනීභ ම්ඵ් ධශඹ්  ඳශමුළනි තහට ශරෝශ තත්
යජඹ්ෂ භඟ ගිවිසුභ්ෂ අත්්  ශශේ. අඳ දළනට ශ් න
ඖධ ්  සිඹඹට 80්ෂභ ශ් ් ශ්  ඉ් දිඹහශ් . ශභහිදී
ඇති න විවිධ තත්ත්ඹ්  තමු් නහ් ශේරහ වුරුත් ද් නහ.
ශඵොශවෝ අඹ ශම් ඖධර ප්රමිතිඹ පිළිඵ ථහ ශහ; ඵහර
ඖධ පිළිඵ ථහ ශහ. භහම් ්  ප්රමිතිශඹ්  ශතොය ශම්
ඵහර ඖධ අඳට ළඳයුහභ, ඒ භහම්රට අඳ දළඩි දඬුම් දීරහ
තිශඵනහ. එහිදී අඳ ශ එ්ෂ ශදඹ්ෂ තභයි, මුළු ඖධ
ශතොශ භ මුදර අඹ ය ළනීභ. ඊශඟට සිඹඹට 25 දඩ මුදර්ෂ
් නහ, ඒ හශේභ ඒ භහම් අඳ අහදු ශල්නත යනහ; ඒ
භහම් තවනම් යනහ. එළනි ටයුතු අඳ ය තිශඵනහ. ශම්
හණිජය ශරෝශ තහ්ෂණඹත් භඟ දණඹට, ාචහට ව
අක්රමිතහරට ර්ෂ වුණු ශරෝශ ඖධ ව අවි ආයුධ පිළිඵ
තත්ත්ඹ අඳ වුරුත් ද් නහ. එළනි තත්ත් ඹටශත් ඵහුජහති
භහම් වයවහ අඳ ශම්හ මිරදී ළනීශම්දී, එළනි තත්ත්
ළශළ්ෂවීභට නීතිඹ රිඹහත්භ රීරීභට යජඹ්ෂ විධිඹට අඳ රීසිභ
ශරහ ඳසුඵට ශරහ නළවළ. ඒ ම්ඵ් ධශඹ්  ත යුතු ෆභ
පිඹය්ෂභ අඳ ් නහ ඵ ඉතහභ ඳළවළදි  රීඹ් න ඕනෆ.
ඵටහිය ඖධ ශේශීඹ නිසඳහදඹ් ශ්  රඵහ ළනීභට
ඳශමුළනි යට ශම් ශර් අශේ යජඹ තී් දු්ෂ ත්තහ. අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහ ප්රමු ළබිනට් භඩලඩරඹ එභ තීයණඹ අනුභත
ශහ. ඒ ආඹතනර ගුණහත්භබහඹ පිළිඵ අඳ රඵහ ් නහ
වතිඹ්ෂ එ්ෂ, ශට් ඩර් ්  ඵළවළය ඒ අඹට ඒ අසථහ
රඵහ ශද් න අඳ ටයුතු යශන ඹනහ. ශේශීඹ ඵටහිය ඖධ
ර්භහ් තඹ ළඩිදියුණු රීරීභ, ඔවු්  ල්ෂතිභත් රීරීභ ව නිඹමිත
ප්රමිතිශඹ්  යුතු ඖධ නිසඳහදනඹ, එභ ඖධ රට ශේරහට
රඵහ ළනීභ ළනි හයණහ සිඹල්ර ළරරීල්රට අයශනයි අඳ
ශභභ තීයණඹ ත්ශත්. විශලේශඹ් භ ශේශීඹ ර්භහ් ත, ශේශීඹ
නිසඳහදන ළඩිදියුණු රීරීශම් යහජය ප්රතිඳත්තිඹ තුශ ඉශන, ශම්
යශට් ශේශීඹ ඖධ භහම් 17 ඖධ ර් 34්ෂ, ඒහශ
ප්රමිතිඹ ව ගුණහත්භබහඹ ම්ඵ් ධශඹ්  රඵහශන ඇති
වතිත් එ්ෂ අඳ අද ශට් ඩර් ්  ඵහහිය රඵහ ් නහ.
මීට ශඳය එළනි ශේල් රිඹහත්භ වුශඩල නළවළ. ඵහුජහති
භහම්, ශරෝශ ශනත් යටර හණිජය භහම් දිවහ තභයි
අපි ඵරහශන හිටිශ . ඒ නිහ ඳශමුශනි තහට ඵාේරහශේල
යජඹ ව ශ්රී රාහ යජඹ අතය ගිවිසුභ්ෂ, ශරෝශ තත් යජඹ්ෂ
භඟ ගිවිසුභ්ෂ, ඇති ය ළනීභ ශම් ශර් සිේධ වුණහ. එඹ
ඉතහභ හර්ථ, ඓතිවහසි අසථහ්ෂ. අඳ සිඹඹට 80්ෂ ඳභණ
ඵටහිය ඖධ ඉ් දීඹහශ්  ශනහත්, ශම් ඖධ නිඹමිත
ප්රමිතිශඹ්  ව ගුණහත්භබහශඹ්  යුතු රඵහ ළනීභ පිළිඵ
මීට ශඳය රීසිභ ආඩලඩු්ෂ ඉ් දීඹ යජඹ භඟ හච්ඡහ ය
තිබුශඩල නළවළ. නමුත්, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ උඳශදස භත
භභ ඳශමුළනි යට ඉ් දීඹ යජඹ භඟ ශම් ම්ඵ් ධශඹ් 
හච්ඡහ ශහ. ඉ් දීඹ ශෞය ඇභතියඹහ, ඉ් දීඹ ශෞය
ඵරධහරි් , ඉ් දීඹ ඖධ ඵරධහරි්  ව අශේ අභහතයහාලශ
නිරධහරි්  වමු ශරහ, ඖධ රඵහ ළනීශම්දී අඳට තිශඵන
ශඵොශවෝ ළටලු නියහයණඹ ය ත්තහ. ඒ විධිඹට පිඹරි් 
පිඹය අඳ ශම් ටයුතු යශන ඹන ඵ ප්රධහන ලශඹ් භ භහ
ව්  ය් න ඕනෆ.
ශෞය ්ෂශේත්රශ විශලේඥ වදය ශේහ තිබුශඩල ප්රධහන
ලශඹ් භ නහරි ප්රශේලර ඳභණයි. නමුත්, අද ඉතහභ
හර්ථ ප්රහශේශීඹ ශේහ ල්ෂතිභත් ය තිශඵනහ. ඒ අනු
ජනතහට ඉතහ ගුණහත්භ ශෞය ශේහ්ෂ රඵහ දීභ වහ අද
විශලේඥ වදයරු ඈත පිටිය ශයෝවල්රත් ශේඹ යනහ.
නුයඑළිඹ, වම්ඵ් ශතොට භව ශයෝවල් අලුති් භ ඉදි රීරීශම්
ටයුතු ශම් න විට හර්ථ ශරීශන ඹනහ. භභ  ් 
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ව්  ශහ, යහශඳොර, ශතල්ශදණිඹ ව ල්මු ශයෝවල්
පිළිඵ. අද රාහශේ ඕනෆභ ශයෝවරට ගිශඹොත් ඔඵතුභ් රහට
ශඳශ් වි, ඒ වළභ ශයෝවරභ න ශොඩනළඟිල්ර්ෂ ඉදි වීභ,
ළරසුම් රීරීභ, අලුත් තහ්ෂණි උඳයණ රළබීභ ළනි
තත්ත්ඹ්ෂ තභයි තිශඵ් ශ්  රීඹරහ. ඒ අනු අඳ ශෞය
්ෂශේත්රඹ තුශ ඉතහභ හර්ථ අඩිඹ සිටින ඵ, ශවො ඳදනභ්ෂ
ඇති ටයුතු යන ඵ ඉතහ ඳළවළදි  ව්  ය් නට ඕනෆ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, නිදවස ශෞය ශේහ
ල්ෂතිභත් ය් න අඳ ශඵොශවෝ ටයුතු යනහ. එ්ෂ ඳළත්තරී් 
ශබෞති ම්ඳත් ාර්ධනඹ යමි් , තත් ඳළත්තරී්  භහන
ම්ඳත් ාර්ධනඹ යමි් , අශන්ෂ ඳළත්ශත්  යසථහපිත
තත්ත්ඹ්  තුශ ඳශහත් බහ භඟ දළඩි සුවදතහරී්  ව
මිත්රශී බහඹරී්  අපි ටයුතු යශන ඹනහ. ඒ හශේභ
ශෞය අභහතයහාලඹ තුශ තිශඵන ෘත්තීඹ මිති 106්ෂ භඟ
ඉතහ සුවද ටයුතු යමි්  ෘත්තීඹ ්ෂශේත්රශ සිඹලු ශදනහශේ
ළටලු ව ප්රලසන විඳීශම් ටයුත්ත අපි යරහ තිශඵනහ. ඕනෆභ
ශශනකුට ඇඟිල්ර දිගු ය් න පුළු් . නමුත් ඉතහ ඳළවළදි 
දළඩි ම්ඵ් ධතහරී්  ව සුවදතහඹරී්  යුතුයි ෘත්තීඹ මිති
භඟ අපි ටයුතු ය් ශ් .
2015 ශර් අඹ ළඹ ශඹෝජනහ ම්ඵ් ධශඹ්  හච්ඡහ
රීරීශම්දී විශලේශඹ්  රීඹ් න ඕනෆ, භහි් ද යහජඳ්ෂ
ජනහධිඳතිතුභහශේ ඳහරනඹ තුශ -ශවී ගිඹ දලශ - ශෞය
්ෂශේත්රශ පුළුල් ාර්ධනඹ්ෂ භඟ ඳරිර්තනීඹ, විේරවීඹ
ශන්ෂ සිදු ශරහ තිශඵන ඵ. ශම් යශට් නිදවස ශෞය
ශේහ ල්ෂතිභත් යමි්  ශභභ ටයුතු ඉදිරිඹටත් ය ශන
ඹන ඵ ප්රහල යමි් , ශම් ටයුතුරදී භට වශඹෝඹ ශදන
ශෞය අභහතයහාලශ ශල්ම්තුභහ ඇතුළු හර්ඹ භඩලඩරඹ,
අධය්ෂ ජනයහල්තුභහ ඇතුළු හර්ඹ භඩලඩරඹ, යහජය ඖධ
නීතිත ාසථහ, යහජය ඖධ නිසඳහදන ාසථහ, ඳශහත් බහ
ශල්ම්රු, ඳශහත් අභහතයරු, ඒ හශේභ ඳශහත් අධය්ෂරු,
සිඹලු ශයෝවල්ර අධය්ෂරු, ඳරිඳහරයි්  ව විශලේඥ
වදයයඹහශේ සිට ම්රුහ ද්ෂහ සිඹලු ශදනහට සතුති් ත
ශමි්  භහශේ චන සල්ඳඹ අහන යනහ. ශඵොශවොභ
සතුතියි.
[தற.த. 2.09]

ගු නපොන්. නවල්ලරාවා මශතා

(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

தகப தறறத் றசரபர் அர்கதப, ணற ரழ்றதன
றகவும் தொக்கற இடம் கறக்கறன்ந, தரற்ந எத சதொரத்க
உதரக்கறக்தகரண்டிதக்கறன்ந சுகரர அகச்சறன் றற
எதுக்கலடுகள் லரண இன்கந குளறகன றரத்றதன
கனந்துதகரள்கறட்டு ரன் கறழ்ச்சறகடகறன்தநன்.
இனங்கககப் ததரதத்பறதன அண்கக்கரனங்கபறல்
தரற்தம் தரய்ககபறடத் தரற்நர தரய்கபறன் ரக்கம்
அறகரக
இதந்துதகரண்டு
தக
ரங்கள்
அநறகறன்தநரம். இந்த் தரற்நர தரய்கள் இன்ததரத
தரகப் தறநப்தறக்கறன்நககபரக இதப்தகத்ம் ரங்கள்
கரண்கறன்தநரம்.
உரத்துக்கு
க்ககப
றகவும்
ரக்குகறன்ந சறதலக தரய், தைற்ததரய் ஆகற இண்கடத்ம்
டுத்துக்தகரள்தரம். சறதலக தரரணது, லரறறவு தரறன்
ரக்கத்றணரல் சறதலகங்கள் தரறக்கப்தட்டு உண்டரகறன்நது
ன்த கூநனரம். அந் ககறல் இந்ச் சறதலக தரகக்
கட்டுப்தடுத்துற்கரக
இன்த
இனங்ககறல்
ரபறகரத்கறதன எத கத்றசரகன இங்கறக்தகரண்டு
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தக ரங்கள் அநறகறன்தநரம். இன்தம் அதரதைம்,
அம்தரந்தரட்கட ததரன்ந கத்றசரகனகபறலும் கூட
அன்
அனகுககப
ற்தடுத்துற்கு
அசரங்கம்
தொகணந்றதக்கறன்நது. இற்கரக 2015ஆம் ஆண்டின் வு
தசனவுத்றட்டத்றல் நக்குகந 750 றல்லின் தௐதரய்
எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டிதப்தக ரங்கள் அநறகறன்தநரம்;
அகண தற்கறன்தநரம். அற்கு தனரக இந்ச் சறதலக
தரறணரல் கடுகரகத் ரக்கப்தடுகறன்ந தரரபறகளுக்கு
ரரந்ம் 3,000 தௐதரய் ங்குற்கு இந் வு
தசனவுத்றட்டத்றதன தொன்தரறப்தட்டிதக்கறன்நது. சதோக
தசககள்
அகச்சறணரல்
னது
குகநந்ர்களுக்கு
ரரந்ம் தோரறம் தௐதரய் ங்கப்தடுகறன்நது. அதுததரன
கடுகரகப் தரறக்கப்தட்ட சறதலக தரரபறகளுக்கும்
தோரறம் தௐதரய் ங்குது ன்க தக்கக்கூடி எத
றடதன்த ரங்கள் கததுகறன்தநரம்.
அதததரன, இனங்ககறதன தைற்ததரத்ம் தடுதரசரண
ரக்கத்க
ற்தடுத்றறதப்தக
லங்கள்
அநறவீர்கள்.
தைற்ததரரணது
ஆண்ககபறடவும்
ததண்ககபக்
கடுகரகத் ரக்குகறன்ந எத தரரக இதப்தகத்ம் லங்கள்
அநறவீர்கதபன்த
றகணக்கறன்தநன்.
ஆகத,
னது
குகநந்ர்கள்
ற்தம்
சறதலக
தரரல்
தரறக்கப்தட்டர்களுக்கு தோரறம் தௐதரய் தகரடுப்தணக
ங்க ற்தரடுகள் தசய்ப்தட்டிதப்ததுததரல், தைற்ததரரல்
தரறக்கப்தட்டர்களுக்கும் இதுததரன்ந எத தகரடுப்தணக
ங்குற்கு அசரங்கம் டடிக்கக டுக்குரக இதந்ரல்
ரங்கள் றச்சரக ன்நறத்கடர்கபரக இதப்ததரம்.
தணன்நரல், இன்த இனங்ககறல் அறகரணர்கள் இந்
தரறணரல்
தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள்.
தசன்ந
தடத்க
கலின்
தறகரம்,
தைற்ததரறணரல்
தரறக்கப்தட்டர்கபறன்
றகறரசரத்றல்
ணது
ரட்டரகற
ட்டக்கபப்கதச்
தசர்ந்ர்கள்
தொன்ணறகனறல்
இதக்கறன்நரர்கள்
ன்தகத்ம்
இங்கு
குநறப்தறட தண்டிரக இதக்கறன்நது.
இன்த ட்டக்கபப்தை ததரணர கத்றசரகனறதன
தைற்ததரகக்
கட்டுப்தடுத்துற்கரக
ஏர்
அனகு
ற்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. இந் அனகறதன
oncologist,
oncological
surgeon
ததரன்ந
கத்ற
றதைர்கள்
றறக்கப்தட்டிதந்ரலும், அர்கபரல் சரறரண தொகநறல்
தசக
தசய்ற்குரற
உதகங்கள்
அங்கு
தகரடுக்கப்தடறல்கன.
உரரக,
தைற்ததரய்க்கரண
கறரறக்க அடீன் சறகறச்கச தசய்ற்குரற ரய்ப்தை அந்
கத்றசரகனறதன இல்கன. இனங்ககறதன கூடுனரண
தைற்ததரரபர்ககபக்
தகரண்ட
அந்
ரட்டத்றல்
இப்தடிரண கறரறக்க அடீன் சறகறச்கசகப் தததற்கு
றகக தசய்தண்டுதன்த ரன் தகட்டுக்தகரள்ப
றதம்தைகறன்தநன். ரட்டின் தன கத்றசரகனகபறல் இந்
கத்ற
தொகநக
இதக்கறன்நது.
டக்கறல்
ரழ்ப்தரத்றல்கூட
இதக்கறன்நது.
ட்டக்கபப்தறல்
தைற்ததரய்
wards
ரட்டுகள்
றரறரக்கம்
தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நண. அப்தடி றரறரக்கம் தசய்ப்தட்ட
றகனறல் இப்தடிரண கறரறக்க அடீன் சறகறச்கச
தொகநககத்ம் ட்டக்கபப்தை ததரணர கத்றசரகனறல்
ற்தடுத்றத் ந்ரல் அது உண்கறதன அந்ப் தகுற
க்களுக்கு லங்கள் தசய்கறன்ந எத ப்தறசரரகுதன்த
ரன் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்தநன்.
தைற்ததரறணரல்
தரறக்கப்தடுகறன்ந
ததண்ககபக்
கணறப்தற்கரக 2015ஆம் ஆண்டு வு தசனவுத்றட்டத்றதன
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நக்குகந
700
றல்லின்
தௐதரய்
எதுக்கலடு
தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நது. இது எத ல்ன கரரறதன்த
தசரல்னரம். தணன்நரல், து ரட்டிதன ததண்கள்ரன்
அறகரக
இந்
தரறணரல்
தரறக்கப்தடுதர்கபரக
இதக்கறன்நரர்கள். ஆகத, அர்ககபக் கணறப்ததன்தது
எத றதசட சறகறச்கசதன்தந ரன் கததுகறன்தநன். அந்
ககறல், இந் 700 றல்லின் தௐதரய் ததரரதன்தரன்
தசரல்னனரத ற, ததரதுரணரக இதக்க தொடிரது. இந்
றகனறதன தன ரட்டங்கபறல் கத்றசரகனககப
அதறறதத்ற தசய்துதகரண்டு ந்ரலும்கூட, அற்நறன்
infrastructure
உட்கட்டகப்தை
தகனககப
தற்தகரண்டரலும்கூட, அங்தக தகன தசய்ற்குரற
தத்துர்கள் ததரறபறல் இல்கனதன்நரல், கட்டிடங்கள்
இதப்தறதன ந்ப் தறதரசணதொம் இல்கனதன்தரன்
ரன் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்தநன்.
ட்டக்கபப்தை ததரணர கத்றசரகனறதன சறதலக
தரரபறககபக் குப்தடுத்துகறன்ந dialysis இந்றங்கள்
இண்தடறண்டுரன் இதந்ண. இக இண்டும் தக
இந்றங்கள். இறல் என்த ற்தகணத தளகடந்
துறட்டது. அண்கறல் ற்நதும் தளகடந்துறட்டது.
இணரல், தரரபறககபப் ததரனணதகக்கு அல்னது
அம்தரகநக்குக் தகரண்டுதசல்ன தண்டி எத துர்ப்தரக்கற
றகனக ற்தட்டக அகணதம் அநறந்றதப்தேர்கள். அந்
இந்றத்க லண்டும் தததற்கு 3 ர கரனதடுத்து.
ட்டக்கபப்தறலிதந்து
ததரனன்ணதகக்குச்
தசல்ரக
இதந்ரல் 40 - 50 கறதனரலற்நர் தசல்னதண்டும்.
அம்தரகநக்குச்
தசல்ரக
இதந்ரலும்
அதபவு
தூம்ரன்
தசல்னதண்டும்.
அததத்றதன,
ததரனன்ணதகறலும் அம்தரகநறலும் உள்பக ரட்ட
ததரது
கத்றசரகனகள்.
ஆகத,
ததரது
கத்றசரகனகள்
ல்ன
உதகங்கள்
றகநந்
சறரய்ந்
கத்றசரகனகபரகவும்
ததரணர
கத்றசரகன றகவும் தக உதகங்ககபக்தகரண்ட
கத்றசரகனரகவும்
இதப்தக
ரங்கள்
அநறக்கூடிரக இதக்கறநது. ஆணரல், து தகரரறக்ககறன்
ததரறல், சுகரர தசககள் தறப்தரபர் ரகம் டரக்டர்
தரலி
குத்ண
யறதரன
அர்கள்
உடணடிரக
டுத்துக்தகரண்ட
டடிக்ககறன்
தறகரம்,
3
ரத்றனரது அந் உதகத்கப் ததநக்கூடிரக
இதந்து. ஆகத, இந்ப் தக இந்றங்ககபதல்னரம்
லக்கறறட்டு அற்தக்கு ரற்நலடரக தைற இந்றங்ககப
ங்க தண்டுதன்த இச்சந்ர்ப்தத்றதன அகச்சர்
அர்கபறடம்
தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.
தணன்நரல்,
ததரணர கத்றசரகனதன்தது தத்துர்கள், ரறரர்
ற்தம்
தத்துத்
ரறரதக்குக்
கற்தறக்கறன்ந
எத
தரடசரகனரகவும் இதக்கறன்நது.

ගු වමත්රීපා සරිනවේන මශතා

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறதசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රු භ් ත්රීතුභහ අලුත් භළෂි්  60්ෂ එනහ. අපි භඩරපු
ශයෝවරට ප්රමුතහඹ දීරහ තිශඵනහ. ඒහ අලය විධිඹට
ම්පර්ණ ය් නම්.

ගු නපොන්. නවල්ලරාවා මශතා

(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

Thank you very much, Hon. Minister.
இதததரன்த
தைற்ததரய்
தறரறவுக்தகண
தைறரகக்
கட்டிடங்கள் கட்டப்தட்டிதக்கறன்நண. அற்கும் எத கறரறக்க
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அடீன் சறகறச்கச தசய்க்கூடி ஏர் உதகத்க லங்கள்
ங்கறணரல் றச்சரக ரங்கள் ன்நறத்கடர்கபரக
இதப்ததரம்.

ரத்றதள் ட்டக்கபப்தைக்கு அதப்தறகத்ரர். அற்கரக
தசனரபர் அம்ற அர்களுக்கு ரன் ன்நற கூநக்
கடகப்தட்டிதக்கறன்தநன்.

இது இப்தடிறதக்க, டக்கு, கறக்கறதன கத்றர்கபறன்
தற்நரக்குகந றகவும் அறகரக இதப்தக ரங்கள்
கரண்கறன்தநரம்.
ஆணரல்,
சறங்கப
கத்றர்கள்
அறகரதணரர் றழ் ததசுகறன்ந க்கள் அறகரக ரழ்கறன்ந
டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறலுள்ப கத்றசரகனகபறல்
கடகதைரறகறன்நரர்கள். அங்தக அர்கள் ல்ன கறதரகத்க
கறக்கறன்நரர்கள். ணத, அர்களுக்கு ரங்கள் ன்நற
கூநதண்டிர்கபரக இதக்கறன்தநரம்.

இவ்ரநரண சறன றடங்கள் அங்கு குகநதரடரக
இதப்தக
ரங்கள்
கரண்கறதநரம்;
இக்குகநதரடுகள்
லக்கப்தட தண்டும். றழ் தகுற ன்தற்கரகதர அல்னது
றர்க்கட்சற ரறகசறல் இதக்கறன்ந ம்கப் ததரன்நர்கள்
தகரரறக்ககக
தொன்கக்கறன்நரர்கள்
ன்தற்கரகதர
லங்கள்
வுதசய்து
அற்கந
தக்கதண்டரம்.
தணன்நரல், ரங்கள் ரதம் ததரதுக்களுக்குத்ரன்
தசக
தசய்கறன்தநரம்.
அது
அசரங்கக்
கட்சற
உதப்தறணர்கபரக
இதந்ரதனன்ண, அல்னது றர்க்கட்சற
ரறகசறல் இதக்கறன்ந உதப்தறணர்கபரக இதந்ரதனன்ண,
ல்தனரதம் தசக தசய்து க்களுக்கரகதன்நரல், இறதன
ந்ற தரகுதரடும் கரட்டதொடிரது. ஆகத, இவ்றடத்றல்
ல்னரப் தகுறககபத்ம் எத கண்ரல் தரர்க்கறன்ந ஏர்
அகச்சரக
லங்கள்
இதக்கதண்டும்;
அப்தடித்ரன்
இதக்கறன்நலர்கள் ன்த ரங்கள் ம்தைகறன்தநரம்; அவ்ரத
லங்கள் தசய்வீர்கள் ன்தம் றர்தரர்க்கறன்தநரம்.

ட்டக்கபப்கதப் ததரதத்பறதன அங்தகறதக்கறன்ந
கத்ற றதைர்கள் - அது general surgeon, oncological

surgeon, eye surgeon, plastic surgeon, neuro surgeon -

ரரக இதந்ரலும் அர்கள் ல்தனரதம் சறங்கப கத்ற
றதைர்கபரகத்ரன் இதக்கறநரர்கள். ஆணரல், அர்களுக்கு
அங்தக தறச்சறகணகள் இதக்கறன்நண. அர்கள் அங்கு
றணம் ததற்த ந்ரலும் அர்கள் ரழ்ற்தகற்ந,
கடகதைரறற்குரற
சறகள்
இல்னரரல்
ரற்நம்
ததற்தக்தகரண்டு தகரளம்கத தரக்கறச் தசல்கறநரர்கள்.
இணரல், அந்ப் தகுறகபறல் இதக்கறன்ந தரரபர்கள்
க்கள் அந் கத்ற றதைர்கபறடறதந்து ததநக்கூடி
ன்கககபப் ததநதொடிரல் இதக்கறன்நரர்கள். தொனரது
அந் கத்ற றதைர்களுக்குத் தக அர்கள் தற
தசய்க்கூடி சறகளுடணரண ward. அடுத்து, அர்கள்
ரழ்ற்குரற
றறடம்.
ததரதுரக
தபறரட்
டங்கபறலிதந்து தகறன்ந சறன கத்ற றதைர்கள் து
குடும்தங்ககபத்ம்
அகத்துக்தகரண்டுதரல்,
இந்
றறடப் தறச்சறகண கரரக, ரற்நனரகறச் தசல்கறன்ந எத
துர்ப்தரக்கற றகனக இதக்கறன்நது. டக்கு, கறக்கறலுள்ப
ல்னர கத்றசரகனகபறலும் இந்றகனக இதந்துதகரண்
டிதக்கறன்நது
ன்தக
ரன்
இங்கு
கூநறகக்க
றதம்தைகறன்தநன். இற்கு எத தரறகரம் தடனரம். அரது,
அங்தக தன வீடுகள் கரலிரக இதக்கறன்நண. அற்நறல்
சறரண வீடுககப அந் கத்ற றதைர்களுக்கரக
ரடககக்கு டுத்து - on a rental basis - அற்கரண ரடககப்
தத்க சுகரர அகச்சு தகரடுப்தன்தோனம், அர்கள்
அந் ரட்டத்றதன தரடர்ந்து தறதைரறற்கும் அப்தகுற
தரரபர்கள் ன்க தததற்குரண ரய்ப்கத லங்கள்
ற்தடுத்றக்தகரடுக்கனரம்.
இற்கநக்கு எத ரத்துக்கு தொல், ட்டக்கபப்தை ததரணர
கத்றசரகனறதன சட்ட கத்ற றதைர் இல்னர
றகனக கரப்தட்டது. ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் base
hospitals,
district
hospitals
ற்தம்
கண
கத்றசரகனகள் இதந்ததரறலும், எததரத சட்ட
கத்ற றதைர் ட்டும்ரன் அம்ரட்டப் ததரணர
கத்றசரகனறல் தறதைரறந்து ந்ரர். அதம் இதந்ரத
தபறரடு
தசன்தறட்டரல்,
அப்தற
தற்நறடம்
ற்தட்டது.
இணரல்,
சகன
dead bodyககபத்ம்
அம்தரகநக்கு அல்னது ததரனன்ணதகக்குச் தகரண்டு
தசன்த post-mortem தசய்தண்டி எத றகனக
ற்தட்டிதந்து. இகதல்னரம் க்களுக்கு அன்நரடம்
தகப்தடுகறன்ந சட்ட உறகள். உண்கறதன, ரன்
உங்களுகட
அகச்சறன்
தசனரபதக்கு
ன்நற
கூநதண்டும். தணன்நரல், ரன் தரகனததசறதோனம்
அதடன் தரடர்தைதகரண்டு, இவ்றடம் தரடர்தரகக்
ககத்தன்.
உடணடிரக
அர்
அற்குரற
டடிக்ககதடுத்து எத சட்டகத்ற றதைக எத

இற்கநறட,
ரன்
தலும்
எத
றடத்கச்
தசரல்னதண்டும். து ரட்டில் இண்டு றரண சுகரர
தசககள் இதக்கறன்நண. என்த த்ற அசரங்கத்துக்குச்
தசரந்ரணக.
அடுத்து,
ரகர
சகதகளுக்குச்
தசரந்ரணக. ரகர சகதகளுக்குச் தசரந்ரண
கத்றசரகனகளுக்கு அதப்தப்தடுகறன்ந தத்துர்கபரக
இதந்ரதனன்ண
அல்னது
அங்தக
தத
உத்றதரகத்ர்கபரக இதந்ரதனன்ண, ல்தனரதம் த்ற
அசரங்கத் றலிதந்துரன் - 'சுசறநறதர' - அதப்தப்தடு
கறன்நரர்கள். இந் தகபறதன, ரன் சரர்ந் ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்துடன் தரடர்தரண சறன றடங்ககப தைள்பறறதங்
கபறன் அடிப்தகடறல் சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்தநன்.
கறக்கு ரகரத்க டுத்துக்தகரண்டரல், அங்தக
கத்றர்களுக்குத் ட்டுப்தரடு றனவுகறன்நது. ட்டக்
கபப்தறல் ட்டும் 30 கத்றர்கள் தற்நரக்குகநரக
இதக்கறநரர்கள். அங்தக கத்ற றதைர்கள் இல்கன. இன்த
கறக்கு ரகரத்றல் தன கத்றசரகனகள் ஆர
கத்றசரகனகபரக
Base Hospital ஆகத்ரன்
இதக்கறன்நண.
இற்தக்கு
குகநந்
த்றலுள்ப
கத்றசரகனகள்ரன் ரகர சகத கத்றசரகன
கபரக இதக்கறன்நண. கறக்கு ரகரத்றதன கத்றசரகன
தரன்த தொர்த்ப்தட்டு JICA project தோனம் இப்ததரளது
தன தகனகள் அங்கு கடததற்தக்தகரண்டு தரக
லங்கள் தசரன்ணலர்கள். அந் கத்றசரகன ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றதன
ணது
தர்ல்
தரகுறறலுள்ப
களுரஞ்சறக்குடி கத்றசரகன ன்தக உங்களுக்கு
ஞரதகப்தடுத்றக்தகரள்ப
றதம்தைகறன்தநன்.
அந்
கத்றசரகன றகவும் சணத்தரகக கூடி எத தகுறறல்
இதக்கறன்நது. இது கறட்டத்ட்ட 3 தறதச தசனரபர்
தறரறவுக்குட்தட்ட க்களுக்குச் தசக தசய்கறன்ந எத
கத்றசரகனரக இதக்கறன்நது. அத்துடன், ஏர் ஆர
கத்றசரகனக்குரற த்றதன அது இதக்கறன்நது. JICA
project
இல் தசர்க்கப்தட்டு அங்தக தன அதறறதத்ற
தகனகள்
கடததற்நரலும்கூட,
அங்கு
கத்றர்
தற்நரக்குகந கரப்தடுகறநது. அகறட, அங்கு கத்ற
றதைதர
Consultant VOG தர எதர்கூட
றறக்கப்தடறல்கன. ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றதன ரன்கு
Base Hospital கள் இதக்கறன்நண. அற்நறலும்கூட கத்றர்
தற்நரக்குகந கரப்தடுகறன்நது. கண District Hospital
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ඳහර් ශම්් තු

[රු ශඳෝ . ශල්යහහ භවතහ

- DH - இல்கூட கத்றர் தற்நரக்குகந கரப்தடுகறன்நது.
ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றதன
ரகர
சகதக்குரற
கத்றசரகனகபறல்
ட்டும்
நக்குகந
30
தத்துர்களுக்குப் தற்நரக்குகந கரப்தடுகறன்நது. ணத,
intern தொடிந்து இப்ததரளது கத்றர்கள் தபறதகறநரர்கள்.
சறனர் intern க்கரகப் ததரற்கு ரகப அல்னது ரகப
தறணம் றணக் கடிங்ககபப் ததநறதக்கறநரர்கள்.
ஆகத தற்நரக்குகநரகவுள்ப இந் 30 கத்றர்ககபத்ம்
அந் intern doctors இலிதந்ரது றறக்குரத ரகக்
தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.

නිනයෝජය වභාපිගුරමා

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ரண்தைறகு தசல்ரசர அர்கதப, உங்களுகட தம்
தொடிகடந்துறட்டது.

ගු නපොන්. නවල්ලරාවා මශතා

(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

இன்தம் எத றறடம் ரதங்கள்!

இதுததரன்த, ததரறகல்னரத கத்றசரகன எத district
hospital
ஆகும்.
கட்டிட
சறகளுள்ப
அந்
கத்றசரகனறல் paramedical க்குரற instruments
ல்னரத ததரதத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆணரல் Paramedical
Officers எதர்கூட அங்தக இல்கன. Technicians, MLTs
- Medical Laboratory Technicians - Lab Attendant ன்த
தத அங்கு இல்கன. அங்தக radiography இதக்கறநது;
ஆணரல் Radiographer இல்கன. ஆகத, இந் Paramedical
Officers  லங்கள் ததரறகல்னரத கத்றசரகனக்கு
றறக்க தண்டுதன்தம் அத்தரடு இந் ரகர
சகதக்குரற ட்டக்கபப்தை ரட்ட கத்றசரகனகளுக்குத்
தகரண கறட்டத்ட்ட 30 கத்றர்ககப உடணடிரக
றறப்தற்கு ஆண தசய்வீர்கள் ன்தம் றர்தரர்த்து,
றகடதததகறன்தநன். ன்நற. க்கம்.
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ගු ිගවනව කරල්ලියේද මශතා (ෂමා වුංලර්ධාන ශා කාන්තා
ක යුුර අමාතයුරමා)

(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்லித் - சறதர் அதறறதத்ற, கபறர்
அலுல்கள் அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශල්යහහ භ් ත්රීතුභහශේ
අදවස ප්රහල රීරීශභ්  ඳසු භට අසථහ්ෂ රඵහ දීභ පිළිඵ
භහශේ සතුතිඹ පුද යනහ. අශේ උත් මිත්රඹහ රීේහ, අශේ යටට
ශවණ වරහ තිශඵනහඹ රීඹරහ. ඒ ළන භභ නහටු ශනහ.
එතුභහට භභ රීඹ් නට ඕනෆ යටට ශවණ වරහ තිබුණු යුඹ දළ් 
අවය ශරහ තිශඵනහඹ රීඹන එ. [ඵහධහ රීරීභ්ෂ එතුභහයි
භභයි ශද් නත් කුරුමිට්ශටෝ ශද් ශන්ෂලු. විශලේශඹ්  ඳඩලඩු
ඵඩලඩහයනහඹ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ශඟ හිටශන ඉ් නශොට
ා් දනඹ යරහ ඵළලුශොත් අපි ශද් නහ කුරුමිට්ශටෝ හශේ,
එතුභහ ේධ් තඹහ හශේ.
භභ ශම් විඹඹ බහය අභහතයයඹහ වළටිඹට ටි හරඹ්ෂ
හිටිඹහ. ඒ හශේභ අද භභ තුටු ශනහ, නළත තහ්ෂ ශම්
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අභහතයහාලඹ ළන අදවස ටි්ෂ ප්රහල ය් න රළබීභ පිළිඵ.
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ මුදල් අභහතයයඹහ වළටිඹට 2015 අඹ ළඹ
ශඹෝජනහශේදී ශේශීඹ වදය අභහතයහාලඹ ශනුශ්  විලහර
මුදල් ප්රතිඳහදනඹ්ෂ අඳට ශා ය දීරහ තිශඵනහ. ආයුර්ශේද
ශයෝවල් වහ ශේශීඹ වදය ඳර්ශ ණ ආඹතන ප්රතිාසයණඹ
රීරීභ වහ රුපිඹල් මි ඹන 500්ෂ ශ්  ය දී තිශඵනහ. ඒ
හශේභ තභයි යජශ ආයුර්ශේද ශයෝවල්ර ශේශ නියුතු
වදයරු්  වහ රුපිඹල් 5,000 දීභනහ්ෂ රඵහ දීභට මුදල්
ශ්  යරහ තිශඵනහ. ශඳෞේ  ශේශීඹ වදයරු් ට
ඔවු් ශේ ශඵශවත් ලහරහ දියුණු ය ළනීභ වහ සිඹඹට 6
ශඳො ඹ්ෂ ඹටශත් රුපිඹල් ර්ෂ 5්ෂ ද්ෂහ ණඹ මුදල්
ළඳයීභටත් ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ. ශම් ඉතහභත්භ ළදත්
තීයණඹ්ෂ වළටිඹට වඳු් හ ශද් න ඕනෆ. ඒ හශේභ, ඳසුගිඹ දහ
ආයුර්ශේද ප්රජහ ශෞය වදය වහය නිරධහරි්  308
ශදශන්ෂ, වදය ශේශ ප්රහථමි ශරේණිශ වදය නිරධහරි
තනතුයට අ් තර්ග්රවණඹ රීරීභ වහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ
ඇතුළු ළබිනට් භඩලඩරඹ තීයණඹ්ෂ ත්තහ. ඒ තීයණඹ ත්ශත්
අශේ ශේශීඹ වදය අභහතය හ ් ද දිහනහඹ භළතිතුභහ
ඉදිරිඳත් යපු ළබිනට් ඳ්රිහට අනුයි. ඒ ළනත් අපි
ඇත්ත ලශඹ් භ තුටු ශනහ. ඒ හශේභ ආයුර්ශේද ශයෝවල්
ව ආයුර්ශේද ශි්ෂණ ශයෝවල්ර ඹටිතර ඳවසුම් ාර්ධනඹ
රීරීභ ඹටශත් ඹ්ෂර ආයුර්ශේද ශයෝවර වහ භවල් දවඹ
ශොඩනළඟිල්ර්ෂ ඉදි රීරීභටත්, ්රිකුණහභරශ ශෝශ් සයම්
ප්රශේලශ සිේධ වදය ශි්ෂණ ශයෝවර්ෂ ඉදි රීරීභටත්,
භාච් තුඩහ දිස්රි්ෂ ආයුර්ශේද ශයෝවර වහ හට්ටු
ාීමයණඹ්ෂ ඉදි ය දීභටත්, යිතඩි ආයුර්ශේද ශයෝවර වහ
භවල් ශද ශොඩනළගිල්ර්ෂ ඉදි රීරීභටත් තීයණඹ්ෂ ත්තහ. ඒ
ම්ඵ් ධශඹනුත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට අශේ සතුතිඹ පුද
ය් නට ඕනෆ. ආයුර්ශේද වදයරු්  වළටිඹට පුහුණු අ් 
ශරහ ය ණනහ්ෂ ත වී ඇති 600 ඳභණ පිරි්ෂ
ඉ් නහ. ඒ අඹට ඳත්වීම් රඵහ ශද් න රීඹරහ ඉල්ලීභ්ෂ යරහ
තිශඵනහ. භශේ මිත්ර නිශඹෝජය ඇභතිතුභහටත් ඒ ඵ දළනුම් දීරහ
තිශඵනහ. ඒ ම්ඵ් ධශඹනුත් විශලේශඹ්  ශවොඹහ ඵර් නඹ
රීඹහ ශම් අසථහශේදී රීඹ් න ඕනෆ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භට රළබී තිශඵන හර ශේරහ
අනු තත් හයණහ රීහිඳඹ්ෂ ළන භභ ශටිශඹ්  රීඹ් නට
ඕනෆ. භභ ශේශීඹ වදය ඇභතියඹහ වළටිඹට ඉ් න හරශ
ර්තභහන ජනහධිඳතිතුභහ අභළතියඹහ වළටිඹටයි සිටිශ . ඒ
හනුශේ
අපි
ඳහර් ශම්් තුශේ
ආයුර්ශේද
වදය
භධයසථහනඹ්ෂ පිහිශටේහ. ඒ හශේභ වි.ජ.මු. ශරොකුඵඩලඩහය
භළතිතුභහ ථහනහඹතුභහ වළටිඹට ඉ් න හරශ
අපිට
ආයුර්ශේද වදය භධයසථහනඹ්ෂ ඉදි යරහ ශද් න රීඹරහ ශම්
ඳහර් ශම්් තුශේ විලහර ලශඹ්  තර් විතර් යරහ, ඒ ළඩ
ටයුත්ත ය ශන ඹ් න භමි ප්රභහණඹ්ෂ අපි ඉල්රහ ත්තහ. ඒ
යුශ අපි ඳහයම්ඳරි වදයරු්  ම්ඵ් ධශඹනුත් විශලේ
අධහනඹ්ෂ ශඹොමු ශහ. ශභොද එතළන තභයි ශේශීඹ වදය
ක්රභශ
ආයම්බඹ. ඒ නිහ ඒ ඳහයම්ඳරි වදයරු් 
ශනුශනුත් ඹම් ළඩ ශොට්ෂ ය් න ඕනෆ. ඒ ඳහයම්ඳරි
වදයරු්  ආය්ෂහ ය ළනීභ වහ අපි ඉදිරිශ දී මීට ඩහ
ළඹුරි්  ළඩ ටයුතු ය් න ඕනෆ රීඹන එ භභ ශම්
අසථහශේ සිහිඳත් ය් නට ඕනෆ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ තභයි ඖධ ඳළශ
හ. අශේ ශදභට ඖධ ඳළශ හත් අලය ශනහ. ඒ
ඖධ ඳළශ හ ඩ ඩහත් දියුණු ය් නට ටයුතු ය් නඹ
රීඹහ ශම් අසථහශේදී ඉල්ලීභ්ෂ යනහ. ශම් ළඩටව්  ටි
රිඹහත්භ ය් න අශේ රු ඇභතිතුභහත්, නිශඹෝජය
අභහතයතුභහත් විලහර උන් දු ශඹශදනහ. භහ අභහතයයඹහ
ලශඹ්  ඉ් න හරශ අනුයහධපුය දිස්රි්ෂශ ප්රජහ ශෞය
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ප්රර්ධන ශේහ්ෂ ආයම්බ ශහ. රාහ පුයහභ එඹ රිඹහත්භ
ය් න භභ උත්හව ත්තහ. නමුත් භට අසථහ්ෂ රළබුශඩල
නළවළ. රාහශේ අශන්ෂ ප්රහශේශීඹ ශල්ම් හර්ඹහරරටත් අඩුභ
ණශ්  ප්රජහ ශෞය ප්රර්ධන නිරධහරි්  ශදශදනහ ඵළගි් ත්
ඵහ ළනීභට ටයුතු ය් නඹ රීඹහ භභ ශම් අසථහශේදී
ශඹෝජනහ යනහ. ඒ අපිට ඉතහභත් ළදත් ශනහ. ශම් හර්ඹ
බහයඹ භධයභ ආඩලඩු ඹටශත්භ ඳත්හ ශන ඹ් නඹ රීඹහත්
භභ ඉල්රහ සිටිනහ. ශම් දරුශෝ ශඵොශවොභ ද්ෂයි. ශම්
නශොට ඔවු්  විලහර උන් දුරී්  ටයුතු ය ශන ඹනහ.
ඇතළම් ආයුර්ශේද ම්ඵහවන භධයසථහන, ආයුර්ශේදශ
මුහශ්  ආයුර්ශේදඹ විනහල රීරීශම් ළඩටවන ශඹදී
සිටිනහ. ඇතළම් අඹශේ රිඹහරහඳඹ්  නිහ ආයුර්ශේද
ම්ඵහවනඹ රීඹන එශ්ෂ ගුණහත්භබහඹත් අද විනහල මුඹට
ගිහි්  තිශඵනහ. එභ නිහ රු අභහතයතුභනි, ශම් වහ එ්ෂශෝ
න නීති-රීති භහරහ්ෂ ශන එ් නට ඕනෆ. ම්ඵහවන
භධයසථහන පිහිටුවීභ වහ භධයභ යජශ අනුදළනුභ්ෂ රඵහ
් න ටයුතු ය් නඹ රීඹහ භභ ශම් අසථහශේදී රීඹනහ. අද
විශේශිඹ්  වහ ආයුර්ශේද ම්ඵහවන භධයසථහන රීඹහ
නහමි ඹම් සථහන ආයම්බ ශත් ඒහශ ඇතුශත රිඹහ
රහඳඹ වහත්ඳසි් භ ශනස. ශභහි තිශඵන ශෞයණීඹ
තත්ත්ඹ ශශශශ් නට ඉඩ ශද් නට ඵළවළ. ඒ ළනත් ශොඹහ
ඵර් නටඹ රීඹහ ඉල්ලීභ්ෂ යනහ.
අශන්ෂ හයණඹ ශම්යි. කුඩු ශයෝඹ ම්ඵ් ධශඹ් 
නිය් තයශඹ්  ඳහර් ශම්් තුශේ ථහ යනහ. භට භතයි,
දළනට දවවතය අවුරුේදට උඩදී, භහ ශේශීඹ වදය ඇභතියඹහ
ලශඹ්  හිටපු හරශ
අපි අනුයහධපුය ප්රශේලශ
ජරඹ
ශනළල්රහ ඳර්ශ ණඹ්ෂ ශශයේහ. ඒ ඳර්ශ ණඹට
ම්ඵ් ධ ශච්ච ජහති ශයෝවශල් හිටපු ශඳෝණශේදිනි අශනෝභහ
යත්නහඹ භළතිනිඹ අද ජීතු්  අතය නළවළ. එතුමිඹ සුනහමි
යනඹට වසු ශරහ මිඹ ඳයශරො ගිඹහ. එතුමිඹයි, ශෞය
අභහතයහාලශ පිරිකුයි එ්ෂහසු ශරහ යන රද ඳර්ශ ණශ
හර්තහ අඳට රළබුණහ. ඒ අනු ශේශීඹ වදය අභහතයහාලඹ ඹම්
රිඹහභහර්ඹ්ෂ ය ශන ගිඹහ. ඵළය ශරෝව, ඒ හශේභ ඔඹ ඵහර
ර්ශ
ඇලුමිනිඹම් ඉත් ය භළටි බහජන ශඵදහ දීශම්
ළඩටවන්ෂ රිඹහත්භ ශහ. ඒ හරශ ශම් ළන භවරු
විවිධ ථහ රීේහ. ළ ශඳෝර්නිඹහ විලසවිවිදයහරඹත්, මිහි් තරහ
විලසවිදයහරඹත් එ්ෂ වී ශ ඳර්ශ ණශ
ප්රතිපර නුත්
දවවතය අවුරුේදට උඩදී අපි එදහ ශම් යටට දු්  ඳණිවුඩශ රීසි
ශන්ෂ සිදු වී නළවළ. ඒ ළන අද භභ තුටු ශනහ.
ආයුර්ශේද වදයරිඹ්ෂ න උත්ඳරහ භවත්මිඹ ය ඳව්ෂ
ඳභණ ශ ඳර්ශ ණ අනු එතුමිඹ අද අනුයහධපුය ප්රශේලඹට
ගිහි්  ශම් කුඩු ශයෝගී් ට විලහර ළඳවීභරී්  ශේඹ යනහ.
රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, එතුමිඹශ්  ප්රතිහය රඵහ එදහ ශයෝද
පුටුර ආ අඹ අද ඵසර එනහ. එදහ ෆභ ් න ඵළරිඹ රීේ
අඹශේ ෆභ යටහ ඒ අඹ ඒ විධිඹටභ ය ශන ඹනහ.
භව් සිඹ්ෂ දළනුණහඹ වතිඹ්ෂ දළනුණහඹ රීඹපු අඹ අද රීඹනහ,
එශවභ ශදඹ්ෂ දළශන් ශ්  නළවළ රීඹහ. ගුරු මුසටිඹ නළති ඒ
දළනුභ අ්  අඹට රඵහ ශද් නත් එතුමිඹ ළභතියි. එතුමිඹ ශම්
ශනුශ්  විලහර උත්හවඹ ශඹශදන නිහ එතුමිඹට
වශඹෝඹ ශද් නට, ශම්ට ම්ඵ් ධ ශ් න ළභති ඵටහිය
වදය අාලශ අඹත් ඵේධ ය ශන ශම් ජහති යනඹ දුරු
රීරීශම් -ශම් ශයෝඹ නිහයණඹ රීරීශම්- ළඩටවන්ෂ දිඹත්
ය් නඹ රීඹහ ශම් අසථහශේදී රු ඇභතිතුභහශ්  ඉල්රහ
සිටිනහ. ශභොද, අපි ශඵොරුට ළ වරහ ළඩ්ෂ නළවළ. ශම්
ශයෝශ , ශයෝ නිධහනඹ තභ වරිවළටි ශොඹහ ශන නළවළ. අපි
ළ ය් ශ්  ජරඹ ව ත විවිධ ශේල් නිහ ශම් ශයෝඹ
වළශදනහඹ රීඹහයි.
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ඒ හරශ ලරහ භහළු ් න එඳහ රීේහ; ශනළුම් අර ් න
එඳහ රීේහ. දීර්ක හලීන ෘ්රිභ ශඳොශවොය, ෘමිනහල,
ල්නහල බහවිතඹ රීඹන එශ්ෂ තයතහඹකුත් ළේ ශරහ
තිශඵනහ. ඒ නිහ වදය විදයහ ශොතයම් දියුණු වුණත් භවය
ශයෝරට තභ වරිවභ්  විධිශ ප්රතිහයඹ්ෂ ශොඹහ ් නට
අඳට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් උත්හවඹ අත් වරි් න
එඳහ. ශම් ළන උන් දු්ෂ ද්ෂ් න. ශම් ළන රු නිශඹෝජය
බහඳතිතුභනි, භභ දළනුත් ශරහ සිටිනහ. ඵටහිය වදය
විදයහ තුළි්  යජ යට කුඩු ශයෝඹ ම්ඵ් ධශඹ් 
ප්රතිහයඹ්ෂ නළති ඵ ශභයට ඵටහිය වදය බහ ද පිළි නී.
එඵළවි්  යජ යට කුඩු ශයෝගී් ට ඵටහිය ශනොන ප්රතිහය
රීරීභටද ඵටහිය වදය බහශේ වදයරු් ට අයඹ්ෂ
රළබිරහ තිශඵනහ රීඹනහ.
යජ යට, ශ්රී පුය ශයෝවශල් ඵටහිය වදයරු්  විසි්  විල්ඳ
ප්රතිහය ශශයන ඵත් එහි ශයෝගී්  රීහිඳ ශදශනකුට එළනි
විල්ඳ ප්රතිහය ්  සුඹ්ෂ ඇති ඵත් හර්තහ ශරහ තිශඵනහ
රීඹහ ජනභහධයර ඳශ ශරහ තිබුණහ. එභ නිහ ශම් උත්හවඹ
අත වරි් නට එඳහ. භභ ද් න විධිඹට නම්, නිය් තයශඹ් 
රීඹශ් ශ්  අනුයහධපුයඹ, ශඳොශරෝ නරු රීඹන ප්රශේලර
ශම් ශයෝඹ ළඩි ලශඹ්  යහේත ශරහ තිශඵනහ රීඹහ. නමුත්,
ඌ ඳශහශත් තභයි ළඩිශඹ් භ ශම් ශයෝඹ ඳළතිය තිශඵනහඹ
රීඹහ අපි දළනුත් ශරහ සිටි් ශ් . ඒ නිහ ඒ ළන උන් දු
ශ් න.
ශභොන තයම් නි් දහ අඳවහ ශත්, ශම් ම්ඵ් ධශඹ්  අශේ
ශෞය අභහතයතුභහ විලහර උත්හවඹ ශඹශදනහ. එතුභහට
රළබුණු අභහතයහාලඹ වයවහ අපි ද් නහ විලහර ප්රතිඹ්ෂ රඵරහ
තිශඵනහ. ඒ හටත් නළවළ රීඹ් නට ඵළවළ. උතුරු
නළශනහිය යුදභඹ හතහයණඹ තුශ අඳට ඒ ඳළත්ශත් ාර්ධන
ළඩ ටයුතු ය් නට ඵළරි වුණහ. නමුත් භසත රාහශේ
උතුයද, නළශනහියද, දකුණද රීඹහ ඵර් ශ්  නළතු යජඹ
ශෞය ශේහ ශනුශ්  අද විලහර උත්හවඹ ශඹශදනහ. ඒ
භහන ම්ඳත් ළන ථහ යනශොට විඳ්ෂඹ විශේචනඹ
යනහ. එතුභ් රහ දීර්ක හරඹ්ෂ විඳ්ෂශ සිටිඹහ. ඒ යුශ දී
එතුභ් රහ ශම්හට පිළිඹම් ශඹදුශේ නළත්ශත් ඇයි රීඹන එත්
අපි අව් න ඕනෆ. ඒ හශේභ එ්ෂත් ජහති ඳ්ෂඹ ය
ශදවභහය්ෂ ආඩලඩු ශහ. ඒ හරශ නිභටත් කුඩු
ශයෝඹ්ෂ ළන ථහ ශශේ නළවළ. අපිට භතයි, ශඵ සත්ත
භවත්භඹහ ඉ් න හරශ අපි නුය ශනභ ඒඹ්ෂ ඇති ශහ;
අනුයහධපුයශ ඒඹ්ෂ ඇති ශහ; භළදච්චිශ ත් ඒඹ්ෂ
ඇති ය තිශඵනහ. ඒ නිහ ශෞය රීඹන ්ෂශේත්රඹ ළන ශවොද
අශඵෝධඹරී්  ටයුතු ය් න රීඹන එ ඉල්රහ සිටිමි්  අශේ
වභත්රීඳහර සිරිශේන රු ශෞය අභහතයතුභහටත් ඒ හශේභ
හ ් ද දිහනහඹ නිශඹෝජය අභහතයතුභහටත්, අභහතයහාල
ශදශ්ෂභ රු ශල්ම්තුභ් රහ ඇතුළු ශම් අභහතයහාල ශද
ශනුශ්  ළඳ ශන සිඹලුභ නිරධහරී භවත්භ භවත්මි් ටත්
භශේ ශෞයනීඹ සතුතිඹ පුද යනහ. විඳ්ෂශ විශේචන
සිඹල්ර්ෂභ අශේ ශම් භ්  භඟට ආශිර්හදඹ්ෂභ ශේහයි රීඹහ
භභ ප්රහර්ථනහ යමි්  ඔඵතුභහටත් භශේ සතුතිඹ පුද යනහ.
ශඵොශවොභ සතුතියි.

නිනයෝජය වභාපිගුරමා

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Palitha Range Bandara.
You have 15 minutes.
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ගු පාලිත රුංනග බණ්ඩාර මශතා

(ரண்தைறகு தரலி ங்தக தண்டர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ෆභ පුයළසිශඹකුටභ අලය
න ඉතහභත් ළදත් අභහතයහාලඹ්ෂ පිළිඵ ළඹ ශීර්ශ දී
අදවස ද්ෂ් න රළබීභ පිළිඵ භභ විශලේශඹ් භ ් ශතෝ
ශනහ. ඒ හශේභ රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශම් ඵයිශඹ්ෂ
ශනොශයි, ශම් ශොල්ශර්ෂ වසුරුන අභහතයහාලඹ්ෂ පිළිඵ
ථහ ය් නට රළබීභ පිළිඵත් භභ ් ශතෝ ශනහ.

ගු ිගවනව කරල්ලියේද මශතා

(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்லித்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ශම් ශශන්ෂ රීඹ් ශ්  ඵයිශඹ්ෂ තභයි.

ගු පාලිත රුංනග බණ්ඩාර මශතා

(ரண்தைறகு தரலி ங்தக தண்டர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

නළවළ. නළවළ. ඵයිඹහ රීඹන එශ්ෂ අර්ථ ථනඹ ද් ශ්  නළති
ශශන්ෂට එශවභ රීඹ් න පුළු් .
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අඹ ළඹ ශඹෝජනහ ණනහට
අපි මුහුණ දු් නහ. ඒ අඹ ළඹ ශඹෝජනහරදී ශෞය ්ෂශේත්රඹ
පිළිඵ දු්  ශඳොශයෝ දු, ශඹෝජනහ ණනහ්ෂ තිශඵනහ. ඇත්ත
ලශඹ් භ ඒහශඹ්  රිඹහට නළාවුශඩල නළති ශඹෝජනහ
ණනහ්ෂ තිශඵනහ. ශභය අඹ ළශ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන
භවය ශඹෝජනහ ශද ඵළලුහභ, එළනි ශඹෝජනහ නම් 2015
ශර්දී ශනොශයි ත අවුරුදු 30්ෂ ගිහි්  ශවෝ රිඹහට නායි
රීඹහ අඳට විලසහ ය් න ඵළවළ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශම් අඹ ළඹ ශඹෝජනහ ශ
ජාභ ශෞය හඹන පිළිඵ ව්  ශනහ. අඹ ළඹ
ශඹෝජනහ ශ 21.4 ඹටශත් ව්  ශරහ තිශඵනහ, ෆභ
පුයළසිශඹකුභ වදය ඳරී්ෂණඹට - medical check-up
එට - ර්ෂ රීරීභ වහ 2015 ශර්දී ළඩ ටයුතු යනහ
රීඹහ. ෆභ පුේරශඹකුභ වදය ඳරී්ෂණඹට ශඹොමු රීරීභ
වහ රුපිඹල් මි ඹන 500්ෂ ශ්  ය තිශඵනහ. ශම් යශට්
ජනවනඹ ශදශෝටි විසිර්ෂඹ්ෂ ශනහ. එභ ජනවනඹ
body check-up එට එශවභ නළත්නම් වදය ඳරී්ෂණඹට
- medical check-up එට - ර්ෂ රීරීභ වහ ශ්  ය
තිශඵන මුදල් ප්රභහණඹ රුපිඹල් මි ඹන 500යි. ශදශෝටි
විසිර්ෂශඹ්  විසි ර්ෂඹ ඳළත්තරී්  තිඹරහ ශදශෝටිඹ රුපිඹල්
මි ඹන 500 ශඵදුශොත්, එ පුයළසිශඹකු වහ ශ්  ් ශ් 
රුපිඹල් 25 මුදර්ෂ. ඉති් , ශම් රුපිඹල් 25 මුදරරී් 
පුේරශඹකුට වදය ඳරී්ෂණඹ්ෂ -medical check-up එ්ෂඑශවභ නළත්නම් body check-up එ්ෂ ය ් න පුළු් ද?
රුපිඹල් 25රී්  අඩු තයශම් මුත්රහ ඳරී්ෂණඹ්ෂත් ය් න
පුළු් ද? භභ ශම් පිළිඵ අශේ ම්ර මිනිසසුත් එ්ෂ ථහ
ශහභ ඒ අඹ රීේශේ, "මුත්රහ ඳරී්ෂණඹ්ෂ ය් න ශනොශයි,
මුත්රහ ඳරී්ෂණඹට අලය කුේපිඹත් රුපිඹල් 25ට ් න
ඵළවළ" රීඹහයි. එතශොට ශඳොශට, රැරීඹහ වහ ඹන හ් තහ
උදවිඹ රීඹපු ත් දයඹ තභයි, "ශඳොදු ළසිරීළිඹට ඹ් නත්
රුපිඹල් 20්ෂ ් නහ" රීඹන එ. තිඹට තහ්ෂ ශඳොශට
ගිඹහභ ශඳොදු ළසිරීළිඹට ඹ් න රුපිඹල් 20්ෂ ළඹ ය් න ඕනෆ.
එතශොට භහඹට රුපිඹල් 80්ෂ ළඹ ය් න ඕනෆ. ශඳොදු
ළසිරීළිඹට ඹ් න රුපිඹල් 20්ෂ අඹ යනහ නම් රුපිඹල්
25රී්  එ ශයෝගිශඹකු ඳරී්ෂහ ය් න පුළු් ද? ඉති් , ශම්හ
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මිනිසු්  මුශහ රීරීභ වහ, ජන භතඹ ස ය ළනීභ වහ
ශනහපු ඹථහර්ථහදී ශනොන ශඹෝජනහ විධිඹට තභයි භහ
දරී් ශ් .
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ශඹෝජනහරදී
හශේභ 2005 අඹ ළඹ ශඹෝජනහශේදීත් ව්  ය තිශඵනහ,
ශභහ ාගි අඳශඹෝජනඹ මු ් භ අයි්  ය් න ටයුතු
යනහ රීඹහ. නමුත් අද ශනශොට ශභහ අඳශඹෝජන ප්රතිලතඹ
ඊට ඩහ ඉවශට ගිහි්  තිශඵනහ වළශය් නට අඩු ශරහ නළවළ.
ශම් 2014 ර්ඹ, ඒ 2005 අඹ ළඹ ශඹෝජනහ ඹ. ඒ හශේභ
2005 අඹ ළඹ ශඹෝජනහශේ රීඹනහ, ශදරු භයණ අනුඳහතිඹ
සිඹඹට 8 ද්ෂහ අඩු රීරීභට ටයුතු යනහ රීඹහ. වළඵළයි, ශම්
ශනශොටත් ශදරු භයණ අනුඳහතිඹ සිඹඹට 8.5 ද්ෂහ ඉවශ
ගිහි්  තිශඵනහ. අවුරුදු නඹ්ෂ ත ශරහත් ඒ තිබුණු ප්රභහණඹ
අඩු ය ් න තභත් ඵළරි ශරහ තිශඵනහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ළබිනි භේරු්  පිළිඵත්,
අලුත් උඳත් ම්ඵ් ධත් එහි ශඹෝජනහ ණනහ්ෂ තිශඵනහ.
භභ ඒ ළන ථහ ය් න ඹ් ශ්  නළවළ. ථහ ශහ රීඹරහත්
ටිනහභ්ෂ නළවළ. හරඹ නහසති වීභ ඳභණයි සිදු ් ශ් .
ශභොද, ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශහට ඒ ශඹෝජනහ රිඹහත්භ
ශ් ශ්  නළවළ.
රු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහශේ විශලේ අධහනඹ පුත්තරභ
දිස්රි්ෂඹ පිළිඵ ශඹොමු රීරීභට උත්හව යනහ. භසත
යශට් ශෞය තත්ත්ඹට අභතය භභ නිශඹෝජනඹ යන
පුත්තරභ දිස්රි්ෂඹ පිළිඵ. රු ඇභතිතුභනි, පුත්තරභ
ශයෝවශල් ශේඹ ශ වදය ඉහනි ජඹර්ධන භවත්මිඹශේ
භයණඹ පිළිඵ ඔඵතුභහ ද් නහ. ඒ අභඟුල් ටයුතුරට
ඔඵතුභහ ශඳෞේ ත් ගිඹහ. භභ දළ්ෂහ, ඒ භයණඹ සිදුවීභ
පිළිඵ; සිදු ශ ඳරී්ෂණ ටයුතු පිළිඵ අප්රහදඹ ඳශ යරහ
ඔඵතුභහ ප්රහලඹකුත් ය තිබුණු ඵ. භභ ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහට
සතුති් ත ශනහ. රු ඇභතිතුභනි, ඉහනි ජඹර්ධන
භවත්මිඹ රීඹ් ශ්  තරුණ වදයරිඹ්ෂ. ඔඵතුභහට අමුතුශ් 
එතුමිඹ ළන රීඹ් න අලය නළවළ. නමුත් යශට් ජනතහත්, ශම්
රු බහත් දළන ් න ඕනෆ නිහ භභ ඒ ළන රීඹ් නම්. ඒ
වදයරිඹ ව ඒ හර්ඹ භඩලඩරඹ ශම් රිඹ අනතුයට ශොදුරු
වුශඩල පුත්තරභ ශයෝවශල් එශවභ නළත්නම් පුත්තරභ ප්රශේලශ
තිබුණු ශෞය ඳවසුම්ර ඌනතහ නිහයි. ඒ පිළිඵ
ඔඵතුභහ විශලේ අශඵෝධඹකුත් රඵහ ශන තිශඵනහ රීඹහ භට
ශයෝවර ඳළත්ශත්  දළන ් න රළබුණහ. ඔඵතුභහ වදය පී.ජී.
භහීඳහර භවත්භඹහ ශඳෞේ භ පුත්තරභ ශයෝවරට ඹරහ
තිබුණහ. ඒ ශයෝවශල් ළඩිදියුණු රීරීම් ටයුතු වහ රුපිඹල්
මි ඹන 600්ෂ ඩිනමි්  ශ්  ය් න ඔඵතුභහ පිඹය අයශන
තිශඵනහ. ඉති් , භට රළබුණු ශම් අසථහශේදී භභ විශලේශඹ් භ
ඔඵතුභහට සතුති් ත ශනහ. භභ ඉසය ශරහ රීේහ, "ශම්
ශොල්ශර්ෂ" රීඹහ. ඒ ශම් ශොල්රහට භභ සතුති් ත ශනහ,
පුත්තරභ ශයෝවර ශද ඵරහ ඒ පිඹය ළනීභ ම්ඵ් ධ. රු
ඇභතිතුභනි, පිහිටීභ අති්  ඉතහභ ළදත් ව තළන තභයි
පුත්තරභ ශයෝවර තිශඵ් ශ් . පුත්තරභ ශයෝවර වළරුණු විට
ඊශඟට භ් නහයභ ශයෝවර තිශඵ් ශ් .
අශන්ෂ ඳළත්ශත්  ශයෝවර්ෂ තිශඵ් ශ්  අනුයහධපුයශ .
අශන්ෂ ඳළත්ශත්  ශයෝවර්ෂ තිශඵ් ශ්  කුරුණෆර. ඊශඟට
ශයෝවර්ෂ තිශඵ් ශ්  වරහත. වරහතයි, පුත්තරභයි අතය දුය
ළතපුම් 32්ෂ තිශඵනහ. අනුයහධපුයඹට ළතපුම් 47්ෂ තිශඵනහ.
භ් නහයභට තිශඵන දුය ඊට ඩහ ළඩියි. කුරුණෆරට ළතපුම්
56්ෂ තිශඵනහ. පුත්තරභ ම  ශයෝවශර්  ආයණඹ න,
කුඩහ ශයෝවල් 16්ෂ තිශඵනහ. ල්පිටිඹ ශයෝවර, භහම්පරිඹ
ශයෝවර, මු් දරභ ශයෝවර, උඩේපු ශයෝවර, ආනවිලු් දහ,
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ශොට්ටුච්චිඹ, ආනභඩු, නත්ශත්භ, නහතවිල්ලු,
ඵත්තුලුඔඹ, තේශඵෝ, අලුත්භ, ඳල්රභ, භවකුඹු්ෂඩර ශම්
ආදී ලශඹ්  කුඩහ කුඩහ ශයෝවල් 16්ෂ තිශඵනහ. ශම් සිඹලුභ
ශයෝවල්ර ශයෝගී් ට එ් න තිශඵන, ළඩිදුය ප්රතිහයඹ්ෂ අලය
නම් ඒ ශයෝගී්  සිඹලු ශදනහභ ශඹොමු ය් න තිශඵන එභ
ශයෝවර පුත්තරභ ම  ශයෝවරයි. පුත්තරභ මු  ශයෝවශල්
භවජනතහ ආයණඹ යන, භවජනතහට ශත රන
ඳරිඹ ඉතහභත්භ පුළුල්; දුය ඵළවළය ප්රශේල. භ් නහයශම් ඉරහ
ශයෝගිශඹ්ෂ එනහ නම්, එ් න තිශඵන ඊශඟ ශයෝවර තභයි
පුත්තරභ ශයෝවර. ඒ තයම් දුය ඵළවළය ප්රශේලර ඉරහ ශම්
ශයෝවර ද්ෂහ ශයෝගී්  ශශන් න ඕනෆ. පුත්තරභ ශයෝවශල්
අලය ඳවසුම් නළති, ප්රතිහය ය් නට ඵළරි එතළන ඉරහ
ශොශමට එනහ රීඹ් ශ්  රු භ් ත්රීතුභනි, ත ළතපුම් 82්ෂ
එ් නට ඕනෆ. භභ හිතන වළටිඹට පුත්තරභ ශයෝවශල් ඳභණ්ෂ
ශනොශයි, ඒ අට තිශඵන ශයෝවල්ර ගිර්  යථත් දට
ශදතහ්ෂ, තු් තහ්ෂ ශොශම ද්ෂහ එනහ; එශවභ නළත්නම්
යහභ ද්ෂහ එනහ; එශවභ නළත්නම් මීමු ද්ෂහ එනහ.
ශම් ශයෝවශල් ළඩ යන නිරධහරි්  පිළිඵත් ප්රලසන
ණනහ්ෂ තිශඵනහ. ශම් නිරධහරි් ශේ හයි තත්ත්ඹ
ශභෝෂද, භහනසි භට්ටභ ශභෝෂද? ශභළනි අසීරු හර්ඹඹ
ශඹදුණහභ ශයෝගිඹහශේ ජීවිතඹ ඳභණ්ෂ ශනොශයි, ශම් ශයෝගී් ට
ප්රතිහය ය් න ඉ් න, විශලේශඹ් භ පුහුණු උදවිඹ -නුපුහුණු
උදවිඹ වුණත් ජීවිතඹ ටිනහභ නළවළ රීඹරහ රීඹනහ
ශනොශයි. හශේත් ජීවිතර ටිනහභ්ෂ තිශඵනහ රු
අභහතයතුභනි- අහිමි වුණහභ, නළත ඒ භට්ටභට පුහුණු යරහ
් න ශොතයම් හරඹ්ෂ ත ශනහද?
ශයෝගිශඹ්ෂ ප්රහවනශ දී වදය ඉහනි ජඹර්ධන
ශභශනවිඹශේ භයණඹ -ශම් ඳශමුළනි අසථහ ශනොශයි- සිදු
වුණු අසථහශේදී මුළු යශට්භ, ඒ හශේභ ඔඵතුභහශේ හශේභ,
විවිධ ්ෂශේත්රර, ශෞය ්ෂශේත්රශ අශන්ෂ නිරධහරි්  වළභ
ශශනකුශේභ අධහනඹ ශඹොමු වුණහ. ශභොද ශවේතු, ඒ
හවනඹ ප්රභයශඹකුශේ ශේදිහ්ෂ අය ශන ගිඹ හවනඹ්ෂ. ඒ
හවනඹ ශභෝටර් යථහවන ශොභහරිසයඹහශේ examiner
භවත්භඹහශේ ඳරී්ෂණඹට -නිරී්ෂණඹට- ර්ෂ යන ශොට, ඒ
හවනශ තිබුණු stage එ අයශන ගිහිල්රහ තිබුණහ.
ශඳො ස ඳරී්ෂණරදී, නිඹමිත විධිඹට තය ශතොයතුරු, මුල්
“බී” හර්තහශේ ව්  යරහ, හර්තහ යරහ තිබුශඩල නළවළ. ළඩ
ඵරන භශවේසත්රහත්තුභහත් එතළන අඳවසුතහට ඳත් යන
තත්ත්ඹ්ෂ තභයි ඇති යරහ තිබුශඩල. ශම් විභර්ලනඹත් තුට්ටු
ශදට දහරහ, ශඵොශවොභ ළවළල්ලු විභර්ලනඹ්ෂ යරහ තිබුශඩල.
ඒ නිහ තභයි, පුත්තරභ දිස්රි්ෂශ භ සිඹලුභ වදය හර්ඹ
භඩලඩර නිරධහරි් , එළිඹට ඵසින තත්ත්ඹ්ෂ ඇති වුශඩල.
රු ඇභතිතුභනි, පුත්තරභ ප්රශේලශ විශලේශඹ් භ දුය
ඵළවළය තත්ත්ඹ, ත ශයෝවල් 16 ආයණ රහඳඹ්ෂ තිබීභ,
ජනවණශ විභතහ ආදී රුණු සිඹල්ර ශශයහි අධහනඹ
ශඹොමු යන විට, ශයෝගී්  එවහට ශභවහට transfer ශනොය
ඉ් න, පුත්තරභ ශයෝවර දියුණු ය් නට ඕනෆ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, රු ඇභතිතුභනි, ඒ හශේභ අද
පුත්තරභ ප්රශේලඹ ාචහය රහඳඹ්ෂ ලශඹ්  දිශන්  දින
ළඩිදියුණු ශනහ. ශේශීඹ මිනිසු්  ඳභණ්ෂ ශනොශයි, විශේශීඹ
මිනිසසුත් පුත්තරභ ප්රශේලශ
ළරි යනහ. ල් අඟුරු
ඵරහහයඹත් භඟ ශනොශයොච්ශචෝර ප්රශේලඹ චීනඹට දීරහ තිශඵන
නිහ, චීන ජහතියි්  එභ ප්රශේලශ සථිය ඳදිාචිහයඹ්  ඵට
ඳරිර්තනඹ ශේ ශන ඹනහ. අපි චීන ට්ටිඹ ඳළත්තරී්  තිඹමු.
ඊට අභතය ල්පිටිඹ, ආරාකුඩහ, ශනොශයෝච්ශචෝශල්, භහම්පරිඹ
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ද්ෂහ ප්රශේලඹ අද ාචහය රහඳඹ්ෂ ඵට ඳත්වී තිශඵනහ;
ාචහයඹ්  ළශනහ. ාචහය රහඳඹට එන ශේශීඹ
පුේරයි් ට අභතය, විශේශීඹ ාචහයයි් ටත් වදිසි
අලයතහ්ෂ ඇති වුශණොත්, ප්රතිහය රඵහ දීභ වහ ල්පිටිඹ
ව භහම්පුරිඹ ශයෝවල් දියුණු නළවළ. එශවභ නම්, ශයෝගී් 
පුත්තරභ ශයෝවරට ශශන් නට ඕනෆ. පුත්තරභ ශයෝවශල්
ඳවසුම් නළතිනම් තභයි, ශොශමට ශශනන ප්රලසනඹ ඇති
් ශ් .
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, රු ඇභතිතුභනි, ඒ හශේභ
ශභහි ර්භහ් ත රහඳඹ්ෂ තිශඵනහ; ර්භහ් ත ණනහ්ෂ
තිශඵනහ. සිශභ් ති ර්භහ් ත ලහරහ තිශඵනහ. දළ්  ල්
අඟුරු ඵරහහයඹ තිශඵනහ. ඒ හශේභ සුශා විදු ඵරහහය
ණනහ්ෂ ඇති යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ලුණු ශල්හ
ණනහ්ෂ තිශඵනහ. ඹඩ උණු රීරීශම් ර්භහ් ත ලහරහ්ෂ
තිශඵනහ. ල් අඟුරු ර්භහ් තඹ්ෂ තිශඵනහ. ඒ හශේභ
ශොහු ර්භහ් ත ණනහ්ෂ තිශඵනහ. ඇඟලුම් ර්භහ් ත
ණනහ්ෂ තිශඵනහ. ජු ර්භහ් ත තිශඵනහ. ඵළට්රි උණු
රීරීශම් ර්භහ් ත තිශඵනහ. භට ආයාචියි, ශවට අනිේදහ ශන
ශොට කුණු ර්භහ් තඹත් පුත්තරභට ශනිඹ් නට වදනහඹ
රීඹරහ.
භභ ඒ ඳසු ථහ ය් නම්. ශම් හශේ ර්භහ් ත
ණනහ්ෂ තිශඵන ප්රශේලඹ්ෂ තභයි පුත්තරභ. ශභළනි
ර්භහ් ත ණනහ්ෂ තිශඵන ප්රශේලඹ ඹම් හර්මි අනතුය්ෂ
ඇති වුශණොත් ඒ අනතුයට ර්ෂ න පුේරඹ් ට ප්රතිහය රීරීභ
වහ ඳවසුම් හිත විධිභත් ළඩ පිළිශශ්ෂ තිබිඹ යුතු ශනහ.
එශවභ නම් ර්භහ් ත ඳළත්ශත්  ඵරන විටත් පුත්තරභ ශයෝවර
දියුණු ශ යුතු අතයලය සථහනඹ්ෂ ශනහ.
රු ඇභතිතුභනි, ඒ හශේභ සිඹලුභ මරය ආඹතන, සිඹලුභ
ඵළාකු, යහඳහරි නය ණනහ්ෂ ශම් ප්රශේලශ තිශඵනහ.
එශවභ නම් භවජනඹහ ළශන ප්රභහණඹ ළඩියි. අශන්ෂ
ඳළත්ශත්  යථ හවන. අද ශම් ප්රශේලශ යථ හවන ප්රභහණඹ ළඩි
ශරහ තිශඵනහ. යථ හවන තදඵදඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ.
භහර් ඳේධතිඹ දියුණු ශරහ තිශඵනහ. භහර් ඳේධතිශ
දියුණුත් එ්ෂ යථ හවන ඳහවිච්චිඹ ඉවශ ගිහිල්රහ තිශඵනහ.
යථ හවන ඳහවිච්චිඹ ඉවශ ඹහභත් එ්ෂ එඹට භහමී භහර්
අනතුරු ප්රභහණඹත් ඉවශ ගිහි්  තිශඵනහ. එශවභ නම් ඒ
අනතුරුරට ර්ෂන උදවිඹත් ශම් ශයෝවරටයි ශශන් ශ් .
ඊශඟට, පුත්තරභ දිස්රි්ෂ ශල්ම් හර්ඹහරශ ඉරහ සිඹලුභ
ප්රධහන හර්ඹහර තිශඵ් ශ්  ශම් ශයෝවර ටහ ප්රශේලශ යි.
එතශොට දිහඳතියඹහශේ -ඳශමුළනි ඳරිඳහරන නිරධහරිඹහශේඉරහ සිඹලුභ යජශ ශේඹ්  ළශ් ශ්  ශම් ප්රශේලශ යි.
එශවභ නම් රු ඇභතිතුභනි, අතිවිලහර යජශ ශේඹ් 
පිරි්ෂ ශම් ප්රශේලශ ඉ් නහ. ඒ හශේභ තභයි ශඳෞේ 
අාලශ යහඳහයත් විලහර ප්රභහණඹ්ෂ ශම් ප්රශේලශ තිශඵනහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශම් ප්රශේලශ
අශන්ෂ
සිඹල්රටභ ඩහ ශනස රැරීඹහ්ෂ තිශඵනහ. ඒ තභයි ධීය
ර්භහ් තඹ. ධීය ර්භහ් තඹට ම්ඵ් ධ ළඩිභ ප්රශේලඹ්ෂ
ආයණඹ ය් න තිශඵ් ශ්  පුත්තරභ ම  ශයෝවරටයි.
ශේය්ෂකු ශ ඉරහ වරහත ද්ෂහ, නළත්නම් උඩේපු ද්ෂහ
මුහුදු තීයඹ ම්පර්ණශඹ් භ ශම් ශයෝව ්  ආයණඹ ශනහ. ඒ
ප්රශේලශ
ධීය හර්මිශඹෝ දවස ණන්ෂ ඉ් නහ.
විශලේශඹ් භ හුසභ ළනීභට අඳවසු න ඇදුභ හශේ ශයෝරට
ශොදුරු න ට්ටිඹ ශඵොශවොභඹ්ෂ ඒ ප්රශේලශ
ඉ් නහ.
එශවභ ඵරන විට පුත්තරභ ම  ශයෝවර දියුණු රීරීශම්
ටිනහභ ඔඵතුභහට ඳළවළදි ශනහ ඇති.
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ඳහර් ශම්් තු

[රු ඳහ ත යාශ ඵඩලඩහය භවතහ

රු ඇභතිතුභනි, ඒ හශේභ අතළ්  ව්  ම්ඵ් ධශඹ් 
අශන්ෂ රීසිභ දිස්රි්ෂඹට, රීසිභ තළනට නළති ප්රලසනඹ්ෂ
පුත්තරභට තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ යුද භශ දී භ් නහයභ, වුනිඹහ,
මුරතිේ, රී ශනොච්චිඹ, ඹහඳනඹ ප්රශේල ්  ඳළමිණි මුස ම්
ජනතහ, ද්රවිඩ ජනතහ විලහර පිරි්ෂ ඳදිාචි ශරහ ඉ් න
දිස්රි්ෂඹ්ෂ තභයි පුත්තරභ දිස්රි්ෂඹ. අශේ අසර්
භ් ත්රීතුභහත් ඒට හ්ෂෂි දයනහ. එතුභහ එ්ෂත් ජහති
ඳ්ෂශ ඉ් න හරශ එතුභහත් භහත් එ්ෂ ඒ අතළ් 
වුරුරට ගිඹහ. ඒ අනු ඡ් දදහඹශඹෝ 10,000ට ළඩි
ප්රභහණඹ්ෂ අතළ්  ව්  විධිඹට පුත්තරභ ප්රශේලශ ඉ් නහ,
රු ඇභතිතුභනි. ඒ හශේභ තභයි සිාවර, ශදභශ, මුස ම්, භළශල්,
ඵර්ර් සිඹලුභ ජන ර් ඉ් න ප්රශේලඹ්ෂ තභයි පුත්තරභ. ඳහල්
ත්තත් එශවභයි. ජහති ඳහල්, ජහතය් තය ඳහල්, භධය භවහ
විදයහර ව අශනකුත් ඳහල් විලහර ප්රභහණඹ්ෂ ශම් ප්රශේලශ
තිශඵනහ.
අශන්ෂ හයණඹ ප්රශේලශ
විලහරත්ඹ. පුත්තරභ
ශයෝවශර්  ආයණඹ න ප්රශේලඹ පිළිඵ ළරළසභ්ෂ භභ
ඔඵතුභහට ශද් නම්. රු ඇභතිතුභනි, ශම් අසථහශේ ඒ සිතිඹශම්
පිටඳත්ෂ භභ ඔඵතුභහට ශඳෞේ භ එ් නම්. ඒ පිළිඵ
ඔඵතුභහශේ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු යන ශර ඉල්රහ සිටිනහ.
වදය ඳහ ත භහීඳහර භළතිතුභහ ඹරහ රුපිඹල් මි ඹන 600්ෂ
ඩනමි්  රඵහ දීරහ පුත්තරභ ශයෝවර දියුණු ය් න ඔඵතුභහ
ඹම් ළඩ පිළිශශ්ෂ රිඹහත්භ ය තිශඵනහ. රු ඇභතිතුභනි,
ඒ ළඩ පිළිශශ රිඹහත්භ රීරීශම්දී master plan එ්ෂ වද් න
ඕනෆ. ශම් ශයෝවරට අඹත් භමි ප්රභහණඹ විලහරයි. ඒ නිහ master
plan එ්ෂ වළදුශොත් ඒ ළරළසභට අනු ක්රභහනුූලර ශම්
ශයෝවර දියුණු ය් න පුළු් .
රු ඇභතිතුභනි, ඒ හශේභ වමුදහ වුරු ළනත් ඵර් න
ඕනෆ. විශලේ හර්ඹ ඵරහඹ, ශඳොලීසිඹ, ගු්  වමුදහ, නහවි
වමුදහ, යුද වමුදහ ඇතුළු වමුදහ වුරු යහශිඹ්ෂ ශම් ප්රශේලශ
තිශඵනහ. එතශොට ඒහශ ඹම් වදිසි අසථහ්ෂ ඇති වුශණොත්
ඒ වමුදහ ශඵළු්  -ශයෝගී් - ශන ඹ් ශ්  ශොවහටද? ශන
ඹ් න තිශඵන එභ තළන ශම් ශයෝවරයි. භමිඹ ඉඩ තිශඵනහ,
රු ඇභතිතුභනි. එශවභ නම් දියුණු ය් න පුළු්  තළන්ෂ.

නිනයෝජය වභාපිගුරමා

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, please wind up now.
ගු පාලිත රුංනග බණ්ඩාර මශතා

(ரண்தைறகு தரலி ங்தக தண்டர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ තත්ඳය දවශඹ්  අ් 
යනහ.
ශම් ශයෝවර දියුණු ය් න සුදුසු සථහනඹ්ෂ; දියුණු ශ යුතු
තළන්ෂ; ඒ ප්රශේලඹට අතයලය තළන්ෂ. ඒ තළන දියුණු ය් න.
පුත්තරභ ශශයහි ඔඵතුභහශේ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු යරහ
ටයුතු යහවිඹ රීඹරහ භහ විලසහ යනහ.
රු ඇභතිතුභනි, ඒ හශේභ වදයරු් , ශවද හර්ඹ
භඩලඩරඹ, අශනකුත් හර්ඹ භඩලඩර, minor staff ඇතුළු ළඩ
යන උදවිඹට විශේ ළනීභට, ඇඳුභ්ෂ භහරු ය ළනීභට, ෆභ
ළනීභට තිශඵන ඳවසුම් පුත්තරභ ශයෝවශල් ඉතහභත්භ හීනයි.
ශභ් න ශම්හ ළන ඔඵතුභහශේ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු ය් න
රීඹහ ඉල්රහ සිටිනහ.
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විශලේශඹ් භ ශම් අසථහශේ භභ ඔඵතුභහටත්, නිශඹෝජය
අභහතය රු ර ත් දිහනහඹ භළතිතුභහටත් විශලේ සතුතිඹ්ෂ,
ප්රලාහ්ෂ පුද යනහ, රු ඇභතිතුභනි. ශයෝගිශඹ්ෂ ම්ඵ් ධ
ශවෝ, ශනත් ඹම් ප්රලසනඹ්ෂ පිළිඵ ශවෝ ථහ ශ වළභ
ශරහශේභ ඔඵතුභහ ම්ඵ් ධ ය ් න ඵළරි වුණත්, ඔඵතුභහශේ
නිශඹෝජය අභහතය රු ර ත් දිහනහඹ භළතිතුභහට ථහ ශත්
එතුභහ වළභ ශරහශේභ ඒ ශනුශ්  රිඹහත්භ ශරහ
තිශඵනහ. භහත් එ්ෂ එශවභයි. අශන්ෂ අඹත් එ්ෂ
ශොශවොභද රීඹරහ භභ ද් ශ්  නළවළ. අභහතයහාලඹ, ජහති
ශයෝවර ආදී වළභ තළනභ, අපි දුයථනශඹ්  ථහ ශත් ඒ අඹ
විශලේ උන් දුරී්  ටයුතු යනහ. ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහටත්,
නිශඹෝජය අභහතයතුභහ ඇතුළු සිඹලු ශදනහටත් සතුති යමි්  භභ
නිවඩ ශනහ.

නිනයෝජය වභාපිගුරමා

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini
Fernandopulle. You have 13 minutes.
[අ.බහ. 3.00

ගු (වලදය) සුදර්ශිීත ප්රනාන්දුර ල්නල් මශත්මිය
(ரண்தைறகு (கத்ற
தர்ணரந்துதைள்தப)

கனரறற)

(றதற)

சுர்றணற

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳහ ත යාශ ඵඩලඩහය
භ් ත්රීතුභහශේ ථහශ්  ඳසශේ ථහ ය් නට රළබීභ ළන භභ
් ශතෝ ශනහ. එතුභහ රීේහ, ජාභ ශෞය හඹන ළන
ව යශට් ඉ් න වළභ ශශන්ෂභ වදය ඳරී්ෂණඹට ර්ෂ
රීරීභ එතුභහ ා් දනඹ ශශේ, ළසිරීළි ඹෆභටයි. එතුභහ
ද් ශ්  නළති ඇති, දළනටභත් හ් තහ්  වහ ඒ ළඩපිළිශශ
රිඹහත්භ ශන ඵ. දළනටභත් ''සු නහරි'' හඹන වයවහ අද
මුළු යශට්භ හ් තහ්  විශලේ ඳරී්ෂණඹට ර්ෂ ශනහ.
ර්බනී අසථහශේ විතය්ෂ ශනොශයි, ළඩිහිටි හ් තහ්  ඳහ
සිඹලුශදනහභ වදය ඳරී්ෂණඹට ර්ෂ ශනහ.
අද යශට් ජනවණශඹ්  සිඹඹට 20්ෂභ ඉ් ශ් 
ඳහල්රයි. දරු්  200ට ඩහ අඩුශ්  ඉ් න වළභ ඳහරභ
දරු්  හර්ෂි වදය ඳරී්ෂණඹට ර්ෂ ශනහ. ඒ හශේභ,
1 න ඳ් තිඹ, 4 න ඳ් තිශ ව 7 න ඳ් තිශ ඉ් න
දරු්  වළභ අවුරුේදභ වදය ඳරී්ෂණඹට ර්ෂ ශනහ.
ඒ විධිඹට අද යශට් ඵහුතයඹ්ෂ වදය ඳරී්ෂණඹට ර්ෂ ශනහ.
නමුත්, යශට් පරදහයීතහට ශරොකු දහඹත්ඹ්ෂ රඵහ ශදන පුරු
ඳ්ෂශ අඹ හර්ෂි වදය ඳරී්ෂණඹට ර්ෂ ශ් ශ් 
නළවළ. ඒ නිහ, ඔවු්  ඉර්ෂ ය ශන තභයි ශම් අඹ ළශඹ් 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රතිඳහදන ශ්  යරහ තිශඵ් ශ්  රීඹන
එ අපි මු ් භ භත්ෂ ය් න ඕනෆ.
එතුභහ රීේහ, ාගි අඳශඹෝජන ළඩි ශරහ රීඹරහ.
ාගි අඳශඹෝජනඹ ළඩි ශරහඹ රීඹ් ශ්  අද ඒ පිළිඵ හර්තහ
රීරීභ ළඩි රීරීභට යජඹ විධිභත් ළඩ පිළිශශ්ෂ ශඹොදපු නිහයි.
ජහති ශභහය්ෂ අධිහරිඹ වයවහ විශලේ දුයථන අාඹ්ෂ
රඵහ දීරහ භහජඹ වි ඵර ් රහ, දරුහ විඵර ් රහ,
ශඳොලීසිර භහතෘ, ශභහ වහ හ් තහ ඒ ඇති යරහ තිශඵනහ.
ඒ තුළි්  තභයි ඒහ හර්තහ වීභ ළඩි ශරහ තිශඵ් ශ් . ඹ
අවුරුදු 16ට අඩු දරු්  ළන තභයි සිඹඹට 80්ෂභ හර්තහ
ශ් ශ් . ඔවු් ශේ ළභළත්ත ඇති ඒ රිඹහ ශ ශඹදුණත්, ඒ
හර්තහ ශ් ශ්  දණඹ්ෂ වළටිඹට. අපි ඒ වහත් ළඩ
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පිළිශශ්ෂ ශඹොද් න ඕනෆ. ඒ නිහ ඳහර තුළි්  ප්රජන
ශෞයඹ උ් ් න විධිභත් ළඩ පිළිශශ්ෂ රිඹහත්භ රීරීභ
ඉතහභ ළදත් ඵ ශම් අසථහශේදී ශඹෝජනහ ය් න ඕනෆ.
ශදරු භයණ අනුඳහතඹ සිඹඹට 8.5 ද්ෂහ අඩු ය ත්තත්,
එතළනි්  එවහට අඩු ය ් න එ ශරශවසි නළවළ. ඉවශ අඹ
සිට ඳවශ අඹට ශනහත්, ඊට එවහ තත් දලභ 5්ෂත් අඩු
ය ් න විලහර හර්ඹ බහයඹ්ෂ ය් න ඕනෆ. ඒ වහත් අද
යජඹ න ජ් භ විශලේඥරු ඳත් යරහ, න ජ් භ විශලේ
රැයණ ඒ සථහපිත යරහ, ඒහට අලය යන උඳයණ
රඵහ දීරහ ශරොකු හර්ඹ බහයඹ්ෂ යනහඹ රීඹන එත් භභ
ශභතළනදී භත්ෂ ය් න ඕනෆ.
එදහ ශභහ ාර්ධන වහ හ් තහ ටයුතු අභහතයහාලශ ළඹ
ශීර්ඹ්  පිළිඵ විහද ශ දශේ ථහ යපු රු
භ් ත්රීරිඹ්ෂ ශම් යශට් භ් ද ශඳෝණ තත්ත්ඹ අඩු වීභ පිළිඵ
භහ ව්  ශ දත්ත අක්ශඹෝඹට ර්ෂ යරහ, ඒ දත්ත රඵහ
ත්ශත් ශොශව් ද රීඹරහ ශොඹහ ඵරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ භභ
අද ශම් ශල්නඹ වභාගත* යනහ.
ශෞය අභහතයහාලශ ඳවුල් ශෞය හර්ඹහාලඹ තභයි
දරු්  පිළිඵ ශම් දත්ත එ්ෂරැස ය් ශ් . විශලේශඹ් භ අපි
භහතෘ ශඳෝණඹ ළන ථහ යනශොට, උට රිරන ඵය අඩු,
BMI අඹ සිඹඹට 18.5ට අඩු අම්භරහ 2007 දී සිඹඹට 26.1 ඉරහ
තිශඵනහ. 2013 නශොට ඒ අඹ සිඹඹට 23 ද්ෂහ ඳවශ
ගිහි්  තිශඵනහ. ඒ හශේභ, 2006-2007 ර්ර අවුරුදු 5ට අඩු
දරු් ශේ කුරු වීභ අඩු ශරහ තිශඵනහ. 2013 දී ඒ ප්රතිලතඹ
සිඹඹට 11.2 යි. ඳවුල් ශෞය හර්ඹාලඹ වළභ අවුරුේශේභ
සිඹඹට 92්ෂ න ශම් යශට් දරු් ශේ උ, ඵය ඵරරහ ඒ දත්ත
ඵඩහ ඹථහත් යනහ. ශම් යශට්භ උට රිරන ඵය
ශනොභළති දරු්  ඉ් ශ්  සිඹඹට 11.2යි රීඹරහ අද හර්තහ ශරහ
තිශඵනහ. කුරු ඵ අඩු ශනහ රීඹ් ශ්  ශම් යශට් දරිද්රතහ
අඩු ශරහ රීඹන එයි. ශඵොශවෝ විට කුරු ඵ ඹ් ශ් 
දරිද්රතහත් එ්ෂ අත්ළල් ඵළශනයි. ශම් යශට් දරිද්රතහ අඩු
ය් න යජඹ විධිභත් ළඩ පිළිශශ්ෂ ශනිච්ච නිහ අද යශට්
අවුරුදු 5ට අඩු දරු් ශේ කුරු ඵ අඩු ශරහ තිශඵනහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ ්ෂඹ වීභ, අඩු ඵය
ඹන සිඹල්රභ අඩු ශරහ තිශඵනහඹ රීඹන එ භභ රීඹ් න
ඕනෆ. ශම් සිඹලු දත්ත හිත, ජහති භහතෘ වහ ශභහ ශෞය
ළඩටවන තුළි්  රිඹහත්භ න භහතෘ වහ ශභහ ශඳෝණ
භළදිවත්වී භඟි්  රඵහ ශන ඇති ප්රතිඹ ව්  න හර්තහ භහ
වභාගත* යනහ.
වළඵළයි, ජහති අඹ අඩු වුණහට ඒ දිස්රි්ෂ අතය ඇති
අඹ් ර ඹම් ඹම් ශනසම් තිශඵන ඵ අපි දළ්ෂහ. භවය
දිස්රි්ෂර ජහති අඹට ඩහ දිස්රි්ෂඹට අදහශ අඹ ළඩියි.
ඒ ඕනෆභ යට තිශඵන තත්ත්ඹ්ෂ. ඒ නිහ ඒ දිස්රි්ෂ ළන
ළඩි අධහනඹ්ෂ ශඹොමු ය් න ශෞය අභහතයහාලය ටයුතු
යනහඹ රීඹන එත් භත්ෂ ය් න ඕනෆ.
10 ඳ් තිශ ඉ් න ඳහල් දරු් ශ්  සිඹඹට 19.9යි
්ෂඹ ශච්ච, එශවභ නළත්නම් උට රිරන ඵය නළති අඹ
ඉ් ශ් . පිරිමි ශභයි් ශේ ඒ ප්රතිලතඹ ඊට ඩහ ළඩියි. 2009දී
අදට ඩහ ළඩි අඹ්ෂ තභයි තිබුශඩල. සිඹඹට 32්ෂ වළටිඹට තිබුණු

—————————
* ර වනතකාන තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඒ ායහ අද සිඹඹට 28 ද්ෂහ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ළවළණු
ශභයි් ශේ ඒ අඹ සිඹඹට 25, සිඹඹට 19.9 ද්ෂහ අඩු ශරහ
තිශඵනහ. යජශ නිළයදි ළඩ පිළිශශ නිහ, නිළයදි ප්රතිඳත්ති
නිහ අද යශට් දරු් ශේ භ් ද ශඳෝණඹ අඩු ශරහ තිශඵනහඹ
රීඹන එ අපි ීමශභ්  රීඹනහ. අපි ඳහර් ශම්් තුශේදී ළයදි
ශතොයතුරු රීේශොත් ජනතහට ළයදි ශතොයතුරු ඹනහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, එභ නිහ අපි  ීමශභ් 
රීඹ් ශ් , යශට් අවුරුදු 5ට අඩු දරු් ශේ ව ඳහල් ඹන
දරු් ශේ අද භ් ද ශඳෝණ අඩු ශරහ තිශඵන ඵයි. ඒ වහ
යජඹ විලහර ළඩ පිළිශශ්ෂ රිඹහත්භ යනහ. විශලේශඹ් භ
අපි රීඹ් න ඕනෆ, දරු්  200ට ඩහ අඩු දුසය ඳහල්
ශොඹහ, ඒ දරු් ට ආවහය ශේර්ෂ රඵහ දීශම් ළඩ පිළිශශ්ෂ අද
රිඹහත්භ න ඵ. ඒ දරු් ට තිඹට දස 2්ෂ ශප්රෝටී් 
ඵහුර බිත්තයඹ්ෂ රඵහ දීභට ටයුතු යනහ. ශඳය ඳහල්
දරු් ට, දුසය ඳහල්ර දරු් ට රීරි වීදුරු්ෂ රඵහ ශද් න
යජඹ ටයුතු ය තිශඵන නිහ තභයි, අද ශම් දරු් ශේ
ශඳෝණ තත්ත්ඹ ඉවශ ගිහි්  තිශඵ් ශ්  රීඹන එ අපි ඉතහභ
් ශතෝශඹ්  රීඹ් න ළභළතියි.
ඒ විතය්ෂ ශනොශයි. දකුණු ආසිඹහති රහඳශ
යටල්රට හුඟ්ෂ ඉසයහි්  අපි ඉ් නහ. ශම් ශරහශේදී භභ
භ් ත්රීරිඹ්ෂ වළටිඹට ශනොශයි, වදයරිඹ්ෂ වළටිඹට ථහ
ය් න ළභළතියි. අශේ ශම් අඹ ළඹ ශල්නශ ශවො ශඹෝජනහ
යහශිඹ්ෂ තිශඵනහ. අශේ ශදරු් ට භවු රීරි දීභ ඉතහභ ළදත්
නහ. භවු රීරි රීඹ් ශ්  අද දරු් ට ශද් න පුළු්  ශවොභ
ආවහයඹයි. විශලේශඹ් භ අවුරුදු 5ට අඩු දරු් ශේ භ් ද
ශඳෝණඹ අඩු ය් න භවු රීරි දීභ ශඵොශවෝ දුයට ඉවල් ශරහ
තිශඵනහ. රාහ ත්තහභ, උඳති්  ඳළඹ්ෂ ඇතුශත භවු රීරි
දීශම් ප්රතිලතඹ සිඹඹට 80්ෂ ශරහ තිශඵනහ. එඹ ඉතහ ඉවශ
අඹ තිශඵනහ. 2006 - 2007 ජන විදයහ වහ ශෞය
මී්ෂණඹට අනු ඳශමුන අවුරුේද අහනඹ ද්ෂහ භවු රීරි
දීභ සිඹඹට 92.6්ෂ ඵට හර්තහ ශරහ තිශඵනහ. එඹ ඉවශ
අඹ තිශඵනහ. දකුණු ආසිඹහති රහඳශ යටල් ත්තහභ
අපි ඉසයහි්  ඉ් නහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශදරු ශභහ ශඳෝණඹ පිළිඵ
ජත් ක්රශභෝඳහඹ - Global Strategy for Infant and Young
Child Feeding - භත ඳදනම් ය ශන 2010 දී ශ්රී රාහශේ
ජහති ශඳෝණ ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ වළදුහ. ඒ හශේභ, 2012 දී භහතෘ
ව ශභහ ශෞය ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ වළදුහ. ඒ අනු, දරුහශේ
ඳශමුන භහ 6 තුශ ශද් න ඕනෆ, භවු රීරි ඳභණයි. ඒ හශේභ
භහ 6්ෂ ම්පර්ණ න දශේ ඉරහ අභතය ආවහය ශදන භ් 
අවුරුදු ශද්ෂ ද්ෂහ භවු රීරි දීභ ය් න ඕනෆ. නමුත් අඳට
ශඳොඩි නහටු්ෂ තිශඵනහ. ශම් අඹ ළඹ ශල්නඹ තුළි් 
රාහ ශතො ආඹතන වයවහ ශදරු රීරි පිටි වන මිරට රඵහ දීභ
ව ශදරු රීරි පිටි වහ ඵදු වන රඵහ දීභ නිහ සුපිරි ශශශ
ළරල්ර ඳහ රීරි පිටි මිර අඩු වීභ නිහ ශභශත්ෂ ශවොහහය
ශරී ශන ගිඹ භවු රීරි දීභ අඩහශ ් න පුළු් . ඒ පිළිඵ
විේතු් ශේ ාම් ඔවු් ශේ විශයෝධතහ ඳශ යමි්  පි එහ
තිශඵනහ. භවු රීරි තභයි දරුකුට ශද් න පුළු්  ශවොභ රීරි
ර්ඹ. නමුත් රු ඇභතිතුභනි, ශදරු රීරි පිටි මිර අඩු වුණහභ,
ශවොට භවු රීරි ශදන අම්භහත් රහබඹට ශදන ශදරු රීරි පිටි රඵහ
ශන දරුහට ශද් න ශඳශශශම් න පුළු් . භවු රීරි රීඹරහ
රීඹ් ශ්  ජීවී රීරි. එඹ දරුහට ඉතහ අතයලය ශදඹ්ෂ. එඹ
ශභඹහශේ අයිතිහසිභ්ෂ. භවු රීරි ශද් න ඵළරි අම්භරහ ඉ් ශ් 
ඉතහභ අඩු ප්රතිලතඹ්ෂ. විශලේශඹ් භ අම්භහ මිඹ ගිඹ
අසථහරදී, එශවභ නළත්නම් භ පිළිහ නහල ප්රතිහය
් නහ නම්, භ HIV ආහදිත ශයෝගිඹකු නම් ඒ භවුරු් ශේ
දරු් ට ඳභණයි, ශදරු රීරි පිටි දීභ අලය ් ශ් . එළනි
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ඳහර් ශම්් තු

[රු (වදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ් දුපුල්ශල් භවත්මිඹ

අසථහරදී විශලේඥ වදයරු් ශේ නිර්ශේලඹ භත ඒ දරුහට
ශනොමිරශ රීරි පිටි දු් නත් භ්ෂ නළවළ. ඒ ම්ඵ් ධශඹ්  න
ජ් භ විේතු් ශේ ාභඹ විසි්  විරුේධතහ ඳශ යමි් 
පිඹ්ෂ එහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ, ප්රජහ වදය
විශලේඥරු් ශේ ාභඹ ඒ ම්ඵ් ධශඹ්  එන රද පිඹකුත්
තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශභහ ශයෝ විශලේඥ වදයරු් ශේ
ාභශඹනුත්
පිඹ්ෂ එහ තිශඵනහ. ඒ අනු ඒ ාම්
තුශන් භ මීට එශයහි රුණු ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ.
විශලේඥ වදයරු් ශේ නිර්ශේල භත ඳභණ්ෂ ශදරු රීරි
පිටි දීභ අතයලය දරු් ට ඒ රීරි පිටි ශනොමිරශ රඵහ දු් නත්
භ්ෂ නළවළ. ඒ අනු එභ ශඹෝජනහ ශනස ය් න රීඹන
ඉල්ලීභ ය් ශ්  භසත යශට් දරු්  ශනුශ් ඹ රීඹන
එත් භත්ෂ ය් න ඕනෆ. මීට ශඳයත් ශභළනි ශඹෝජනහ තිබිරහ
තිශඵනහ. 2012 ර්ශ එට හිටපු ශල්ම්තුභහ විසි් 
මුඳහය වහ අබය් තය ශශශ අභහතයහාලශ ශල්ම්තුභහටත්,
භවහ බහඩලඩහහයශ
ශල්ම් ආචහර්ඹ පී.බී. ජඹසු් දය
භවත්භඹහටත් ඹන රද පි තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඇභතිතුභනි,
ඔඵතුභහත් මීට එශයහි 2013 ර්ශ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට
ඹන රද පිඹකුත් තිශඵනහ. ශම් පි සිඹල්රභ භහ වභාගත*
යනහ. ශම් ාශලෝධනඹ ය් න රීඹරහ භහ ඉතහභ
ශෞයශඹ්  ඔඵතුභහශ්  නළතත් ඉල්රහ සිටිනහ.
ඒ විතය්ෂ ශනොශයි. අද ශඵෝ ශනොන ශයෝ ළශළ්ෂවීභ
වහ සුවිශලේෂී ළඩ යහශිඹ්ෂ ශශයනහ. ඒ ම්ඵ් ධශඹ් 
ඔඵතුභහට සතුති් ත නහ.
සියට් ඳළට්ටුශේ සිඹඹට 85 ප්රභහණඹ රඳ යහමු ඇතුශත්
රීරීභට ශඹෝජනහ ශහ. දුම් ළටි ම්ඵ් ධ ශළි්  තී් දු තීයණ
අයශන ඔඵතුභහ ඒ යපු ශඹෝජනහ, ඒ ටන නිහ තභයි අද
ඹම්තහ්ෂ දුයට ශවෝශම් රඳ යහමු සියට් ඳළට්ටුට ඇතුශත්
රීරීභට වළරීඹහ රළබිරහ තිශඵ් ශ් . අපි ් ශතෝ ශනහ
ඔඵතුභහ ත්ත ඒ එඩිතය තී් දු ළන. ඒ හශේභ තභයි අද න
විට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ ''භතට තිත'' ළඩ පිළිශශ නිහ
ශඵෝ ශනොන ශයෝ ශ්ෂ් න විලහර පිටිවශ්ෂ ශරහ
තිශඵනහ. ඊට අභතය, යජඹ විසි්  ඇවිදීභ වහ භාතීරු වදරහ
ජනතහශේ ශෞයඹ ප්රර්ධනඹ රීරීභ වහ විලහර
දහඹත්ඹ්ෂ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. එඳභණ්ෂ ශනොශයි,
්ෂශේත්රශ භහතෘ හඹන වහ ශභහ හඹන ඉතහභත්භ ඳවසුම්
හිත, අා ම්පර්ණ ඉදි රීරීභ නිහ අද න විට ම්ර ඉ් න
දුේඳත් අහිා අම්භරහට, දරු් ට තභ් ශේ ශේඹ ගුණහත්භ
ආහයශඹ්  රඵහ ළනීශම් ඒ සුවිශලේෂී අසථහ රළබිරහ
තිශඵනහ.
රු ඇභතිතුභහටත්, රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහටත්,
ශල්ම්තුමිඹ, ශෞය අධය්ෂ ජනයහල්තුභහ ඇතුළු සිඹලු
නිරධහරි් ට -ඳවශ සතයශ සිටින සිඹලුභ නිරධහරි් ද ඇතුළුභහ සතුති් ත ශනහ, අද න විට අඳට ශෞය ්ෂශේත්රශ ඉදිරි
භන්ෂ ඹ් නට, ල්ෂතිභත් භන්ෂ ඹ් නට, දකුණු ආසිඹහශේ
ආලසචර්ඹ ඵට ඳත්් නට වළරීඹහ රඵහ දීභ පිළිඵ. ශම්
ශෞය ්ෂශේත්රඹ නිහ අපි අද ආසිඹහශේ ආලසචර්ඹ ඵට ඳත්
ශරහ තිශඵනහ. ඒ ළඳරීරීභ ශනුශ්  ඔඵතුභ් රහ සිඹලුභ
ශදනහටභ ශෞයඹ පුද යමි්  භශේ චන සල්ඳඹ අ් 
යනහ.

—————————
* ර වනතකාන තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ගු ගයන්ත කුණාිගක මශතා
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, මුළු යටටභ ඵරඳහන ප්රධහනතභ
අභහතයහාලඹ අඹ ළඹ විහදඹට එ්ෂ ශමි්  ථහ ය් නට ඉඩ
රඵහ දීභ පිළිඵ භභ තුටු ශනහ. භට රළබී තිශඵන සීමිත
හරඹ තුශ භහ නිශඹෝජනඹ යන හල්ර දිස්රි්ෂශ ප්රධහනතභ
ශයෝවල් ශද අලයතහ ළන ඳභණ්ෂ රු ඇභතිතුභහශේත්,
නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශේත් අධහනඹ ශඹොමු යවීභ වහ චන
සල්ඳඹ්ෂ ප්රහල ය් නට ඳභණයි භභ ඵරහශඳොශයොත්තු
ශ් ශ් . ඳශමුශ් භ, අශේ යශට් තිශඵන ප්රධහනභ ශයෝවර න
ශොශම ජහති ශයෝවරත්, ඒ හශේභ භවනුය භව ශයෝවරත්
වළරුණු ශොට, අශේ යශට් ශතළනි විලහරතභ ශයෝවර න
යහපිටිඹ ශයෝවර ම්ඵ් ධශඹ්  චන සල්ඳඹ්ෂ ථහ රීරීභට
අලය තිශඵනහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ ශර් අඹ ළඹ හය
බහ අසථහශේදී, අපි යහපිටිඹ ශයෝවශල් අඩු ඳහඩුම් ළන
ථහ යරහ ඒහට විඳුම් රඵහ ශදන ශර ඉල්රහ සිටිඹහ. ඒ
අතරි්  ශඵොශවෝ ශේල් ම්ඵ් ධශඹ්  අධහනඹ ශඹොමු යරහ
ශම් න විටත් ඒහ ඉටු ය තිබීභ ළන රු ඇභතිතුභහට වහ
අභහතයහාලඹට ඳශමුශ් භ භහශේ සතුතිඹ පුද ය් න ඕනෆ.
විඳ්ෂශ භ් ත්රීයශඹ්ෂ වුණත් එඹ අඹ ය් න, ප්රලාහ
ය් න භහ ශභඹ අසථහ්ෂ ය ් නහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, 2005 ර්ශඹ්  ඳසු යජශ
විඹදමි්  යහපිටිඹ ශයෝවශල් ඉදි ශරුණු ඳශමුශනි
ශොඩනළඟිල්ර වළටිඹට, දකුණු ඳශහශත් කුඩු ශයෝගී් 
ශනුශ්  කුඩු ඒඹ්ෂ ඇති ය් නටත් ටයුතු ය
තිබීභ ළන අපි තුටු ශනහ. මීට ශඳය වදිසි අනතුරු ඒඹ
ම්පර්ණශඹ් භ ඉදි ශශේ ඕසශේ ඹහශේ වි්ෂශටෝරිඹහ
ප්රහ් තශඹ්  රළබුණු ආධහය ්  නිහ යජශ විඹදමි්  ශභළනි
කුඩු ඒඹ්ෂ ඇති රීරීභ ළන භභ තුටු ශනහ. රු
වභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභතිතුභනි, අද න විට යහපිටිඹ
ශයෝවශල් විශලේඥ වදයරු්  දවන ශදශනකුට ආ් න
පිරිට රීසිභ හට්ටු්ෂ ශවෝ ඒඹ්ෂ ශනොභළති වීභ නිහ
ඔවු් ශේ ශේඹ උඳරිභ ශර ශයෝගී් ට රඵහ දීභට ශනොවළරී
ඵ්ෂ දරී් නට තිශඵනහ. ශභභ හට්ටුර හිඟභ අපි අවුරුදු
රීහිඳඹ්ෂ තිසශේභ අඹ ළඹ හය බහ විහදරදී ථහ ශහ.
2012 ශනොළම්ඵර් භ 22 ශනිදහ ශෞය අභහතයහාලශ හය
බහ විහදඹ තිබුණහ. ඒ අසථහශේදී භභ ශම් පිළිඵ භත්ෂ
යනශොට අශේ හල්ර දිස්රි්ෂඹ නිශඹෝජනඹ යන ශදොසතය
යශම්ස ඳතියණ භළතිතුභහ භශේ ථහට භළදිවත් ශරහ, හල්ර
යහපිටිඹ ශයෝවශල් අඩුඳහඩු්ෂ ඳතින ශම් හට්ටු පිළිඵ
ළටලු වි් නට රු අභහතයතුභහශේ භළදිවත්වීශභ්  තට්ටු
ඳව හට්ටු ාීමර්ණඹ්ෂ ඉදි ය් නට ජහති ළරළසභට
ඇතුශත් ය තිශඵන ඵත්, 2013 දී ර්ශ දී එඹ රිඹහත්භ
යන ඵත් එතුභහ ශඵොශවොභ ් ශතෝශඹ්  භත්ෂ යන ඵ
රීේහ.
එතුභහ එශවභ රීේශේ 2012 ශනොළම්ඵර් 22 ළනිදහ ශෞය
අභහතයහාලශ ළඹ ශීර්ඹ පිළිඵ හච්ඡහ ශ අසථහශේදීයි.
ඊට ඳසශේ නළත 2013 ශදළම්ඵර් භහශ 13 ළනිදහ තභයි
ශෞය අභහතයහාලශ ළඹ ශීර්ඹ පිළිඵ හච්ඡහ ශශේ. භභ
එදහ ඒ ළන ථහ යන ශොට වදය යශම්ස ඳතියණ භළතිතුභහ
රීේහ, "මුදල් රළබිරහ තිශඵනහ, ශම් ටයුත්ත රඵන ර්ශ
අපි ඉටු ය් න රිඹහ යනහ'' රීඹරහ.
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එතශොට භභ රීේහ, "2012 ශනොළම්ඵර් 22 ශනි දහ අපි
ශෞය අභහතයහාලඹ ළන ථහ යන ශොට ඔඵතුභහ ඒ ළන
රීේහ. ඒ එදින වළ් හඩ් හර්තහශේ ව්  ශරහ තිශඵනහ.
2013 අද වළ් හඩ් හර්තහශේත් ඒ ළන ව්  ශයි" රීඹරහ.

නිනයෝජය වභාපිගුරමා

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! The Hon. Perumal Rajathurai will now
take the Chair.
අනුරුල නිනයෝජය කාරක වභාපිගුරමා මූාවනනයන් ඉලත්
වුනයන්, ගු නපුමාල් රාජදුරයි මශතා ුදාවනාරූඪ විය.
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ශදළම්ඵර් භහශ 13 ළනිදහ භභ භශේ ථහ අ්  ශශේ.
භශේ ථහට ඔඵතුභහ අදත් පිළිතුය්ෂ දු් නහ. භට අදත් රීඹ් න
තිශඵ් ශ් , 2015 ර්ශ ශම් විහදඹ යන ශොට අපිට -

ගු (වලදය) රනම්න පිගරණ මශතා

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) தஷ் தற)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ඔඵතුභහට
රළශඵනහ.

නුදුශර්දීභ

එඹ

අඹ

ය් න

අසථහ්ෂ

ගු ගයන්ත කුණාිගක මශතා
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

அன் தறநகு, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனத, ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக
அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.

-එඹ අඹ ය් න අසථහ්ෂ රළශේහ රීඹරහ ප්රහර්ථනහ
යරහ ශම් තහශේත් වළ් හඩ් හර්තහට එඹ ඇතුළු යනහ.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair.

ගු සී.බී. රත්නායක මශතා (ර ේගලික ප්රලාශන නවේලා
අමාතයුරමා)

ගු ගයන්ත කුණාිගක මශතා

(ரண்தைறகு சல.தற. த்ரக்க - ணறரர் ததரக்குத்துச்
தசககள் அகச்சர்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport
Services)

(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, භභ රීඹමි්  හිටිශ ශම්යි.
යහපිටිඹ ශයෝවශල් ශම් ශොඩනළඟිල්ර වදන එ ළන 2012 දී
ශම් බහශේදී අවන ශොට රු වදය යශම්ස ඳතියණ භ් ත්රීතුභහ
රීේහ, 2013 අවුරුේශේදී ශම් ශොඩනළඟිල්ර වදනහ රීඹරහ.

ගු (වලදය) රනම්න පිගරණ මශතා

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) தஷ் தற)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

රු භ් ත්රීතුභහ, භභ ඒට පිළිතුය්ෂ ශද් නම්. ඇත්තටභ
වදයරු් ශේභ ඉල්ලීභ භත තට්ටු ඳශවේ ශොඩනළඟිල්ර තට්ටු
දවඹ්ෂ ද්ෂහ වද් න ළරළසභ ශනස ය් න සිදු වුණහ. ශම්
ර්ශ දී අතිරු ජනහධිඳතිතුභ්  රු ශෞය ඇභතිතුභහශේ
ඉල්ලීභ අනු ශම් ටයුත්ත වහ රුපිඹල් මි ඹන 125්ෂ ශ් 
යරහ තිශඵනහ. අපි ඳසු ගිඹ තිශ ත් ශෞය ටයුතු පිළිඵ
උඳශේල හය බහශේ දී රු ඇභතිතුභහ ඉදිරිපිට දී ශම් ළන
හච්ඡහ ශහ. ශම් ර්ඹ අ්  ් නට ශඳය ශොඩනළඟිල්ශල්
ළඩ ටයුතු ආයම්බ ය් න පුළු්  රීඹරහ අදහශ අාල ් 
දළනුම් දු් නහ. ඇත්තටභ ශම් ටයුත්ත වහ මුදල් ශ්  ශරහ
තිශඵනහ. ශම් ඉාජිශ් රු තහ්ෂණඹ වහ ම්ඵ් ධ ළටලු්ෂ
නිහ තභයි ටි්ෂ ල් ත වුශඩල. වදයරු් ශේ ඉල්ලීභ නිහ
තභයි තට්ටු ඳශවේ ශොඩනළගිල්ර තට්ටු දවඹ්ෂ ද්ෂහ ළඩි
ය් නට යජඹ භඟි්  ටයුතු ශශේ. මුදල් දළනටභත් රළබිරහ
තිශඵනහ. ශම් ර්ශ ත් රුපිඹල් මි ඹන 125්ෂ ශම් ටයුත්ත
වහ ශ්  යරහ තිශඵනහ.

ගු ගයන්ත කුණාිගක මශතා
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ශඵොශවොභ සතුතියි, ඔඵතුභහට. ඔඵතුභහ හල්ර දිස්රි්ෂශ
විශලේශඹ් භ ශම් ශයෝවල් දියුණු රීරීභ පිළිඵ ශඳෞේ භ
ශරොකු උන් දු්ෂ ද්ෂන භ් ත්රීයශඹ්ෂ නිහ අදත් ඔඵතුභහ ඒ
පිළිඵ ථහ රීරීභ ළන භභ ් ශතෝ නහ. වළඵළයි, භභ
රීඹමි්  හිටිශ ශම්යි. 2012 ශම් ටයුත්ත ළන ථහ යන
ශොට ඔඵතුභහ රීේහ, 2013 දී ඒ ටයුත්ත ශශයනහඹ රීඹරහ.
2013 ශදළම්ඵර් 13 ළනිදහ ශම් ම්ඵ් ධශඹ්  ථහ යන ශොට
ඔඵතුභහ රීේහ, 2014 අවුරුේශේ ශශයනහඹ රීඹරහ. "2014 දී
ශම් විධිඹට අඳට ථහ ය් න සිදු ශනොවී ඒ ළන අඹ යරහ
ථහ ය් න අසථහ්ෂ රළශඵයි රීඹරහ විලසහ යමි්  භහ
භශේ චන සල්ඳඹ අ්  යනහ"ඹ රීඹරහයි 2013

ඔඵතුභහටත් ආයහධනහ යනහ.

ගු ගයන්ත කුණාිගක මශතා
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

භභ ශොශවොභත් ඔඵතුභ් රහශේ ආයහධනඹ්ෂ රළබුශණොත්
එනහ. ශඳොදු ළඩර දී අපිට ඳ්ෂ ශේදඹ්ෂ නළවළ.
ඒ හට්ටු ාීමර්ණ ඉදිරීරීභට ඇත්ත ලශඹ් භ
ඇසතශම්් තුත මුදර අනු රුපිඹල් මි ඹන 1,100්ෂ හශේ
මුදර්ෂ අලයයි. නමුත් ශ්  ශරහ තිශඵ් ශ්  රුපිඹල් මි ඹන
125යි. රුපිඹල් මි ඹන 1,100්ෂ අලය ටයුත්තට රුපිඹල්
මි ඹන 125්ෂ ශ්  ශහභ ඒශ්  අත්තිහයභත් දහ් න
පුළු්  ශයි ද රීඹරහ ළඹ්ෂ ඇති ශනහ.

ගු (වලදය) රනම්න පිගරණ මශතා

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) தஷ் தற)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ම්පුර්ණ මුදරභ එ ය රඵහ ශද් න ඵළවළ, රු
භ් ත්රීතුභනි. ශොටස ලශඹ්  ය් න තභයි ළරළසුම් යරහ
තිශඵ් ශ් . ඒ, අවුරුදු වතය හරඹ්ෂ තුශදීයි.

ගු ගයන්ත කුණාිගක මශතා
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

එශවනම් විෘත ය් න ශ් ශ්  අපිට. අධිශේගී භහර්ඹට
අපි මුල් ල් තළබුහ. ඔඵතුභ් රහ විෘත ශහ. ශම් ටයුත්තට
ඔඵතුභ් රහ මුල් ල් තිඹරහ ශද් න. අපි විෘත ය් නම්.

ගු ලිත් දිවානායක මශතා

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

ඒ රීඹ් ශ්  ජනහරිර ඳළළත්ශන ජනහධිඳතියණශඹ් 
ඔඵතුභ් රහ ඳළයශදනහ.

ගු ගයන්ත කුණාිගක මශතා
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

රඵර ශ් න එඳහ. භභ රීේශේ අවුරුදු වතයරී්  රීඹරහ.
භහ වතයරී්  භව භළතියණඹ ඳත්න එ්ෂ නළවළ ශ් .
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ඳහර් ශම්් තු

[රු ඹ් ත රුණහතිර භවතහ

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද තිශඵන ශරොකුභ ප්රලසනඹ්ෂ
තභයි ශම් පිළිහ ශයෝගී් ශේ ප්රලසනඹ. භවයභ පිළිහ
ශයෝවශර්  ඇහුහභ රීඹනහ, "භහඹට ශයෝගී්  150්ෂ විතය
ශයෝවශල්භ ශම් ශයෝශඹ්  භළශයනහ. ඒ හශේභ තු් 
වහයසිඹඹ්ෂ වළභ අවුරුේදභ ශම් ශයෝඹට ශොදුරු ශනහ"ඹ
රීඹරහ. භභ නිශඹෝජනඹ යන දකුණු ඳශහතට පිළිහ හට්ටු්ෂ
ශර තිශඵ් ශ් ත් යහපිටිඹ ශයෝවශල් පිළිහ හට්ටු විතයයි.
නමුත් යහපිටිඹ ශයෝවශල් තිශඵන පිළිහ හට්ටුශේ ඇ් 
තිශඵ් ශ්  70්ෂ හශේ ප්රභහණඹ්ෂ. ඒ පිළිහ හට්ටුට
වදනි ශ් හසි ප්රතිහයරට ශයෝගී්  270්ෂ, 280්ෂ විතය
ඳළමිශණනහ. ශම් පිළිහ හට්ටුශේ ඉඩඩ භදිභ නිහ විලහර
තදඵදඹ්ෂ නිතයභ දරී් න තිශඵනහ. අඩු ණශ් 
වදයරු් ට වහ ශයෝවල් හර්ඹ භඩලඩරඹට ප්රතිහය ටයුතු
වහත් ශයෝගී්  ශඟට ඹ් න එ් න ඳහ අඳවසු ඵ අපිට
නිතයභ දරී් න තිශඵනහ. ශම් ශයෝශ තිශඵන ර්ධනඹ
ළනත්, අශේ ඳශහතට තිශඵන එභ පිළිහ හට්ටුශේ තිශඵන
තදඵදඹ ළනත් හිතරහ, ශරොකු පින්ෂ වළටිඹට රරහ ඒ වහ
ත ටි්ෂ ඳවසුම් ළඩි ය ශද් න රීඹරහ භභ රු
ඇභතිතුභහශ්  ඉල්රනහ. ශභොද, ඔඵතුභහශ්  ර්ශඹ් 
ර්ඹ භභ ශම් ඉල්ලීම් ය් ශ්  ඔඵතුභහ ශභළනි ඉල්ලීම්රට
ශවො ප්රතිචහය ද්ෂපු නියි.
භවය අභහතයහාල ම්ඵ් ධශඹ්  ත්ශතොත් අපි ය්ෂ
ශද්ෂ ථහ යරහ රීඹපු ශේල් නළත ඒහභ ඊශඟ අවුරුේශේත්
ථහ යරහ රීඹ් න ටි්ෂ ම්භළ යි. ශභොද, රීේහට ළඩ්ෂ
නළවළ. නමුත් ඔඵතුභහ ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ රීඹපු ශඵොශවෝ ශේල්
ළන ්ෂණිභ අධහනඹ ශඹොමු යරහ තිබුණහ.
ඊශඟට, ඇභතිතුභනි, 2008 ශර්දී ශඵල්ජිඹම් ආධහය ් 
යහපිටිඹ ශයෝවශල් ශරෝ ඩරි ශොඩනළඟිල්ර්ෂ වදරහ තිශඵනහ.
නමුත් ශම්ට අලය අශනකුත් උඳයණ ඳඹහ ශනොදීපු නිහ
ඒශ්ෂ නිලසචිත ප්රතිපර රඵහ ් නට තභ ඵළරි ශරහ තිශඵනහ.
ඳසු ගිඹ අවුරුේශේත් භභ ශම් ළන භත්ෂ ශහ. අඩු ණශ්  එභ
ශයෝවරට ශම් අවුරුේශේත් ඒ වදපු ශොඩනළගිල්ශල් ප්රශඹෝජනඹ
ළනීභ වහ ඒ අඩුඳහඩු ම්පර්ණ ය ශද් න රීඹහ භහ ඉල්රහ
සිටිනහ. එභ ශොඩනළඟිල්ර නිම් තිශඵන නිහ ශයෝවල්
අධය්ෂතුභහ ල්ඳනහ යරහ තහහ  සන ඒශ
ශොට්ෂ ශරත්, ේරහසටි්ෂ ළත්ම්රට බහජන ශන
ශයෝගී්  ශනුශනුත් ඒ දළනට ඳහවිච්චි යනහ. ඒ ශරොකු
ශදඹ්ෂ. ශොශවොභ වුණත් ශම් වදපු ශොඩනළගිල්ර ඒ හයණඹ
වහභ ශඹොදහ ළනීභට තමු් නහ් ශේරහශේ වහඹ රඵහ
ශද් නඹ රීඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
ඊශඟට, මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, රු යශම්ස ඳතියණ
භ් ත්රීතුභහත් ද් නහ හයණඹ්ෂ ළන භහ ව්  ශ යුතුයි. වදිසි
අනතුරු ඒශ තිශඵන CT scanner ඹ් ත්රඹ අවුරුදු ශදට
ළඩි හරඹ්ෂ අරිඹ ශරහ ප්රශඹෝජනඹට ් න ඵළරු තිශඵනහ.
ශම් තයම් ප්රධහනභ ශයෝවර්ෂ න, රාහශේ තු් ළනි විලහර
ශයෝවර න, ඒ හශේභ දකුණු ඳශහශත් ප්රධහන ශයෝවර න
යහපිටිඹ ශයෝවරට ශම්ශ්ෂ තිශඵන අලයතහ ටවහ ් න
ඔඵතුභ් රහට අඳවසු නළවළ. එභ නිහ ඉතහභ ඉ්ෂභනි්  නවීන CT
scanner ඹ් ත්රඹ්ෂ යහපිටිඹ ශයෝවරට රඵහ දීභ ළන අධහනඹ
ශඹොමු ය් නඹ රීඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
ඊශඟට, ඇභතිතුභනි, තත් ඵයඳතශ ප්රලසනඹ්ෂ තභයි, විරීයණ
ශිල්පී් ශේ ශරොකු හිඟඹ්ෂ ඳළතීභ. 31 ශදශනකු සිටිඹ යුතු
ශයෝවර ශම් ශන ශොටත් ඉ් ශ්  16 ශදනහයි. ශම් විරීයණ
ශිල්පී් ශේ හිඟඹ නිහ ප්රලසන ශොඩ්ෂ එභ ශයෝවර තුශ ඇති
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ශරහ තිශඵනහ. ශම් න විට වෘද ශයෝ ඒඹට විශලේඥ
වදයරු්  වතය ශදශනකු සිටිඹත්, වෘද ළතීටර් ඳරී්ෂණ
යන ළතීටර් ලරයහහය ශදශ්  එ්ෂ ශම් ශිල්පී් ශේ
හිඟභ නිහභ ව් න සිේධ වී තිශඵන නිහ angiogram
ඳරී්ෂණ ය ් න අලය ශයෝගී්  750ට ළඩි ප්රභහණඹ්ෂ
ශඳොශයොත්තු ශල්නඹට නභ ඇතුශත් යරහ දීර්ක හරඹ්ෂ
තිසශේ ඵරහ ශන ඉ් නහ. ඒ හශේභ ශම් විරීයණ ශිල්පී් ශේ
හිඟඹ නිහභ විරහා ලරයර්භ වහ සනහයු ලරයර්භ සිදු
රීරීශම්දීත් ඵරත් අඳවසුතහරට යහපිටිඹ ශයෝවරට මුහුණ
ශද් න සිදු ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ සයාම් භළෂි්  රිඹහත්භ
ය් නත් ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ශම් හිඟඹ ඉ්ෂභනි් භ නළති
රීරීභ පිළිඵත් ඔඵතුභ් රහශේ අධහනඹ ශඹොමු යහවි රීඹරහ
අපි විශලේශඹ් භ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ඇභතිතුභනි, හල්ර යහපිටිශ වෘදඹ ලරයර්භ ඒඹට
යට පුයහභ විලහර ඉල්ලුභ්ෂ තිශඵනහ. පිට ඳශහත්ර අඹශේත්
ශරොකු විලසහඹ්ෂ තිශඵනහ, හල්ශල් වෘද ලරයර්භ
ඒශඹ්  වෘද ළත්ම් ය ් න පුළු්  නම් ශවොයි රීඹරහ.
ඒ තයම් ශවො ීමර්ති නහභඹ්ෂ හල්ර යහපිටිඹ ශයෝවර වෘද
ලරයර්භ පිළිඵ රඵහ තිශඵනහ. නමුත් ප්රභහණත් ඳවසුම්
නළති නිහ වෘද ලරයර්භ සිදු රීරීභ සිඹඹට 40රී්  විතය දළ් 
ඳවත ළටිරහ තිශඵනහඹ රීඹන එ නිතය නිතය භහධයශඹ් 
ඳහ හර්තහ ය තිශඵනහ. එභ නිහ ඒටත් අලය ඳවසුම්
රඵහ ශද් නඹ රීඹරහ භහ භත්ෂ යනහ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ශභභ ශයෝගී් ට - දකුශඩල
ජනතහට - ශයෝ වඳුනහ ළනීභට සිදු යන හභහනය ම 
ඳරී්ෂණ ඳහ ය ් න අඳවසුතහ යහශිඹ්ෂ තිශඵනහ. හභහනය
scan ඳරී්ෂණඹ්ෂ ය ් න ගිඹහභ, exercise ECG එ්ෂ ය
් න ගිඹහභ, echocardiogram ඳරී්ෂණඹ්ෂ හශේ ශදඹ්ෂ ය
් න ගිඹහභ වුණත් භහ ණ්  ශඳොශයොත්තු ශල්නර නම්
ඇතුශත් යරහ තපි් න සිදු ශරහ තිශඵනහ. ඒ ළනත්
ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය් න රීඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ.
අශේ ශදොසතය යශම්ස ඳතියණ භ් ත්රීතුභහ භභ මු ්  රීේහ
හශේ ශම් ශයෝවල් ඳේධතිශ දියුණු ළන නිතය උන් දු්ෂ
ද්ෂන, අශේ දිස්රි්ෂඹ නිශඹෝජනඹ යන ශදොසතය
භවත්තශඹ්ෂ. එතුභහ මීට ශඳය - 2012දී - රීේහ, හල්ශල්
ජනතහට දීර්ක හරඹ්ෂ සිහිනඹ්ෂ ශරහ තිබුණු සුනහමි
යනශඹ්  විනහලඹට ඳත් වුණු භව ශභෝදය ශි්ෂණ ශයෝවර
නළත ඉදි ය ළනීභ ශනුශ්  ටයුතු ආයම්බ යරහ
තිබුණත්, ශම් ද්ෂහ ඒ රිඹහත්භ වුශඩල නළවළ රීඹරහ. ඊට
ඳසු ඳසු ගිඹ අවුරුේශේත් අපි ඒ ළන අවන ශොට එතුභහ රීේහ,
ශඳොඩි ශඳොඩි අඩු ඳහඩුම් ටි්ෂ තිශඵනහ, ඒ ඉ්ෂභනි් 
ශශයනහ රීඹරහ. ශම් න විට සුනහමි ආධහය ශම්ට රළබී
තිශඵනහ. භව ශභෝදය ශි්ෂණ ශයෝවරට විශේල ආධහය රළබී
දළ්  අවුරුදු 10්ෂ ත වී ශන එනහ. රඵන ශදළම්ඵර් භහශ
26 ළනි දහ ශන ශොට සුනහමි ඇවිල්රහ අවුරුදු 10්ෂ ශනහ.
ශභභ ශයෝවර ශනුශ්  ආධහය රළබී තිශඵනහ. ශම් ශි්ෂණ
ශයෝවර යහපිටිඹ ප්රශේලශ වදනහ රීඹ රීඹහ දළ්  ශොඩ්ෂ ල්
ඉරහ මිනිසසු ඵරහ ශන ඉ් නහ.
ආධහය රළබිරහ රීඹරහත් ද් නහ. රළබුණු ආධහයරට ශභොද
වුශඩල, ඒට ශභෝෂද ශ් ශ්  රීඹන එ පිළිඵ
රුණහයරහ නිලසචිත පිළිතුය්ෂ අඳට රඵහ ශද් න. මුළු හලු
ජනතහභ මුණ ළශන වළභ තළනදීභ අඳට රීඹනහ, අඩු
ණශ්  ඒ ල් රට ශභොද වුශඩල රීඹන එ පිළිඵ
වරිඹහහය උත්තයඹ්ෂත් රඵහ ් න රීඹරහ. මරහනහරඪ රු
භ් ත්රීතුභනි, භභ ත හයණඹ්ෂ, ශද්ෂ රීඹරහ භහ භශේ ථහ
අහන ය් න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.
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භශේ භළතියණ ශොට්ඨහඹ න ශඵ් තය, ඇල්පිටිඹට
තිශඵන ප්රධහන ශයෝවර තභයි, ඇල්පිටිඹ ම  ශයෝවර. ඇල්පිටිඹ
ම  ශයෝවරට දිනට ප්රතිහය ් න විලහර ශයෝගී්  පිරි්ෂ
ඳළමිශණනහ. වළඵළයි, ඵහහිය ශයෝගී්  ඳරී්ෂහට දිනට
වදයරු්  ශදශදනයි ශේශ ශඹද ශ් ශ් . එභ නිහ දින
ඳතහ ශයෝගී් ශේ දළඩි තදඵදඹ්ෂ ශයෝවර තුශ දරී් න තිශඵනහ.
ඇල්පිටිඹ ම  ශයෝවශල් ශම් ප්රලසන පිළිඵත් අධහනඹ ශඹොමු
ය් න රීඹරහ භහ රු ඇභතිතුභහශ්  ඉල්රනහ. ඇල්පිටිඹ
ම  ශයෝවශල් ශභශත්ෂ ල් තිබුණු චර්භ ශයෝ වහ අ්ෂෂි ශයෝ
හඹනඹ නිසි ඳරිදි රිඹහත්භ ශනොවීභ නිහත් ශයෝගී් ට ඒ
ශේහ්  වරි වළටිඹට රඵහ ් න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. මුළු
ශයෝවරටභ සිටි් ශ්  එභ විශලේඥ වලරය වදයයශඹ්ෂ
විතයයි. ඔහු නිහඩු ගිඹහභ වදිසි අනතුරුරට බහජනඹ න
ශයෝගී් ට ප්රතිහය රීරීශම්දී ශයෝවශල් දළඩි අඳවසුතහ යහශිඹ්ෂ භතු
ශනහ. විශලේශඹ් භ යහත්රී හරශ දී ශයෝවශල් යහඹනහහය
ශේහ ව විීමර්ණ අාලර ටයුතු සිදු ශනොවීභ නිහ රෑට වදිසි
ප්රතිහය වහ ශයෝවල්ත න ශයෝගී් ට ප්රතිහය රීරීශම්දී
අඳවසුතහ යහශිඹට මුහුණ ශද් න සිදු ශරහ තිශඵනහ.

ශොයි ශේ වුණත් ශෞය ඇභතියඹහ වළටිඹට බහයදය
ටයුත්තට ඔඵතුභහ අත වරහ තිශඵනහ. ඔළු ශේයහ ශන
ශභභ අභහතයහාලශ ටයුතු රීරීභ ළන ඔඵතුභහට අශේ සතුතිඹ
පුද යමි් , යහපිටිඹ ළනත්, ඇල්පිටිඹ ළනත් අධහනඹ ශඹොමු
ය් නඹ රීඹරහ භහ ඉල්රනහ.

මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, භහ මීට ඩහ හරඹ ් ශ් 
නළවළ. තත් ථිශඹෝ ඵරහ ශන ඉ් නහ තභ තභ් ශේ
ප්රශේලරට අදහශ ප්රලසන පිළිඵ ථහ ය් න. රු ඇභතිතුභනි,
භභ ඳසු ගිඹ අවුරුේශදත් යහපිටිඹ වහ ඇල්පිටිඹ ශයෝවල් ළන
රීඹපු හුඟ්ෂ ශේල් ළන ඔඵතුභහ රිඹහත්භ වුණහ. ශෞයට
රළබිරහ තිශඵන මුදල් ප්රතිඳහදන ප්රභහණත් නළති ඵ අපි වුරුත්
ද් නහ. ශනොශඹකුත් අඩු ඳහඩු භළේශේ ඔඵතුභහ ටයුතු යන ඵ
අපි ද් නහ.

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

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have an additional 10 minutes’
time. So, if you want, you can proceed.
ගු ගයන්ත කුණාිගක මශතා
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අශේ රු භ් ත්රීරු ත ීමඳ ශදශනකුත් ශරහ අයශන
ථහ ය් න ඵරහශඳොශයොත්තුශ්  ඉ් නහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Okay.
ගු ගයන්ත කුණාිගක මශතා
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

රු ඇභතිතුභනි, භභ ඉදිරිඳත් ශ ශම් ශඹෝජනහ පිළිඵ
ේබහශඹ්  ඵරරහ ඉතහභ ඉ්ෂභනි්  ඒහට විඳුම් රඵහ
ශද් නඹ රීඹරහ භ ඔඵතුභහශ්  ඉල්රහ සිටිනහ. අපි ඉදිරිශ දීත්
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ, ශම් ශශයන ඉල්ලීම් විටි්  විට ශෞය
ඇභතිතුභහ වළටිඹට ඔඵතුභහට ශඹොමු යරහ විහ ් න. අශේ
ඳහ ත යාශ ඵඩලඩහය භ් ත්රීතුභහ රීේහ හශේ ඹම් රීසි ප්රලසනඹ්ෂ
ළන, ශයෝගිශඹකුට උඳහයඹ්ෂ ළන ඇහුහභ ඔඵතුභහ ඕනෆභ
අසථහ ඒහටත් භළදිවත් න ඇභතියශඹ්ෂ. ඔඵතුභහශේ ඒ
ගුණඹත් අඹ ය් න භභ ශම් අසථහ්ෂ ය ් නහ.
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ළන ශම් දසර ශනොශඹකුත්
ථහ රීඹනහ. ශඳොදු අශේ්ෂඹහ ශ් ශ්  ඔඵතුභහ රීඹරහ ආයාචි
එනහ. ඊශඟ අභළති ශ් ශ්  ඔඵතුභහ රීඹරහ ආයාචි එනහ.

භභ අශේ යශම්ස ඳතියණ ශදොසතය භවත්භඹහට ශම් හයණඹ
රීඹ් න ඕනෆ. අපි ශදශදනහ ඳසු ගිඹ අවුරුදු ශදශ්ෂදීත් අඹ ළඹ
විහදශ ශභභ ළඹ ශීර් ථහට එතු වුණහ. තු් න
අවුරුේදටත් එතු වුණහ. වතයළනි අවුරුේශදත් අපි ඵරමු රීඹරහ
භත්ෂ යමි්  භහ භශේ චන සල්ඳඹ අ්  යනහ.
[අ.බහ. 3.29

ගු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මශතා (නේශීය වලදය
නිනයෝජය අමාතයුරමා)

(ரண்தைறகு சல.தே.டி. தண்டரரக்க - சுதச தத்துத்துகந
தறற அகச்சர்)

මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ශේශීඹ වදය අභහතයහාලශ
ළඹ ශීර්ඹ හච්ඡහට ් නහ ශම් අසථහශේ ඒ ඹටශත් චන
සල්ඳඹ්ෂ ථහ රීරීභට අසථහ රළබීභ ළන භහ ් ශතෝ
නහ.
අතිරු ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ ශම් යශට්
අවුරුදු 30්ෂ තිසශේ ඳළළති කුරිරු ත්රසතහදී යුේධඹ අ් 
රීරීශභ්  ඳසු, ය 5 හරඹ්ෂ තුශ යට විලහර ාර්ධනඹ්ෂ
යහ ශන ඹමි් , ශ්රී රාහශේ සිඹලුභ ජනතහට භහමී ඹන
අඹ ළඹ්ෂ ශභය ඉදිරිඳත් රීරීභ ළන අපි ් ශතෝ නහ.
විශලේශඹ් භ ශරෝශ දියුණු යටරත් ශෞය ශේහ
ේඳහදු යන අධිඹ, අශේ ශෞය ශේහ ේඳහදු ශනොය
දිගි්  දිටභ ශන ඹහභට අඳට අසථහ රඵහ දීභ ළන අතිරු
භහි් ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහට සතුති් ත ශනහ.
ශම් අසථහශේදී ශඵෝ ශනොන ශයෝ ඳහරනඹ රීරීභ ළන භහ
ඹභ්ෂ රීඹ් න ඕනෆ. අපි ඳසු ගිඹ දිනර කුඩු ශයෝඹ
ඳහරනඹ රීරීභ ම්ඵ් ධශඹ්  භළදච්චිඹ ප්රශේලශ -අශේ රු
තිස යල් ඹේද අභහතයතුභහශේ භළතියණ ශොට්ඨහශ ළඩ පිළිශශ්ෂ ආයම්බ ශහ. ඒ ප්රශේලඹ ම්ඵ් ධ අපි විශලේ
අධහනඹ්ෂ ශඹොමු යරහ උත්ඳරහ වදයරිඹ ශොඹහ ත් ඒ
ආයුර්ශේද ශඵශවත් රඵහ දීභ සිදු ශහ. අනුයහධපුය ප්රශේලශ
ශෞය ප්රර්ධන නිරධහරි්  ශභඹට ම්ඵ් ධ යශන රු
හ ් ද දිහනහඹ අභහතයතුභහත්, භභත් ඒ ළඩ පිළිශශ
රිඹහත්භ ශහ. ඒ වහ ශනභ හට්ටු්ෂ ආයම්බ රීරීභටත්
ශම් න විට ටයුතු ශඹොදහ තිශඵනහ. පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ
දීභ වහත්, ඒ කුඩු ශයෝගී්  සුඳත් රීරීභ වහත් අශේ
අභහතයහාලඹ තුළි්  ශම් න විට ළඩ පිළිශශ්ෂ රිඹහත්භ ය
තිශඵනහ.
විශලේශඹ් භ භහ ශම් හයණඹ භත්ෂ ය් න ඕනෆ. අතිරු
භහි් ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහ යජශ ශයෝවල්ර ආයුර්ශේද
වදයරු්  ළරහ, හච්ඡහ යරහ ඒ අඹ දිරි ළ් වීභට ශම්
අඹ ළශඹ්  රුපිඹල් 5,000 දීභනහ්ෂ රඵහ දීභට ටයුතු රීරීභ
ළන අපි එතුභහට සතුති් ත ශනහ. ඒ හශේභ අශේ
වදයරු්  වහ ර්ෂ 5 ණඹ මුදර්ෂ සිඹඹට 6 ශඳො ඹට
රඵහ දීභ ළනත් අපි ් ශතෝ ශනහ. විශලේශඹ්  අද ශේශීඹ
වදයරු්  විලහර පිරි්ෂ ඉ් නහ. ඒ අඹට ඖධ නිසඳහදනඹ
රීරීභ වහ අමුද්රය රඵහ ළනීභ අලයයි. ඒහ රඵහ ළනීභට
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අඳවසුතහ තිශඵන අඹට එළනි ණඹ මුදර්ෂ රඵහ දීභ විලහර
ල්ෂතිඹ්ෂ ශනහ. 2014 ර්ඹ වහ අඳ අභහතයහාලඹට
රුපිඹල් මි ඹන 205්ෂ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. 2015 අඹ ළශඹ් 
මි ඹන 223්ෂ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ශභය අඹ ළශඹ්  අඳට
මි ඹන 18 ළඩිපුය මුදර්ෂ රඵහ දීභට ටයුතු ය තිශඵනහ.
අපි ශම් අසථහශේදී ආයුර්ශේද ාසථහ ළන භත්ෂ ය් න
ඕනෆ. විශලේශඹ් භ ආයුර්ශේද ාසථහ යජඹට අඹත් ාසථහ්ෂ
වළටිඹට යජඹට ඵදු ශරහ තිශඵනහ. 2014 ර්ශ ඔ්ෂශතෝඵර්
භහඹ න විට ඵදු ශව ඳසු ආයුර්ශේද ාසථහ රුපිඹල් මි ඹන
37.44 ආදහඹභ්ෂ රඵහ ශන තිශඵනහ. එළනි විලහර ආදහඹභ්ෂ
රඵන ආඹතනඹ්ෂ වළටිඹට -ාසථහ්ෂ වළටිඹට- අඳට ආයුර්ශේද
ාසථහ වඳු් ් න පුළු් . අපි ආයුර්ශේද ාසථහ වහ න
ඵඩහ්ෂ ඉදි යනහ. ඒ වහ අඳට මි ඹන 50්ෂ යජශඹ්  භවහ බහඩලඩහහයශඹ් - රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඉදිරිශ දී තත්
රුපිඹල් මි ඹන 50්ෂ රඵහ ළනීභට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
අපි ශඹෝජනහ යනහ, ශම් අඹ ළඹ ඹටශත් ඒ රඵහ දීභට
ටයුතු ය් න රීඹරහ.
අඳ අභහතයහාලශ ශශයන ඳර්ශ ණ ශනුශ්  ඳසු ගිඹ
තහශේ මි ඹන 300්ෂ අඳට රඵහ දු් නහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ
ශභය අඹ ළශඹ්  මි ඹන 500්ෂ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. කුඩු
ශයෝඹ, දිඹළඩිඹහ ශයෝඹ, පිළිහ ශයෝඹ ව වෘදඹ ශයෝ
පිළිඵ ඳර්ශ ණ රීරීශම්දී ඳහයම්ඳරි වදයරු් ශේ
ඳර්ශ ණත් ඒ වහ උඳශඹෝගි ය ළනීභට ශම් ළඩ පිළිශශ
රිඹහත්භ ය තිශඵන ඵ අපි භත්ෂ ය් න ඕනෆ.
ජහතය් තය භට්ටමි්  ශේශීඹ වදය ක්රභඹ නඟහ සිටුවීභ
වහ අපි ජඳහනඹට ගිඹහ. ජඳහනශ ශ්රී ර් ්  දින උත්ඹට
අශේ අභහතයතුභහත්, භහත් වබහගි ශරහ ජඳහනශ ජනතහට
අශේ ආයුර්ශේද ක්රභඹ පිළිඵත්, ශේශීඹ වදය ක්රභඹ
පිළිඵත් අශඵෝධඹ්ෂ රඵහ ශද් න ටයුතු ශහ. ඒ අනු
ජඳහනශ ෂිබිඹහ නයශ ආයුර්ශේද වදය භධයසථහනඹ්ෂ
ආයම්බ රීරීභට අඳට පුළු්  ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ, ඊශ
ශඳශර්දහ තත් ඩලඩහඹභ්ෂ භහ භඟ හච්ඡහ ශහ,
විශේශියි් ට ප්රතිහය රඵහ ළනීභ වහ විශලේ අසථහ්ෂ
රහ දීභට ඔවු්  ශනුශ්  ආයුර්ශේද වදය භධයසථහනඹ්ෂ
ආයම්බ රීරීභ පිළිඵ. ඒ අනු අද ජහතය් තය භට්ටමිනුත් අශේ
ආයුර්ශේද ක්රභඹ ප්රච ත රීරීභ වහ ටයුතු ශශයනහ.
අද යට තුශ විලහර ලශඹ්  රු්ෂ ශයෝඳණ ළඩ පිළිශශල්,
දළනුත් රීරීශම් ළඩ පිළිශශල් යහශිඹ්ෂ රිඹහත්භ
ශශයනහ. ශඵොරැල්ර ආයුර්ශේද ශි්ෂණ ශයෝවශල් ාර්ධන
ටයුතු වහත් රුපිඹල් බි ඹන 1.9 මුදර්ෂ ශ්  ය
තිශඵනහ. ළ ය ශවෝමිශඹෝඳති ශයෝවශල් ාර්ධන ටයුතු
වහ රුපිඹල් මි ඹන 76 මුදර්ෂ ශ්  ය තිශඵනහ.
ඹහඳනශ යිතඩි සිේධ ශි්ෂණ ශයෝවශල් ශොඩනළඟි ඉදි
රීරීභ වහත් විලහර මුදර්ෂ ශ්  යරහ, අද ඒ ටයුතු
රිඹහත්භ ශමි්  ඳතින ඵ ශම් අසථහශේදී භත්ෂ ය
සිටිනහ.
ශේශීඹ වදය ක්රභඹ නඟහ සිටුවීභ වහ තීරු ඵදු යහිත අමු
ද්රය ශන ඒභට ළරළසවීභ පිළිඵ අපි නළත හයඹ්ෂ අතිරු
භහි් ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහට සතුති් ත ශනහ.
විශලේශඹ් භ ශම් යශට් ආයුර්ශේද වදය ප්රතිහය වහ අලය
යන අමු ද්රය පිට යටි්  තීරු ඵදු යහිත රඵහ ළනීභ වහ අශේ
වදයරු් ට වන ළඩ පිළිශශ්ෂ ස රීරීභ ළනත් අපි
් ශතෝ ශනහ.
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අශේ රු තිස යල් ඹේද ඇභතිතුභහ භත්ෂ ශහ හශේ,
අශේ අභහතයහාලඹ තුළි්  ම්ඵහවන භධයසථහන ඹහ ඳදිාචි
රීරීශම් ළඩ පිළිශශ්ෂ ස රීරීභට ටයුතු ශඹොදහ තිශඵන ඵ
ශම් අසථහශේදී භත්ෂ ය සිටිනහ. අපි දත් ආයුර්ශේදඹ
තුළි්  ටු චිරීත්හ වහත් විශලේ අධහනඹ්ෂ ශඹොමු ය
තිශඵනහ. චීනඹ ළනි යටල් අශේ යශට් ාර්ධනඹ වහ
විලහර වශඹෝඹ්ෂ රඵහ ශදනහ. භශේ පිඹහ න එස.ඩී.
ඵඩලඩහයනහඹ භළතිතුභහ ඇ් ට්  ජඹසරිඹ වදයහචහර්ඹතුභහ
භඟ එදහ ටු චිරීත්හ රාහට ම්ඵ් ධ රීරීභට ටයුතු
ශහ. ඒ නිහ ශේශීඹ වදය ක්රභඹ භඟ ටු චිරීත්හ
ම්ඵ් ධ යමි්  අපි ටයුතු ය තිශඵන ඵ භත්ෂ ශ යුතුයි.
ප්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොට්ඨහර ආයුර්ශේද ාය්ෂණ බහ
පිහිටුහ තිශඵනහ. ඒ වහ ඖධ කුඩු රීරීශම් ඹ් ත්රඹ්ෂ ව
ශතල් ඉසින ඹ් ත්රඹ්ෂ ශනොමිරශ රඵහ දී ඒ ල්ෂතිඹ ශොඩ
නළඟීභට ටයුතු ය තිශඵනහ. ශඳොදුශේ ඒ වදයරු් ශේ
ඳවසු වහත්, ඒ සිඹලු ශදනහටභ ඳහවිච්චි රීරීභ වහත් තභයි
ඒහ ශ්  ය තිශඵ් ශ් .
ඳහයම්ඳරි වදයරු්  ඹහ ඳදිාචි රීරීභ වහත් අපි
විශලේ අධහනඹ්ෂ ශඹොමු යනහ. ඒ ටයුතු ඩිනමි් 
රිඹහත්භ රීරීභ වහ රු හ ් ද දිහනහඹ අභහතයතුභහත්,
භභත් ඉදිරිශ දී රිඹහ යන ඵ ශම් අසථහශේදී භත්ෂ ය් නට
ඕනෆ. ඒ වහ ඉල්ලීම් යහශිඹ්ෂ තිශඵන ඵ අපි අශඵෝධ
යශන තිශඵනහ. විශලේශඹ්  ඳහයම්ඳරි වදයරු් 
ඇළයීභ වහත් ළඩටව්  රිඹහත්භ ය තිශඵනහ. ඇත්ත
ලශඹ් භ ඳහයම්ඳරි වදයරු්  වහ ඒ ල්ෂතිඹ රඵහ දීභ
ඉතහභත් ළදත් හර්ඹඹ්ෂ ශනහ.
ශම් න විට ආර්ථි ාර්ධන අභහතය රු ඵළසිල් යහජඳ්ෂ
භළතිතුභහශේ ම ත්ශඹ්  දිවිනළගුභ ළඩ ටවන තුළි් 
ශතුර ඖධ ඳළශ ශයෝඳණඹ රීරීභ වහ රඵහ දීභට අඳට
පුළු්  ශරහ තිශඵනහ. විශලේශඹ්  භඵය ආවහය ශේර්ෂ
රඵහ ළනීභ වහත්, ෘමිනහල ශනොභළති ආවහය ස ය
ළනීභ වහත්, යහඹනි ශඳොශවොය ශනුට ශොම්ශඳෝසට්
ශඳොශවොය බහවිත රීරීභ වහ අද රු හ ් ද දිහනහඹ
අභහතයතුභහ විලහර ළඩ පිළිශශ්ෂ ආයම්බ ය තිශඵනහ. ඳසු
ගිඹ ර්ඹ තුශ වල්දමුල්ර ඔසු උඹශ් , ඳළශ තහශ්  ඳළශ විලහර
ප්රභහණඹ්ෂ ස ය ජනතහට රඵහ දී තිශඵනහ. ඒ හශේභ
තිසවත්දව්ෂ ඳභණ අභතය ඳළශ දිවි නළඟුභ ළඩටවන තුළි් 
ජනතහ ශත රඵහ ශද් න ටයුතු ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ
අතිරු ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ ශේශීඹ වදය
ක්රභඹ නාහලීභ වහ විවිධ අාල ්  අඳට ඒ ප්රතිඳහදන රඵහ
දීරහ තිශඵනහ.
ආයුර්ශේද ාසථහ තුළි්  ජනතහට විලහර ශේඹ්ෂ
රනහ. ශම් න විට ආයුර්ශේද ාසථහ ඒ අඹශේ නිසඳහදන
අශශවි භධයසථහන 15්ෂ ඳභණ ආයම්බ ය තිශඵන ඵ ශම්
අසථහශේදී අපි භත්ෂ ය සිටිනහ.
විශලේශඹ් භ අඳ අභහතයහාලඹට අලය ප්රතිඳහදන රහ දීභ
ම්ඵ් ධශඹ්  ශම් අසථහශේදී අතිරු ජනහධිඳති භහි් ද
යහජඳ්ෂ භළතිතුභහට අපි සතුති් ත ශනහ. රු හ ් ද
දිහනහඹ අභහතයතුභහටත්, අශේ අභහතයහාලශ ශල්ම් ඳර්ල්
වීයසිාව භවත්මිඹ ඇතුළු අතිශර් ශල්ම්රු් ටත්, ආයුර්ශේද
ශොභහරිසතුභහ ඇතුළු සිඹලුභ නිරධහරි් ටත්, ශම් විඹ
ම්ඵ් ධ වශඹෝඹ රඵහ දීභ ළන සිඹලුභ ඳශහත් ආයුර්ශේද
ශොභහරිසරු් ටත් අශේ සතුතිඹ පුද යනහ. ඒ හශේභ
ඵඩලඩහයනහඹ ඳර්ශ ණ ආඹතනශ අධය්ෂතුභහ ඇතුළු
සිඹලුභ නිරධහරි් ටත්, ශේශීඹ වදය ක්රභඹ පිළිඵ ජහති
ආඹතනශ අධය්ෂතුමිඹ ඇතුළු සිඹලුභ නිරධහරි් ටත් භශේ
සතුතිඹ පුද යමි්  භශේ ථහ අ්  යනහ. සතුතියි.
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මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

அடுத்ரக தகப றதணர அர்கள். உங்களுக்கு 10
றறடங்கள் எதுக்கப்தட்டுள்பது.
[தற.த. 3.43]

ගු එවන. විනනෝ මශතා

(ரண்தைறகு ஸ். றதணர)

(The Hon. S. Vino)

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கதப,
சுகரர அகச்சறன் லரண  தசனவுத்றட்ட குளறகன
றரத்றதன
கனந்துதகரண்டு
சறன
கதத்துக்ககபச்
தசரல்ற்கு ரய்ப்தைத் ந்கக்கு ன்நற கூதகறன்தநன்.
இந்ச் சுகரரத்துகந சம்தந்ப்தட்ட றடத்றல் சறதலக
தரரபறகபறன்
தறச்சறகணகள்
தற்நறத
கூடுனரண
உதப்தறணர்கள் கதத்துக்ககப தொன்கத்ரர்கள். சறதலக
ரற்தச் சத்றசறகறச்கச என்தக்கு ஜணரறதற றறத்றலிதந்து
சுரர் 3 இனட்சம் தௐதரய் க றற எதுக்கப்தடுகறன்நது ன்த
ரன்
றகணக்கறன்தநன்.
இதந்ததரறலும்
சற
தகடத்ர்கள்
ணறரர்
கத்றசரகனகபறல்
அந்ச்
சறகறச்கச தற்தகரள்கறன்நரர்கள். சற இல்னரர்களுக்கு
அங்கு அந் ரய்ப்தைக்கள் றகவும் குகநவு. இதந்ததரறலும்
அசரங்க கத்றசரகனகபறதன அந்ச் சத்றசறகறச்கச
தற்தகரள்றல் கரனரம் ற்தடுகறன்நது அல்னது ல்னர
கத்றசரகனகபறலும் அற்கரண சறகள் இல்கன ன்த
கதற தக றகனறலுள்ப தரரபர்கள்கூட தர எத
ககறல் தத்கத் றட்டி அல்னது கடன் ததற்த
சம்தந்ப்தட்ட சறகறச்கசக ணறரர் கத்றசரகனகபறல்
தற்தகரள்கறன்நரர்கள்.
இதந்ததரறலும் தரடர்ந்து ணறரர் கத்றசரகன
கபறல் குநறத் clinicக்குச் தசல்ன தொடிரர்கள் அற்கரக
அசரங்க கத்றசரகனகளுக்குச் தசல்கறன்நரர்கள். ஆணரல்,
அங்கு அர்கள் தசல்கறன்நததரளது “லங்கள் ணறரர்
கத்றசரகனகபறல்
சறகறச்கச
தசய்தடிரல்
இங்கு
உங்களுக்கரண சறகறச்கச தசய் தொடிரது அல்னது அற்குரற
தந்துப்
ததரதட்கள்

தொடிரது”
ன்த
அங்கு
கத்றர்கள் கூதகறன்ந றகனக ரற்நப்தட தண்டும்.
அரது சரர தரரபர்கள் - றகவும் ழ்க
றகனறலுள்ப நற தரரபர்கள் ங்களுகட தத்ம்
லதண்டும் அல்னது குநறத் சறகறச்கச உடணடிரக
தற்நறபறக்க தண்டும் ன்த கதற தர எத ககறல்
தம் றட்டி ணறரர் கத்றசரகனகபறல் சறகறச்கச
தசய்ரலும்கூட, அன் தறன்தரண சறகறச்கசககப அங்கு
ததற்தக்தகரள்ப அர்கபரல் தொடிரரல் அர்களுக்குரற
தறன்தரடர் கத்ற தசக அசரங்க கத்றசரகனகபறல்
ங்கப்தட தண்டும். ஆகத, அந் தரரபறகள் அங்கு
றதசடரகக் கணறக்கப்தட தண்டும், அர்களுக்கு அங்கு
அகணத்து சறகளும் தசய்து தகரடுக்கப்தட தண்டும்.
அர்ககபத் றதப்தற அதப்தக்கூடரது ன்த அசரங்க
கத்றசரகன கத்றர்கள் தறக்கப்தட தண்டும்.
அததம் சறதலக தரரபர்களுக்கு றதசட சலுகககள்,
அரது ரரந்ம் தோரறம் தௐதரய் தகரடுப்தணவு
ங்குற்கு, இந் வு தசனவுத்றட்டத்றதன ற்தரடு
தசய்ப்தட்டுள்பது.
அததம்
அவ்ரநரண
தரரபர்களுக்குச் சறநந் தசகக அபறக்குதொகரக
ற்கணத ரபறகரத்க, யம்தரந்தரட்கட, அதரதைம்
ததரன்ந
தகுறகபறதன
குநறத்
கத்றசரகனகள்
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தொர்த்ப்தட்டு, சறரய்ப்தைக்கள் தசய்ப்தட்டுள்பக
குநறப்தறடத்க்கது.
இன்த குநறப்தரக 5 தட ரற தசகறன் தறன்தை
ரறர்கள் Diploma தரடதநறக்கு றண்ப்தறக்க தொடித்ம்.
2003ஆம், 2004ஆம் கல்ற ஆண்டுகபறல் 2 தட Diploma
தரடதநறக தொடித் நக்குகந 35 ரறர்கபறல் 17
தததக்கு, அர்கள் அந்ப் தறற்சறக தொடித்து 10
தடங்களுக்கு தனரகறத்ம் தறத்ர்வுகள் ங்கப்தட
றல்கன. அர்கள் ரற றகனறதனத இதக்கறன்நரர்கள்.
ஆணரல், அந் Diploma தொடித்ர்கள் Matron கபரகத்
தொர்த்ப்தட
தண்டும்.
உண்கறதன
அந்ப்
தரடதநறகப் தர்த்ற தசய் எத தடத்றற்குள்தபத
அந்ப் தறத்ர்வு ங்கப்தட தண்டும் ன்ந circular
என்தம் இதக்கறன்நது. அரது ரழ்ப்தரப் தகுறறதன
இதந்து தரறரண 8 தததம் ட்டக்கபப்தறதன இதந்து
தரறரண 9 தததம் இன்ணதொம் தறத்ர்த்ப்தடரர்கள்
ஆர். அததம் கறக்கு ரகரத்றல் ட்டும் நக்குகந
25 Matron தற தற்நறடங்கள் இதக்கறன்நண.
ஆகத,
தகப அகச்சர் அர்களும் தகப தறற அகச்சர்
அர்களும் இறல் கனறட்டு நக்குகந 10 தடங்களுக்கு
தனரக அந்ப் தறறகன உர்க றர்தரர்த்துக்
தகரண்டிதக்கறன்ந அந் 17 தததக்கும் தறத்ர்வுகள்
ங்கப்தட ஆண தசய்தண்டும்.
டக்கு,
கறக்கு
தகுறகபறதன
குநறப்தரக
ட
ரகரத்றதன
கத்றசரகனகபறதன
றனவுகறன்ந
கத்றர் தற்நரக்குகந கரரக ங்களுகட க்கபரல்
அங்கு சறநந் கத்ற தசககப் ததற்தக்தகரள்ப
தொடிரல்
இதக்கறன்நது.
ரறர்கள்,
குடும்தன
உத்றதரகத்ர்கள், தந்ரபர்கள், ECG technicians, PHI ததரதுச் சுகரரப் தரறதசரகர்கள் - ஆகறதரரறன் ஆபறப்
தற்நரக்குகநகதபரடு
அங்கு
கத்றசரகனகள்
இங்குகறன்நண. இந் ஆபறத் ட்டுப்தரட்கட லக்குற்கு
அசரங்கம் றதசட றட்டங்ககப குக்க தண்டும். குநறப்தரக
இந் ன்ணற ரட்டத்றதன இதக்கறன்ந கத்றர்
தற்நரக்குகநகத் லர்ப்தற்கு
டடிக்கக டுக்க
தண்டும்.
தணணறல்
இது
த்த்த்றணரல்
றகவும்
தரறக்கப்தட்ட தறதசம். அது த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட
தறதசம் ன்தணரல் இன்த அங்தக அறக தரரபர்கள்
கரப்தடுகறன்நரர்கள். உடல் ரலறரக ட்டுல்னரல் உப
ரலறரகவும் தரறக்கப்தட்டு கடப்தறரகத் றரறகறன்ந
ணறர்ககபத்ம் அங்தக கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது.
அர்களுக்கு
றதசட
தத்து
தசககள்
தகரகவுள்பண. அங்குள்ப ஆபறப் தற்நரக்குகநகத்
லர்த்துகப்தன் தோனம்ரன் சறநந் எத தசகக அந்
கத்றசரகனகபறன்தோனரக அந் க்களுக்குப் ததற்தக்
தகரடுக்க தொடித்ம். அங்தக குநறப்தறட்ட கத்றர்கள் றர்ந்
கண
ஆபறறணர்கூட
தகறதன
தரறத்
தரககறணர்ரன் இதக்கறன்நரர்கள். ஆகத, அந் றகுறப்
தரறத் தரகக ஆபற தற்நறடங்கள் றப்தப்தட தண்டும்.
ட
ரகரத்றதன
101
கத்றசரகனகள்
இதக்கறன்நண. அரது ரழ் ததரணர கத்றசரகனக
றடுத்து, 101 கத்றசரகனகள் இதக்கறன்நண. அறதன 33
கத்றசரகனகபறல் single doctor கூட - எத கத்றர் கூட
இல்கன. அப்தடிரண எத றகனகரன் கரப்தடுகறன்நது.
அதததரல் அங்கு கத்றர்களுக்கரண றடுற சற
இல்கன. சறன கத்றர்கள் அங்கு கடகக்குச் தசல்னரல்
றர்ப்தற்குக் கரம் இந் றடுற இல்னரப் தறச்சறகண.
ணத, இந் றடுறப் தறச்சறகண உடன் லக்கப்தட
தண்டும்.
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ඳහර් ශම්් තු

[රු එස. විශනෝ භවතහ

[අ.බහ. 3.55

ரறர்கள், ததரதுச் சுகரரப் தரறதசரகர்கள், ECG
தரறல்தட்தறனரபர்கள் - இர்ககப உள்ரங்குற்குப்
தரலட்கசகள்
டத்ப்தடுகறன்நண;
றண்ப்தங்கள்
தகரப்தடுகறன்நண. ஆணரல், இந் றண்ப்தரரறகள் கல்றப்
ததரதுத்
ர
உர்த்றல்,
றஞ்ஞரணப்
தறரறறல்
சறத்றகட
தண்டும்
ன்ந
எத
றதந்கண
றறக்கப்தடுகறன்நது. ஆணரல், டக்ககப் ததரதத்கறல்,
கற,
றஞ்ஞரணப்
தரடங்களுக்கு
தரடசரகனகபறதன
ஆசறரறர் தற்நரக்குகந றனவுகறன்நது. அங்கு கற,
றஞ்ஞரண
ஆசறரறர்களுக்கு
இதக்கறன்ந
தற்நரக்குகந
கரரக உர் குப்தறதன அர்கள் கல்ற கற்க தொடிர
றகனக! அணரல், கல்றப் ததரதுத்ர சரர
தரலட்கசக்குத் தரற்தகறன்ந ரர்கபரல் அந்க் கற,
றஞ்ஞரண தரடங்கபறல் சறத்ற ததநதொடிர றகனறதன,
ததரற ரர்கள் றஞ்ஞரணப் தறரறவுக்குத் தரறவு
தசய்ப்தடுறல்கன. ஆகத, அர்கள் ககன தறரறவு ற்தம்
ர்த்கப் தறரறறதனரன் உர்ம் கற்கக்கூடி எத றகனக
இதக்கறன்நது. 2007ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறறல் றதசட
அகச்சகப் தத்றதரன்நறன்தோனம் குநறத் ஆட்தசர்ப்தைத்
றட்டம் ரற்நறகக்கப்தட்டு, அந்க் கல்றத் ககக
பர்த்ப்தட்டன் கரரக கல்றப் ததரதுத் ர உர்
த்றல் ககனப் தறரறறல் அல்னது ர்த்கப் தறரறறல் தோன்த
தரடங்கபறல்
சறத்றதய்றர்கள்கூட
இப்தறகளுக்கு
றண்ப்தறக்க அதற ததநப்தட்டு அன்த தற்தக்
கக்கரண
றண்ப்தரரறகள்
இந்ப்
தறகபறல்
தசர்க்கப்தட்டரர்கள்.
இந்
கடதொகந
லண்டும்
தகரண்டுப்தட
தண்டும்.
அரது
2007
ஆம்
ஆண்டுததரல் இற்கு றதசட றண்ப்தங்கள் தகரப்தட்டு,
தரலட்கச டத்ப்தட்டு, குநறத் தற்நறடங்ககப றப்த
டடிக்கக டுக்க தண்டும் ன்த ரன் தகட்டுக்
தகரள்கறன்தநன்.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

தகப
உதப்தறணர்
அர்கதப!
எதுக்கப்தட்ட தம் தொடிந்துறட்டது.
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உங்களுக்கு

ගු එවන. විනනෝ මශතා

(ரண்தைறகு ஸ். றதணர)

(The Hon. S. Vino)

Sir, one more minute, please!
த்த்த்றணரல் றகதரசரகப் தரறக்கப்தட்ட இந்
ரட்டத்றதன நக்குகந 19,000க்கும் தற்தட்ட உடல்
ஊணதொற்நர்கள்
றதசட
தகத்கடர்கள்
இதக்கறன்நரர்கள். அர்களுக்கரண றதசட கத்ற சறகள்
தசய்து
தகரடுக்கப்தட
தண்டும்.
அரது,
அங்கு
physiotherapy, அரது இன் தத்து சற றகவும்
குகநரக இதக்கறன்நது. அந் சறரய்ப்தைக்கள் அங்கு
தசய்து
தகரடுக்கப்தடுன்தோனம்
அந்
19,000க்கும்
தற்தட்ட உடல் ஊணதொற்நர்ககபக் கணறக்க தொடித்ம்.
ஆகத, அந் சறக ற்தடுத்றக் தகரடுக்குரத இந்
தத்றதன
தகட்டுக்தகரண்டு
ன்தகட
உகக
றகநவுதசய்கறன்தநன். ன்நற.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana.
You have 13 minutes.

ගු (වලදය) රනම්න පිගරණ මශතා

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) தஷ் தற)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, භශේ ථහ ආයම්බශ දීභ,
භට ශඳය ථහ ශ හල්ර දිස්රි්ෂ ඳහර් ශම්් තු භ් ත්රී රු
ඹ් ත රුණහතිර භ් ත්රීතුභහ භතු ය් නට ශඹදුණු රුණු
රීහිඳඹට පිළිතුරු ශද් නට ළභළතියි. ඇත්තටභ හලු
දිස්රි්ෂශ ජනතහට සිහිනඹ්ෂ ඳතින ශවල්භට් ශෝල්
භහතෘ ශයෝවර ඉදි යළනීභ පිළිඵත්, යහපිටිඹ ශයෝවශල් ඇති
තදඵදඹ පිළිඵ නිය් තයශඹ්  රුණු දළ්ෂවීභ පිළිඵත් අපි
එතුභ් ට සතුති් ත ශනහ.
භභ ඳහර් ශම්් තු භ් ත්රීයශඹ්ෂ වළටිඹට ඳත් වුණු දශේ
ඉරහභ හල්ර දිස්රි්ෂඹට දළළ් ත අලයතහ්ෂ ශරහ
ඳතින ශවල්භට් ශෝල් භහතෘ ශයෝවර ඉදි ය ළනීභ
ශනුශ්  අඩලඩ ට්  ශහ. එහි ප්රතිපරඹ්ෂ වළටිඹට තභයි
රු වභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභතිතුභ් ශේ ඉල්ලීභ ඳරිදි, අතිරු
ජනහධිඳතිතුභ්  යුශයෝ මි ඹන 26 ඳභණ දළළ් ත ණඹ මුදර්ෂ
ජර්භහනු ජනයජශ ශ්ෂඑෂසඩේ ේ ාර්ධන ඵළාකුශ්  රඵහ
ශන ඒ ළඩ ටයුතු ආයම්බ ය් න අලය ළරසුම් ස
ශශේ. එභ මුදල් ප්රතිඳහදන රළබී දළනට ය එවභහයට ළඩි
හරඹ්ෂ ත ශරහ තිශඵනහ. නමුත් අහනහට ශේ
විශලේශඹ් භ ශභඹට ශඳය ශයෝවර ඉදි ය් න දළම අත්තිහයභ
භතභ අලුත් ශොඩනළඟිල්ර ස රීරීභට සිදු වීභ නිහ ඇති වුණු
තහ්ෂණි ළටලු ව අර්බුදහරී තත්ත්ඹ භත ශම් ටයුත්ත
අඩලඩ ප්රභහද වුණහ. නමුත් ඉතහ නුදුශර්දීභ ශම් ශයෝවශල්
ටයුතු ආයම්බ යරහ, සුනහමි යනශඹ්  විනහල වුණු
භවශභෝදය ශයෝවර ශනුට අති නවීන භහතෘ ශයෝවර්ෂ එභ
සථහනශ ඉදි ය් න වළරී ශයි රීඹන ඵරහශඳොශයොත්තුශ් 
තභයි අපි නිය් තයශඹ්  ඳසු ශ් ශ් .
ඳසු ගිඹ ර්ශ දීත් අපි ව්  ශහ ශේ යහපිටිඹ
ශයෝවශල් ඳතින අධි තදඵදඹට විඳුම් රඵහ දීභ ජහති
ළරළසභටත් ඇතුශත් යරහ තිශඵනහ. විශලේශඹ් භ විශලේඥ
වදයරු්  20ට ආ් න පිරි්ෂ දළනට සථිය සථහන
ශනොභළති තභ් ශේ හඹන ව හට්ටු ඳත්හ ළනීශම් දළඩි
අඳවසුතහට ඳත් ශරහ ඉ් නහ. ඒ ශනුශ්  ශම් ර්ශ ත්
රුපිඹල් මි ඹන 125 මුදර්ෂ ශ්  යරහ තිශඵනහ.
තහ්ෂණි ළටලු භඟ වයහශන ශම් ළඩ ටයුතු ශදභ
ආයම්බ ය් න අඳට හනහ රළශඵයි; හල්ර ජනතහට ඒ
හනහ උදහශයි රීඹන විලසහශඹ්  අපි ඵරහශන ඉ් නහ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, මීට අවුරුදු 5ට ඳභණ ශඳය
රඳහහිනීශ දළ් වීභ්ෂ ඳශ වුණහ, “Sri Lanka has the fastest
aging population in the world” රීඹරහ. ප්රතිලතඹ්ෂ වළටිඹට
ශරෝශ
ජනවනඹ් ශ්  ඉතහ ශීඝ්රශඹ්  ඹට ඹන
ජනතහ්ෂ ඉ් ශ්  රාහශේ රීඹරහ මීට අවුරුදු 5ට, 6ට
 ්  හර්තහ වුණහ. එ ඳළත්තරී්  අශේ ශෞය ්ෂශේත්රඹ රඵහ
ත් විශිසට ජඹග්රවණ නිහ හශේභ ශෞය ්ෂශේත්රඹ ශනුශ් 
වදයරු් , ශවද ශවදිඹ් , අශනකුත් හර්ඹ භඩලඩර ඇතුළු
විවිධ ශේයි්  රඵහ දු්  වශඹෝඹ, දහඹත්ඹ නිහත්, අශේ
යශට් අම්භහරු් ශේ අධයහඳනඹ, අශේ යශට් අම්භරහ තහත්තරහ
ශෞය පිළිඵ ද්ෂන උන් දු නිහත් විශිසට ශෞය දර්ල
යහශිඹ්ෂ අඳට ශම් යශට්  බිහි ය් න පුළු්  වුණහ. ඒ නිහ
තභයි අශේ ජීවිත අශේ්ෂෂිත ආයු හරඹ ය 80ට ශේ ශඟහ
ශරහ තිශඵ් ශ් . ශරෝශ දියුණුභ යටල්ර ශභ්  භහතෘ
භයණ අනුඳහතඹ ඉතහභ අඩු භට්ටභට, ශදරු භයණ අනුඳහතඹ
ඉතහභ අඩු භට්ටභට ඳත් ශරහ තිශඵ් ශ්  ඒ විශිසට
දහඹත්ඹ නිහඹ රීඹන හයණඹ අපි ඉතහ ් ශතෝශඹ් 
සිහිඳත් යනහ.
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අද අශේ ශෞය දර්ල ඉතහ ශීඝ්රශඹ්  දියුණු වුණත්,
භහජභඹ ලශඹ් , ශෞයභඹ ලශඹ්  භතු න ප්රලසන ව
ළටලු යහශිඹ්ෂ තිශඵනහ. එභ ළටලු ඉතහ නිළයදි වඳුනහශන
විශලේශඹ් භ ශඵෝ ශනොන ශයෝ භර්දනඹ ය ළනීභ
ශනුශ්  රු ශෞය ඇභතිතුභ්  අභහතයහාලශ නිරධහරි
භවත්රු, වදයරු, ශවද ශවදිඹ්  භඟ ශවො
ාවිධහනහත්භ ළඩ පිළිශශ්ෂ රිඹහත්භ යන හනු්ෂ
තභයි, ශම් හනු. ශම් යශට් ජනවනශඹ්  ඉතහවිලහර
පිරිට ඵරඳහන දිඹළඩිඹහ, අධි රුධිය පීඩනඹ, ඳ්ෂහහතඹ,
වෘද අයණිඹ ව පිළිහ ළනි ශයෝගී තත්ත් පිළිඵ ශම්
භහජඹ ඉතහ ශවොඳි්  දළනුත් ශරහ ඉ් නහ.
ඊශ තභයි දිඹළඩිඹහ පිළිඵ ජහති දිනඹ. අද ඒ ම්ඵ් ධ
ළඩටව්  යහශිඹ්ෂ රිඹහත්භ වුණහ. දළනුත් රීරීශම්
ළඩටව් , අධයහඳනඹ රඵහ දීශම් ළඩටව්  විලහර ප්රභහණඹ්ෂ
අද අශේ යශට් රිඹහත්භ ශනහ. ඒ වහ භහමී ශභය ඉදිරිඳත්
වුණු අඹ ළශ දීත් විශලේශඹ් භ ශයෝ නිහයණඹ ශනුශ් 
විශලේ අධහනඹ්ෂ ශඹොමු යමි්  අතිරු ජනහධිඳතිතුභ්  ඒ
අාලඹ ල්ෂතිභත් ය් න අලය ශඹෝජනහ යහශිඹ්ෂ ඉදිරිඳත් ශහ.
වරි ශේ වරි විධිඹට සිදු වීභ පිළිඵ අපි ඉතහ ් ශතෝඹට ඳත්
ශනහ. අද ශම් දළනුත් රීරීම් යනහ හශේභ ඉදිරි හරශ දී
ප්රජහ ශෞය වදය ශේහ ඩහත් ල්ෂතිභත් ය් නට ශෞය
වදය නිරධහරි්  වහ ඒ අාල වහ අලය ප්රහවන ඳවසුම්
ඇතුළු දිරි දීභනහ රඵහ ශද් නටත්, ඳවුල් ශෞය ශේහ
නිරධහරිනිඹ්  ඇතුළු භවජන ශෞය ඳරී්ෂරු්  ව
්ෂශේත්රශ ළඩ යන පිරි ශනුශ්  ඉතහ ශවො අත දීභ්ෂ
ය් නටත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභ්  ශම් අඹ ළශඹ්  ඉතහභ
ශවො දළ්ෂභ්ෂ ඇති ටයුතු යරහ තිශඵනහ.
අපි ඒ පිළිඵ එතුභ් ට සතුති් ත ශනහ. අපි හිතනහ,
ශෞය අාලඹ පිළිඵ ම් භට්ටශම්දී ඇති ශරහ තිශඵන ශම්
පිබිදීභ, දළනුත් වීභ තත් ඉදිරිඹට ශන ගිශඹොත් අශේ යටට
ශඳයමුණ ත වළ්ෂශ්ෂ දකුණු ආසිඹහයශඹ්  ඳභණ්ෂ ශනොශයි
රීඹහ. ශරෝශ විවිධ යටරට ගිඹහට ඳසශේ රාහශේ ශෞය
දර්ල පිළිඵ ඉතහභ ඉවළි්  ථහ යන ඵ අපි ද් නහ. අශේ
යශට් එ් නත්යණඹ පිළිඵ, ශෞය අාලශඹ්  අඳ රඵහ
තිශඵන ජඹග්රවණ පිළිඵ ශරෝඹහ ඉතහභ ඉවළි්  ථහ
යනහ. ඒ තත්ත්ඹ ඉතහභ ඉවශට අයශන ගිහිල්රහ
ශරෝශ භ ඉතහභ ආදර්ලත් ශෞය ශේහ්ෂ ඳතින යට්ෂ
ඵට අශේ යට ඳත් ය් නට අඳට වළරීඹහ තිශඵනහ. ඒ
වහ ළඳව විලහර පිරි්ෂ ශම් යශට් ඉ් නහ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, අශේ ශෞය ්ෂශේත්රඹ
පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු රීරීශම්දී ශඵෝ ශනොන ශයෝ පිළිඵ ද
ථහ ශ යුතු ශනහ. එහිදී අඳ සුවිශලේෂී ව්  ය් න
අලයයි, භෆත ඉතිවහඹ තුශ අශේ දුම් ඳහනඹ පිළිඵ ථිහ
ඉතහභ ඉවශ භට්ටමි්  භහජත ශරහ තිබුණු ඵ. අශේ ශෞය
අභහතය රු වභත්රීඳහර සිරිශේන භළතිතුභහ ඒ පිළිඵ ඉතහභ
විලහර උන් දුරී්  ථහ යරහ අශේ යශට් අනහත දරු් ශේ
ශෞය ආය්ෂහ ය් න ටයුතු ශහ. අශේ යශට් දුම් ඳහනඹට
ඇේඵළහි වීශභ්  යට ජීවිත 20,000්ෂ ඳභණ විනහල ශනහ.
තත් ර්ෂ ණන්ෂ ආඵහධිත තත්ත්ඹට ඳත් ශනහ. ඔවු් ශේ
ජීවිත ශේයහ ළනීභ ශනුශ්  අශේ රු ශෞය ඇභතිතුභහ
භවඟු ටන්ෂ ශහ. එහි ප්රතිපර අඳට රළශඵමි්  ඳතිනහ. අපි
හිතනහ, ඉදිරි හරශ දී තත් තීයණහත්භ විධිඹට ඒ ටයුතු
ශ වළරී ශයි රීඹරහ. දුම්ශොශ වහ ඵළඳුණු ටයුතු, දුම් ඳහනඹ
යන පුේරඹ් ශේ ායහ අඩු යරහ ශම් යශට් ජනතහ
ආය්ෂහ ය් න අලය ළඩටව්  තත් ඉදිරිඹට රිඹහත්භ
ය් න පුළු්  ශේවි රීඹරහ අපි විලසහ යනහ.
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මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, දුම් ඳහනඹ ඳභණ්ෂ ශනොශයි,
සීනි බහවිතඹ පිළිඵ ද ජනතහ මීට ඩහ දළනුත් ශ යුතු යුඹ
එශඹී තිශඵනහ. යර සීනි අශේ ජීවිතඹට අතයලය ාකටඹ්ෂ
ශනොශයි. අශේ භේ රීරිර යර සීනි නළවළ. නමුත්
අහනහට හශේ දරුහ ශභහ විඹට ඳත් න විට, භළදි විඹට
ඳත් න විට ආවහයඹට යර සීනි එතු ය ් නහ. සීනි
ඳරිශබෝජනඹත් අද දුම් ඳහනඹ තයම්භ නය විධිඹට ර් න
පුළු්  හයණඹ්ෂ රීඹන එ අපි ශම් අසථහශේදී සිහිඳත්
යනහ.
රීරි පිටි පිළිඵ ද, රීරි පිටි ඳරිශබෝජනඹ පිළිඵ ද ශම් රු
බහශේදී ථහ ශහ. භට ශඳය ථහ ශ විශලේඥ වදය අශේ
සුදර්ශිනී ප්රනහ් දුපුල්ශල් භළතිනිඹ ඳහ ඒ පිළිඵ ව්  ශහ.
වදයයඹකු වළටිඹට භභත් ඒ හයණඹ ව්  ය් න
අලයයි. අද වන මිරට ශදරු රීරි පිටි රඵහ දීභට ය තිශඵන
ශඹෝජනහ භේ රීරි දීභ ම්ඵ් ධශඹ්  ඉතහභ අහිතය ඵරඳෆභ්ෂ
ඇති යනහඹ රීඹන හයණඹ ශභහ ශයෝ පිළිඵ විශලේඥ
වදයරු් , ප්රජහ ශෞය පිළිඵ විශලේඥ වදයරු්  ඇතුළු
වදයරු විලහර පිරි්ෂ ශඵොශවොභ ඳළවළදි  ව්  ය
තිශඵනහ. දරුහශේ ප්රතිල්ෂතිඹ ළඩි රීරීභ, දරුහශේ අනහත
ජීවිතශ දී ශඵෝ ශනොන ශයෝ ඇති වීභ භර්දනඹ රීරීභ හශේභ
ශවො ශඳෝණ තත්ත්ඹ්ෂ රඵහළනීභ පිණි අඩලඩ භේ රීරි
දීභ දිරිභත් රීරීභ ශනුශ් , වන මිරට ශදරු රීරි පිටි රඵහ දීභ
පිළිඵ නළත තහ්ෂ සිතහ ඵළ ඹ යුතුඹ රීඹන හයණඹ අපි
ශම් අසථහශේ සිහිඳත් යනහ. අපි ශ යුත්ශත් අඩලඩ භේ
රීරි දීභට දිරිභත් රීරීභයි. අශේ රු ඇභතිතුභහත් ශම් පිළිඵ මීට
ශඳයත් ශඹෝජනහ්ෂ ඉදිරිඳත් ය තිබුණහ. ඒ ශනුශ්  අපි
එතුභහට සතුති් ත ශනහ. විශලේශඹ් භ වදයරු්  ශම්
පිළිඵ දයන අදව ඉතහ ළදත්. අඳට තහ්ෂණිභඹ ලශඹ් 
ඔවු්  රඵහ ශදන ඒ දහඹත්ඹ අපි ඉදිරිඹට ශන ඹහ යුතුයි. ශම්
වහනිඹ පිළිඵ භහජභඹ ලශඹ්  ජනතහ දළනුත් යරහ රීරි
පිටි ඳරිශබෝජනඹ වළරී තහ්ෂ අභ ය් න අඳ ටයුතු ශ
යුතුයි. ්ෂෂීයඳහයි ත්ත්ඹ්  අතරි්  ශභහ විශඹ්  ඳසු දිඹය රීරි
ශවෝ පිටි රීරි ඳරිශබෝජනඹ යන එභ ත්ත්ඹහ භනුයඹහ
ඳභණයි. දුම් ඳහනඹ හශේභ, භදයහය බහවිතඹ හශේභ සීනි
බහවිතඹ පිළිඵත්, රීරි පිටි බහවිතඹ පිළිඵත් අඩලඩ
ජනතහ දළනුත් යරහ, ජනතහ ඒහශඹ්  මුදහශන ඔවු් ශේ
ශෞය ම්ඳ් න ජීවිතඹ ඩහ ර්ධනඹ ය් නටත්, ඔවු් ශේ
ආර්ථිඹට ඩහත් ල්ෂතිඹ්ෂ රඵහ් නටත් අලය ඳසුබිභ
ඔවු් ට ස ය දිඹ යුතුඹ රීඹන හයණඹ ශම් අසථහශේදී භභ
ව්  යනහ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, තත් එ්ෂ හයණඹ්ෂ
ශඵොශවොභ ඳළවළදි  රීඹ් න ඕනෆ. දරු් ශේ අඩු ශඳෝණීඹ
තත්ත්ඹ ශවත් malnutrition පිළිඵ ශම් රු බහශේ නිතය
නිතය ථහ යනහ. අදත් ඒ ළන ථහ ශහ. අශේ වදය
සුදර්ශිනී ප්රනහ් දුපුල්ශල් භළතිනිඹ ශඵොශවොභ ඳළවළදි  හධ,
දත්ත හිත ඊට අදහශ රුණු ශම් රු බහශේ බහත ශහ.
අඳ ඉතහභ ීමශභ්  ප්රහල යනහ, දරු් ශේ ශඳෝණ
භට්ටභ ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ ඉතහභ ඳළවළදි  ර්ධනඹ ශරහ
තිශඵන ඵ. ඊට අදහශ දත්ත ශද ඵළල විට එඹ ශඵොශවොභ
ඳළවළදි  ශඳශනනහ. ශෞය අධයහඳනඹ ළන, දරුහශේ
ශෞය පිළිඵ හයණහ ළන දළනුත් ශරහ දරුහට උඳරිභ
ශඳෝණඹ රඵහ ශද් න අශේ අම්භරහ තහත්තරහ උත්හව ශත්,
භවය අසථහරදී අඩු ආදහඹම් තත්ත්ඹ නිහ, දරිද්රතහ නිහ
අලය ශඳෝණීඹ ආවහය රඵහ දීශම් ළටලු්ෂ භතු ශරහ
තිශඵනහ. නමුත් ඳසු ගිඹ හරශ රිඹහත්භ ශ විවිධ
ළඩටව්  වයවහ, එනම් භෘේධි ළඩටවන වයවහ, දිවි නළඟුභ
ළඩටවන වයවහ, ශනොමිශල් රීරි රඵහ දීභ ව ශඳෝණීඹ
ශප්රෝටී්  ඵහුර ආවහය ශේර්ෂ දරු් ට රඵහ දීශම් ළඩටවන
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ඇතුළු ළඩටව්  වයවහ ඒ තත්ත්ඹ භර්දනඹ ශරහ ඉතහ ප්රලසත
භට්ටභට දරු් ශේ ශඳෝණ භට්ටභ ඉවශට ශන ඹෆභට
අලය ඳසු බිභ්ෂ අද ළදිරහ තිශඵනහ.
ශම් තත්ත්ඹ ඉදිරිඹට අයශන ඹෆශභ්  ආර්ථිභඹ ලශඹ් 
ල්ෂතිභත් ජනතහ්ෂ බිහි ශන ශොට, ඉතහ ඉවශ භට්ටශම්
ශෞය ම්ඳ් න ජනතහ්ෂ බිහි ය් නට අඳට  ඵරහ
් නට පුළු් . අපි ද් නහ ශම් ශෞය හයණඹ, අධයහඳනඹ
පිළිඵ හයණඹ නිඵභ අශේ ආර්ථි රුණු වහ ළට ළසී
තිශඵන හයණහ ඵ. ආර්ථි භට්ටශභ්  දරු් , අම්භරහ,
තහත්තරහ ඉවශට ඹන ශොට, ශෞය අාලශඹ්  ඔවු් ශේ
ජීවිතර ඇති ර්ධනඹ ඉතහභ නුදුශර්දී දරී් නට රළශේවි රීඹන
විලසහඹ අඳට තිශඵනහ.
ශම් ම්ඵ් ධ හයණහරදී හශේභ, අශේ ශෞය වහ
ම්ඵ් ධ භහන ම්ඳත ාර්ධනඹ පිළිඵ රු ඇභතිතුභ් 
විලහර ශභශවය්ෂ යනහ. අපි ද් නහ හල්ර - යහපිටිඹ
ශයෝවර ඇතුළු විවිධ ශයෝවල්ර ශබෞති ම්ඳත් ාර්ධනඹ
ශනුශ්  අතිවිලහර මුදර්ෂ ඳසු ගිඹ හරශ ළඹ වුණු ඵ. අපි
රු ඇභතිතුභහට ඉතහභ ශෞයශඹ්  සතුති් ත ශනහ, අශේ
යහපිටිඹ ශි්ෂණ ශයෝවරට අනුඵේධිත ඉතහභ විශිසට ණශ
කුඩු ඒඹ්ෂ නිර්භහණඹ ය් න දළළ් ත මුදර්ෂ එනම්,
රුපිඹල් ශෝටි 50ට ඩහ ළඩි මුදර්ෂ ශම් ශර්දී ශ්  ය
දීභ පිළිඵ. දකුණු ඳශහශත් ජනතහට විතය්ෂ ශනොශයි, ඌ
ඳශහශත්, අම්ඳහය, ශභොනයහර දිස්රි්ෂර ජනතහ ඇතුළු සිඹලු
ජනතහට ශේඹ ර් න පුළු්  විශිසට ඒඹ්ෂ එහි බිහි
ශනහ. අපි එඹට අලය ශබෞති ම්ඳත් රඵහ ශද් නට, MRI
scanner එ්ෂ රඵහ ශද් නට ටයුතු ශහ. ඒ හශේභ විරීයණ
අාලඹ වහ අලය ඳවසුම් ඳඹහ ශද් නට ව අශනකුත්
ඹටිතර ඳවසුම් ාර්ධනඹ ය ශද් නට යහපිටිඹ ශි්ෂණ
ශයෝවරට දළළ් ත මුදර්ෂ ශ්  ය තිශඵනහ.
වළඵළයි, අඳට තත් වදයරු් , ශවද ශවදිඹ්  ව
අශනකුත් හර්ඹ භඩලඩරර අලයතහ තිශඵනහ. ශභහි එ්ෂ
පිඹය්ෂ වළටිඹට රු ඇභතිතුභහ ඳසු ගිඹ දිනර ශම් යශට්
ශෞය ්ෂශේත්රඹට අලය ශවදිඹ්  ඳ් දව්ෂ ඵහ ් න,
පුහුණු ය් න අලය ම  ටයුතු ශහ. අපි ඉතහ
් ශතෝඹට ඳත් ශනහ, ඒ පිළිඵ. දළනට ශම් යශට්
ශයෝවල්ර ශවදිඹ්  තිසදව්ෂ ඳභණ ශේඹ යනහ. තත්
අලයතහ විලහර ශර තිශඵනහ. ඒ හශේභ අපි ද් නහ, ශම්
වදයරු්  හශේභ ශවදිඹ් ට ශරෝඹ පුයහ දළළ් ත
ඉල්ලුභ්ෂ ඳතින ඵ. ඒ නිහ ඔවු් ශේ දළනුභ දියුණු ය් න
විශලේශඹ් භ ශවදිඹ් ශේ අධයහඳනඹ ඉාරීසි බහහශ්  රඵහ
ශද් නට අලය ඳසුතරඹ ස ශ යුතුයි. එශවභ වුශණොත් ශම්
යශට් ශෞය ශේහට ඔවු්  ල්ෂතිඹ්ෂ නහ ඳභණ්ෂ
ශනොශයි, ඉතහභ ශවො ජීවිත ත ය් නත ඔවු් ට වළරීඹහ
රළශඵනහ.
අද ශවදිඹ්  වහ ඇශභරිහ, ළනඩහ, ඕසශේ ඹහ,
නසීර් තඹ ඇතුළු ඵටහිය යුශයෝපීඹ යටල්ර ඉතහ විලහර
ඉල්ලුභ්ෂ තිශඵනහ. අශේ ශවදිඹ් ශ්  රාහශේ ශෞය
ශේඹට දහඹත්ඹ රඵහ ් නහට අභතය, ඔවු් ට ශවො
ඉාරීසි අධයහඳනඹ්ෂ හිත ෘත්තීඹ අධයහඳනඹ රඵහ දු් ශනොත්,
ඔවු් ට රාහශේ ආර්ථිඹට ඉතහ ප්රඵර ල්ෂතිඹ්ෂ ් නට
වළරීඹහ රළශඵනහ රීඹරහ භහ හිතනහ. ඒ වහ හධනීඹ ඉදිරි
පිඹය්ෂ වළටිඹට තරුණ තරුණිඹ්  විලහර පිරි්ෂ ශවදශවදිඹ්  වළටිඹට පුහුණු ය් නට අලය ඳසුබිභ ස රීරීභ
පිළිඵ භහ සතුති් ත ශනහ.

2144

ඉදිරි හරශ දී වම්ඵ් ශතොට අති නවීන ශයෝවර්ෂ වද් නට
දළනටභත් ළරසුම් ස ය තිශඵනහ. එහි ළඩ ටයුතු ආයම්බ
ශහට ඳසශේ, වම්ඵ් ශතොට ශයෝවශල් ශොඩනළගි බහවිතඹට
අයශන ඉතහභ ඉවශ භට්ටශම් ශවදිඹ්  පුහුණු යවීශම්
භධයසථහනඹ්ෂ ඇති ය් නට ටයුතු ශඹොදහ තිශඵන ඵත් අපි
ඉතහභ ් ශතෝශඹ්  ශම් අසථහශේ දී සිහිඳත් යනහ.
ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතනශ ටයුතු පුළුල් ය් නටත්,
රාහශේ ඳභණ්ෂ ශනොශයි අට රහපීඹ යටල්ර
වදයරු්  වහත් ඳලසචහත් අධයහඳන සුදුසුම් රඵහ දීභට
භධයසථහනඹ්ෂ ශම් යශට් බිහි ය් නටත් දළනට ළරසුම් ස
ය තිශඵනහ. ශම් රුණු සිඹල්ර ඉසට ශ විට රාහශේ
ජනතහට ඳභණ්ෂ ශනොශයි, අට රහපීඹ යටල්ර
ජනතහට ඳහ ඉතහ ප්රඵර භට්ටභ ශේඹ්ෂ රන සථහනඹ්ෂ
ඵට අශේ යට ඳත් ය් නට වළරීඹහ රළශඵයි රීඹරහ
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ඒ වහ මුදල් ප්රතිඳහදන රඵහ දී තිශඵන
අශේ අතිරු ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහටත්, භවජන
නිශඹෝජිතඹ් ශේ ළටලුරට හධහන ඇහුම්්  දීරහ, ඒහ
ම්ඵ් ධශඹ්  ඉතහ ඉවශ භට්ටශභ්  ටයුතු යන අශේ රු
ඇභතිතුභ් ටත්, අශේ රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහටත්, ශෞය
අභහතයහාලශ අලුත් ශල්ම්තුමිඹටත්, ශෞය ශේහ අධය්ෂ
ජනයහල්තුභ්  ඇතුළු එභ හර්ඹ භඩලඩරශ ෆභ ශදශනකුටභත්
අඳශේ ශෞය පර් සතුතිඹ පුද යමි් , මරහනහරඪ රු
භ් ත්රීතුභනි ඔඵතුභහටත් සතුති් ත ශමි්  නිවඬ නහ.
[අ.බහ. 4.08

ගු අනෝක් අනේසුංශ මශතා

(ரண்தைறகு அதசரக் அததசறங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, 2015 ර්ඹ වහ ව අඹ
ළඹ පිළිඵ හය බහ අසථහශේ දී ශෞය අභහතයහාලශ
ළඹ ශීර්ඹ පිළිඵ චන සල්ඳඹ්ෂ ථහ රීරීභට අසථහ
රඵහ දීභ පිළිඵ භහ සතුති් ත ශනහ. විශලේශඹ් භ අශේ
ඉතහ ද්ෂ ඳහර් ශම්් තු භ් ත්රීරු්  රීහිඳ ශදශන්ෂ ථහ ශහට
ඳසශේ, රු වදය යශම්ස ඳතියණ භ් ත්රීතුභහ ළනි ද්ෂ
ථිඹකුශේ ථහශ්  ඳසශේ භට ථහ ය් න ශභෝෂද,
ශභෝෂද හශේත් දළශනනහ. ශභොද, භහ එතුභහ හශේ ද්ෂ
ථිඹකු ශනොන නිහ.
ශෞය අභහතයහාලඹ වහ ශභය අඹ ළශඹ්  රුපිඹල්
ශෝටි 13,950්ෂ ශ්  ය තිශඵනහ. ඳශහත් ශෞය වහ
රුපිඹල් ශෝටි 3977්ෂ භඟ රුපිඹල් ශෝටි 17,856්ෂ ශභය
භසත ශෞය ්ෂශේත්රඹ ශනුශ්  ශ්  ය තිශඵනහ. එඹ
ඳසු ගිඹ යත් එ්ෂ ා් දනඹ ය ඵළලීශම් දී ඉතහ විලහර
මුදර්ෂ ශනහ. නමුත් ශභඹ දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශ ප්රතිලතඹ්ෂ
ශර ත්තහභ 1.7්ෂ ඳභණ ප්රභහණඹ්ෂ තභයි ශ් ශ් . ශරෝ
තත්ත්ඹ ඵරපුහභ, දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශඹ්  සිඹඹට 8්ෂ
හශේ ප්රභහණඹ්ෂ තභයි හභහනයශඹ්  ශරෝශ ශෞය වහ
ශ්  ය් ශ් , රු ඇභතිතුභනි. අපි නළඟී එන ආර්ථිඹ්ෂ
තිශඵන යට්ෂ ලශඹ්  දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශඹ්  සිඹඹට
1.7්ෂ ශභය ශෞය වහ ශ්  ය තිශඵනහ. ශභය අඹ
ළශඹ්  ශඵශවත් ද්රය ශ් වීභ වහ රුපිඹල් ශෝටි 4,000්ෂ
ශ්  ය තිශඵනහ.
රු ශෞය ඇභතිතුභහ ශ ප්රහලඹ්ෂ ශඟදී පුත් ඳත ඳශ
ශරහ තිශඵනහ භහ දළ්ෂහ. එතුභහට ශෞය ඇභතිභ ශදන
අසථහශේ ජනහධිඳතිතුභහ රීඹපු ශදඹ්ෂ එහි ව්  ය තිබුණහ.
ජනහධිඳතිතුභහ රීඹරහ තිශඵ් ශ්  ශභෝෂද? "වභත්රී, ඔඹහ ශ
යුතු ඳශමු ශේ තභයි ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ ස රීරීභ වහ ළඩ
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පිළිශශ්ෂ ස රීරීභ" රීඹරහ. ඔඵතුභහ එශවභ පුත් ඳතට
රීඹරහ තිශඵනහ භහ දළ්ෂහ, රු ඇභතිතුභනි. ශම් ශෞය
අභහතයහාලඹ ළන ථහ යනශොට අපි ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ ළන
අනිහර්ශඹ් භ ථහ ශ යුතු ශනහ. ඳසු ගිඹ හරශ ඒ
පිටඳත්ර අසථහනතවීම් ඹනහදිඹ තිබුණත්, ඉදිරිශ දී ශභඹ
ඉදිරිඳත් යන ඵ දළ්  ඔඵතුභහ ප්රහල ශහ. නමුත් රඵන තිඹ
නශොට ජනහධිඳතියණඹ ප්රහලඹට ඳත් ශහට ඳසශේ,
ජනහරි භහශ ජනහධිඳතියණඹ ඳළළත්ශනහ. ඊට ඳසශේ භව
භළතියණඹ්ෂ එනහ. ඒ නිහ ශම් ඳහර් ශම්් තු හරඹ තුශ එඹ
ඉදිරිඳත් ය් නට පුළු්  ශයිද රීඹරහ ළඹ්ෂ භතු ශනහ.
ඒ ශශේ ශතත්, ඔඵතුභහට එඹ ඉදිරිඳත් ය් න ඵළරි වුශණොත්,
ඊශඟට එන අශේ ආඩලඩු්ෂ ඹටශත් වරි එඹ ඉදිරිඳත් ය් න
අඳට අසථහ රළශඵයි. ශොශවොභ වුණත්, එඹ අනිහර්ශඹ් භ
යටට ඉදිරිඳත් ශ යුතුයි. භ්ෂනිහද රීඹනහ නම්, ශභඹ
අතලයලයයි. ශම් යශට් ප්රමිතිශඹ්  ව ල් ඉකුත් ව යහජ
ඖධ ශශශ ශඳොශට එනහ. වදය නිර්ශේල ශනොභළති
ඖධ නිකුත් ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඖධ හිඟභ ඉතහ
විලහර ශර දරීනහ. ඒ නිහ ශම් ප්රතිඳත්තිඹ අලයයි.

ඳසු ගිඹ ශර් විණන හර්තහශේභ තිශඵන තත් රුණ්ෂ
පිළිඵ භභ රීඹ් නම්. රුපිඹල් ශෝටි 120්ෂ ටිනහ
තත්ත්ශඹ්  ඵහර ඖධ පිළිඵත් ඒ හර්තහශේ තිශඵනහ භභ
දළ්ෂහ. ශභළනි තත්ත් තුළි්  සිදු ් ශ්  අශේ යශට්
ජනතහශේ ඵදු මුදල් නහසතිවීභයි. ඔඵතුභ් රහ ශෞයඹට
දළළ් ත ආශඹෝජනඹ්ෂ යේදි ඒ පිළිඵත් ඔඵතුභ් රහශේ
අධහනඹ ශඹොමු ය් න රීඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.

භහ ඊශ කුරුණෆර ශයෝවරට ගිඹහ ශරශඩ්ෂ ඵර් න. ඒ
කුශල් තුහරඹ්ෂ තිශඵන ශරශඩ්ෂ. ඔහු භට රීේහ,
වදයරු්  ශඵශවත්ෂ ඹරහ දීරහ තිශඵනහ, එඹ පිටි්  ් න
ඕනෆ රීඹරහ. භභ ල්ඳනහ ශශේ, ඒ හශේ දුේඳත් ශරඩු් 
ශොශවොභද ශම් ශඵශවත් ර් මිරදී ් ශ්  රීඹරහයි. ශම්
තිශඵ් ශ්  Iodosorb powder ඳළට් එ්ෂ. ශම් ග්රෆම්ස තුන
Iodosorb powder ඳළට් එ්ෂ ෂහභසිඹරී්  මිරදී ් නහ නම්
රුපිඹල් 1198්ෂ ශනහ. ශම් ඳළට් එ්ෂ ඒ තුහරඹට දභ් න
ඕනෆ. භවය විට එ දට එ ඳළට් එයි. නළත්නම් දස
ශදට එයි. භභ ඊශ ඒ ශඵශවත් ඳළට් ශද්ෂ භශේ
ශඳෞේ  මුදල් ්  ඒ ශයෝගිඹහට අයශන දු් නහ. ශභළනි
ශඵශවත් මිර අධියි. නමුත්, ශයෝවල්ර ් න නළවළ.
කුරුණෆර ශයෝවර රීේහභ රාහශේ තිශඵන විලහරතභ
ශයෝවල් ්  එ්ෂ. නමුත්, ශම් ශඵශවත ඒ ශයෝවශල් නළවළ.

Antivenom Serum රීඹ් ශ්  ර්ඳශඹෝ දසට ශහභ ශදන
එ් නත්ෂ. ඒ ර්ඳ වි ් භ වදන එ් නත්ෂ. ශම්
Antivenom Serum රීඹන එ් නත ඵඩහ ය් න ඕනෆ ඹම්රීසි
උසණත් තත්ත්ඹ්ෂ ඹටශත්යි. ශභඹ ඵඩහ රීරීශම් ප්රලසනඹ්ෂ
නිහ ශ් න ඇති, ශම් ඖධඹ එ් නත් ශ වතය ශදශන්ෂ
භළරිරහ තිශඵනහ. ශම්හ ශන එන ශොට අනිහර්ඹශඹ් භ
ප්රමිතිඹ පිළිඵ රහ ඵර් න. භභත් ඖධ පිළිඵ
යහඳහයඹ්ෂ යන නිහ භභ ද් නහ, දළනට අවුරුදු ණනහට
ශඳය ශම් ඖධඹ ශනහශේ ඉ් දිඹහශ්  ඵ. නිම් හභහනය
cardboard packetsර ඔතරහ තභයි ඉ් දිඹහශ්  ශ් ව ශම්
ඖධඹ තිබුශඩල. ඒශ්ෂ තිබුශඩල නිම් type යපු අකුරු.
Antivenom Serum නභළති ඖධඹ ශම් විධිඹට තත්ත්ශඹ් 
ඵහර ඒහත් ශනළල්රහ තිබුණහ. ශම්හ life-saving drugs;
ජීවිතඹත් භයණඹත් අතය සිටින ශයෝගී් ට ශදන ඖධ. ශම්හ
අතයලය ඖධ. ශම් ඖධ ඵඩහ රීරීභ පිළිඵ ශයෝවල්ර
තිශඵන ඳවසුම් පිළිඵ ඔඵතුභ් රහ ඊශඟ අඹ ළශඹ් ත්
රහ ඵර් න. ඊශඟ අඹ ළඹ ශොශවොභ ශයිද රීඹ් න ඵළවළ.
ශොශවොභ වුණත්, අනිහර්ඹශඹ්  අඹ ළඹරී්  ශම් පිළිඵ
ඵර් න ඕනෆ. ශභොද, ශයෝවල්ර ඖධ ඵඩහ රීරීභ ඉතහ
ළදත් අාලඹ්ෂ. ඔඵතුභහ නිශඹෝජනඹ යන ප්රශේලශ
ශයෝවර ශොරිශඩෝ ඖධ දභහ තිශඵනහ එ ද්ෂ භභ
දළ්ෂහ.

තුහරරට දභන Polybactrin Spray නභළති ශඵශවතත් ශම්
දසර රීසිභ තළන ් න නළවළ. භභ හිත් ශ්  දළ්  ඒහ
ශ් ් ශ් ත් නළවළ. ශම්හ ශ් නහඹ රීඹ් ශ් 
baggages ් . ඒ නිහ ශභළනි අතයලය ශඵශවත් ද්රය
ශයෝවල්රට රඵහ ශද් න රීඹරහ ඔඵතුභ් රහශේ අධහනඹ භභ
ඒ වහ ශඹොමු යනහ.
ශඵශවත්ර මිර අධි ් ශ් ත් ශභොද රීඹරහ ශවොඹහ
ඵර් න ඕනෆ. ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ ශනහහභ ශම් ළන ශවොඹ් න
පුළු් . භභ ඳසු ගිඹ ශර් අඹ ළඹ විහදශ දීත් ශම් පිළිඵ
රීේහ. ශඵශවත්ර මිර පිළිඵ ඹම් රීසි මිර සත්රඹ්ෂ තිශඵනහ.
ඒ මිර සත්රඹ පිළිඵ මුඳහය වහ අබය් තය ශශ
අභහතයහාලඹත් එ්ෂ ථහ යරහ ඹම් රීසි ළඩ පිළිශශ්ෂ ඇති
ය් න රීඹරහ භභ රීේහ. එශවභ ශරුශොත් තභයි ජනතහට
ඳවසු මිරට ශඵශවත් ද්රය රඵහ ළනීභට පුළු්  ් ශ් .
යහජය ඖධ නීතිත ාසථහ ව යහජය ඖධ නිසඳහදන
ාසථහ රට ශේරහට ඖධ ළඳයුම් අාලඹට ශඵශවත් ද්රය
රඵහ ශනොදීශම් ප්රතිපරඹ්ෂ ශර රුපිඹල් ශෝටි 327්ෂ ටිනහ
ඖධ පිටි්  ් න සිේධ ශරහ තිශඵනහ රීඹරහ ඳසු ගිඹ
විණහධිඳති හර්තහශේ තිශඵනහ භභ දළ්ෂහ. ඒ රීඹ් ශ් 
නිඹමිත ශරහට ඖධ ළඳයුම් අාලඹට ඖධ රඵහ දීරහ නළති
නිහ රුපිඹල් ශෝටි 327 ඖධ පිටි්  ් න ශරහ තිශඵනහ.
එශර පිටි්  ඖධ ළනීභ නිහ රුපිඹල් ශෝටි 32 මුදර්ෂ
ාසථහට ළඩිශඹ්  ශ් න සිේධ ශරහ තිශඵනහ.

වදය ළඳයුම් අාලඹ ළනත් ථහ ය් න ඕනෆ. වදය
ළඳයුම් අාලඹ දළ්  නවීයණඹ ශරහ ශවො භටටභට ඇවිල්රහ
තිශඵනහ රීඹරහ අපි ද් නහ. නමුත් නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි,
භවය තළ් ර ඖධ ද්රය ඵඩහ රීරීභ පිළිඵ ළටලු
තිශඵනහ. වදය ළඳයුම් අාලඹ නම්, දළ්  සිඹඹට 100්ෂභ ම්පර්ණශඹ් භ- නවීයණඹ යරහ ඵඩහ ඳවසුම්, ශීතයණ
ඳවසුම් රීඹන ඒ සිඹල්රභ රඵහ දීරහ තිශඵන ඵ භභ ද් නහ.
නමුත්, ශම්හ ප්රහවනඹ රීරීශම්දී ප්රලසන තිශඵනහ. භභ වළභ දහභ
ශම් පිළිඵ ථහ යනහ. ශෞය ශදඳහර්තශම්් තුශේ
ශරොරි ්  ඖධ අයශන ඹේදි ඵඩහ රීරීභ ම්ඵ් ධශඹ් 
ප්රලසන ඇති නහ.

ගු ලිත් දිවානායක මශතා

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

ඔඵතුභහ  ්  ව්  ශ ඖධඹ යජශ ශයෝවල් ් 
රඵහ ශදන ඖධ ණඹට අඹත් එ්ෂ ශනොශයි. ඊට විල්ඳ
ඖධ තභයි ශයෝවල් තුශ තිශඵ් ශ් . ශම් රීඹන ඖධඹ
යජශඹ්  ශ් න ඖධ අතය නළවළ රීඹරහයි රීඹ් ශ් .

ගු අනෝක් අනේසුංශ මශතා

(ரண்தைறகு அதசரக் அததசறங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

භභ  ්  රීේ ඳළට් එද?

ගු ලිත් දිවානායක මශතා

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

ඔේ. යජශ ශයෝවල්ර තිශඵ් ශ්  ඒ වහ විල්ඳ ඖධ.
භවය ශශන්ෂ රීඹ් න පුළු් , ශනත් ඖධඹ්ෂ ශම්
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ඳහර් ශම්් තු

[රු ර ත් දිහනහඹ භවතහ

තුහරඹට මීට ඩහ ශවොයි රීඹරහ. එතශොට ඒ අඹ ඒ
් නහ. ඒත් ශයෝවල් තුශදී සිදුනහ. ශභ් න ශම් ඖධඹ
ත්ශතොත් ඉ්ෂභනට ශම් තුහරඹ නීඳ නහ රීේශොත් ඒ
ඖධඹ ශද් න රීඹනහ. නමුත්, යජඹ නිර්ශේල යපු ඖධඹ
ශයෝවල් තුශ තිශඵනහ.

ගු අනෝක් අනේසුංශ මශතා

(ரண்தைறகு அதசரக் அததசறங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ශම් තත්ත්ඹ භභ දරී් ශ්  ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ නළති එශ්ෂ
ප්රතිපරඹ්ෂ විධිඹටයි. හභහනයශඹ්  අශේ යටට අලය ඖධ
ප්රභහණඹ 2,000්ෂ, 2,500්ෂ ඳභණයි. දළනට ඖධ 10,000ට
ළඩි ප්රභහණඹ්ෂ
ඹහ ඳදිාචි ය තිශඵනහ. නිසි ඖධ
ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ වරි ශරහට ශනළත් තිබුණහ නම් ශභ් 
තත්ත්ඹ්ෂ උදහ ් ශ්  නළවළ. අද අයණ ශයෝගී් ට ළඩිපුය
මුදල් ශ් න සිේධ ශරහ තිශඵ් ශ්  ඒයි. ශම් ඖධඹ
නළත්ශතත් නළවළ, රු ර ත් දිහනහඹ නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි.
ශම් hospital එශ්ෂ ඒ ඖධඹ තිබිරහ තිශඵනහ; ඔඵතුභ් රහ එඹ
supply ය තිශඵනහ. නමුත් භභ එඹ රීේශේ, ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ
රිඹහත්භ ශනොවීශම් ප්රතිපරඹ්ෂ ශර ශම් අහිා ශයෝගී් ට
තභ් ශේ මුදල් ්  ් දි ශ් න සිේධ ශරහ තිශඵන ඵ
ශඳ් හ ශද් නයි.
ශම් Antivenom Serum හශේ ශඵශවත් ද්රය ඵඩහ රීරීභ
ළනත් භභ රීඹ් න ඕනෆ. භභ ඊශ ශයෝවල් ීමඳඹට ගිඹ
ශරහශේ දළ්ෂහ, ශොරිශඩෝර් එශ්ෂ ශඵශවත් ඵඩහ ය තිබුණු
වළටි. වළභ ශඵශවත්ෂභ ඵඩහ රීරීශම් ඹම්රීසි උසණත්ඹ්ෂ
තිශඵනහ. ඒ උසණත්ඹට ඵඩහ ශනොරීරීශභ්  ඒ ශඵශවත්ර
තත්ත්ඹ අනිහර්ඹශඹ් භ ඵහර ශනහ. යජශ
ප්රධහන
ශයෝවල්ර ව අනි්ෂ ෆභ ශයෝවරභ ශීතහහය ඉදි යරහ,
ඵඩහ රීරීශම් ඳවසුම් වද් න ශයි. ඒ තුළි්  තත්ත්ශඹ් 
ඵහර ශනොව ශවො ශඵශවත් ජනතහට රඵහ ් න අසථහ්ෂ
ළරශනහ. රු ශෞය ඇභතිතුභනි, සිඹලුභ ශයෝවල්ර
ඵඩහ ඳවසුම් ඇති රීරීභ ළන ඔඵතුභ් රහ ඉදිරිශ දී ල්ඳනහ
ය ඵර් න; ඒ ශනුශ්  ආශඹෝජනඹ්ෂ ය් න.
අශේ යශට් ශයෝවල් 607්ෂ තිශඵනහ. භධයභ ශඵශවත් ලහරහ
484්ෂ තිශඵනහ. ඒ සිඹල්ශල්භ එතු 1,091යි. 1,091්ෂ ව
භසත ශයෝවල් ඳේධතිඹ තුශ ශම් හර්ඹඹ යන එ දළළ් තභ
ආශඹෝජනඹ්ෂ ් ශ්  නළවළ. දළනටභත් භවය ශයෝවල්ර
ඵඩහ තිශඵනහ. නමුත්, ඒ ඵඩහර ශීතහහය ඳවසුම් ඇති
ය් න, රු ඇභතිතුභනි. විශලේශඹ් භ දිඹළඩිඹහ ශයෝගී් ට
ශදන ''ඉ් සියු ් '' ළනි ශඵශවත් ර් තිඹ් න ඕනෆ තත්ත්
තිශඵනහ. ඒ ළන ඔඵතුභ් රහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන ශර
භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
ඳසු ගිඹ ය ශේදි අශේ යශට් ද් ත වදයරු 1,167යි
සිටිශ ; වදයරු 14,584යි; විශලේඥ වදයරු 1,566යි.
අශේ ශයෝවල් ායහත් එ්ෂ ඵළලුහභ, හභහනයශඹ්  එ
ශයෝවරට ද් ත වදයරු්  ශද් ශන්ෂත් නළති තත්ත්ඹ්ෂ
තිශඵ් ශ් .

ගු වමත්රීපා සරිනවේන මශතා

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறதசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ඊශ අලුත් ඳත්වීම් 76්ෂ දු් නහ.

ද් ත වදයරු් ශේ ායහ අඩුයි. විශලේඥ වදයරු
අඩුයි. ඒ නිහ එ ශයෝවරට වදයරු ශද් ශන්ෂත් නළති
තත්ත්ඹ්ෂ තිශඵනහ.
ඖධශේදි්  ළනත් භභ විශලේශඹ් භ ථහ ය් න ඕනෆ.
රාහශේ ඖධශේදි්  1,371යි ඉ් ශ් . අශේ ශයෝවල් ව
භධයභ ශඵශවත් ලහරහ 1,091්ෂ තිශඵන තත්ත්ඹ්ෂ තුශ
ඖධශේදි්  1,371්ෂ අශේ යටට ඉතහභ භදි. අශේ යශට්
ශඳෞේ  අාලශ ෂහභසි 5,000ට ආ් න ප්රභහණඹ්ෂ
තිශඵනහ. දළ්  අශේ නීතිඹ්ෂ තිශඵනහ ෆභ ෂහභසිඹභ
ඖධශේදිශඹ්ෂ ඉ් න ඕනෆඹ රීඹරහ. ශයෝවරරී්  ශඵශවත්
නිකුත් යේදි ඖධශේදිඹ්ෂ ඉ් න ඕනෆ; භධයභ ශඵශවත්
ලහරහරී්  ශඵශවත් නිකුත් යේදි ඖධශේදිශඹ්ෂ ඉ් න ඕනෆ.
එළනි තත්ත්ඹ්ෂ ඹටශත් තත් ඖධශේදි්  පුහුණු රීරීභ
ශෞය අභහතයහාලශ ීමභ්ෂ. රු ඇභතිතුභනි, භහ හිතනහ
ඖධශේදි්  ඵහ ළනීභ වහ ඔඵතුභ් රහට ඉදිරි ළඩ
පිළිශශ්ෂ ඇතියි රීඹරහ. ඒ වහ ප්රතිඳහදන ශ්  යරහ, ඹම්
රීසි ළඩ පිළිශශ්ෂ ය් න රීඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
යහඹනහහය තහ්ෂණශේදි්  1,421යි, ශබෞත චිරීත්ඹ් 
346යි, විරීයණශේදි්  536යි, ෘත්තීඹ චිරීත්ඹ්  940යි, ඳසු
ගිඹ ශර්දී අශේ ශයෝවල්ර සිටිශ . ශම් ායහ
ශොශවොභත්භ ප්රභහණත් නළවළ. රු ඇභතිතුභනි, ශම් ෆභ
්ෂශේත්රඹභ අඹ ඵහ ් න ඔඵතුභ් රහ ඹම්රීසි ළඩ
පිළිශශ්ෂ රිඹහත්භ ශශොත් ශවොයි.
භවජන ශෞය ශේඹ ළන අඳ වළභ ශරහශේභ ථහ
යනහ. රාහශේ තභත් භවජන ශෞය ඳරී්ෂරු 1,693යි
ඉ් ශ් . ඳවුල් ශෞය ශේවිහ්  9,119්ෂ සිටිනහ. අශේ යශට්
ඳවුල් 5,165,331්ෂ සිටිනහ. භවජන ශෞය ඳරී්ෂරු
ණනයි, ඒ ඳවුල් ායහයි ත්තහභ ඳවුල් 3,100ට එ
භවජන ශෞය ඳරී්ෂයඹහයි ඉ් ශ් . ඒ අනු ඒ ායහත්
ප්රභහණත් නළවළ රීඹරහ භහ හිතනහ. ඒ වහත් ඔඵතුභ් රහශේ
අධහනඹ ශඹොමු ය් න.

ගු ලිත් දිවානායක මශතා

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

 නුත් එ ශොට්ෂ ඵහ ත්තහ. තමු් නහ් ශේරහශේ
හරශ හශේ අය 16/1 චක්රශල් එශවභ දළ්  නළවළ.

ගු අනෝක් අනේසුංශ මශතා

(ரண்தைறகு அதசரக் அததசறங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඔඵතුභ් රහ දළනුත් රීරීභටයි භභ ශම් හයණහ රීඹ් ශ් .
ඳවුල් ශෞය ශේවිහ්  9,119්ෂ රීඹ් ශ් , ඳවුල් 560ට
එ ඳවුල් ශෞය ශේවිහ්ෂ හශේ තභයි ඉ් ශ් .
එ්ෂශශනකුට එච්චය ඳවුල් ායහ්ෂ ආයණඹ ය් න ඵළරි
තත්ත්ඹ්ෂ තිශඵ් ශ් . ඒ වහත් ඔඵතුභ් රහශේ අධහනඹ
ශඹොමු ය් න රීඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
ශභ් න ශම් හයණඹ ශශයහිත් භභ ඔඵතුභ් රහශේ
අධහනඹ ශඹොමු ය් න ළභළතියි. දිස්රි්ෂ 16 ශයෝවල්
56්ෂ හ දභහ තිබුණහඹ රීඹරහ ඳසු ගිඹ ශර් විණහධිඳති
හර්තහශේ තිශඵනහ.

ගු අනෝක් අනේසුංශ මශතා

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

(The Presiding Member)

(ரண்தைறகு அதசரக் அததசறங்க)

ශඵොශවොභ ශවොයි, රු ඇභතිතුභනි.
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(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹ්ෂ තිශඵ් ශ් .
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ගු අනෝක් අනේසුංශ මශතා

(ரண்தைறகு அதசரக் அததசறங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඒ හයණඹ තිශඵ් ශ්  විණහධිඳති හර්තහශේ.
වදයරු්  වහ අනිකුත් නිරධහරි්  ශනොභළති වීභ නිහ දිස්රි්ෂ
16 ශයෝවල් 56්ෂ හ දභහ තිබුණු අතය, ශයෝවල් 9
වදයරු්  යහජහරි ආයණඹ රීරීභ ඹටශත් රිඹහත්භ ශරහ
තිශඵනහ. ශයෝවල් 56 වදයරු වහ අනිකුත් නිරධහරි් 
ඉරහ නළවළ. ඒ හශේභ ශයෝවල් 17 අනුභත හර්ඹ භඩලඩරඹට
ඩහ විශලේඥ වදයරු 75්ෂ අතිරි්ෂත ඉරහ තිශඵනහ. ඒ
හශේභ ශයෝවල් 15 වදයරු 58 ඌනතහ්ෂ තිබිරහ
තිශඵනහ.
වදයරු් ශේ
ඌනතහ
වහ
විශලේඥ
වදයරු් ශේ ඌනතහ විශලේශඹ් භ අශේ දිස්රි්ෂශ
ෆභ ශයෝවරභ තිශඵනහ. ඔඵතුභ් රහ ඒ වහ ඹම් රීසි රිඹහ
භහර්ඹ්ෂ ් නහ ඇතළයි රීඹහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
අශේ යශට් විශලේඥ වදයරු්  ඇතුළු වදයරු් 
ඳවශශොස දව්ෂ ඳභණ ඉ් නහ. ඒ වහ ඔඵතුභ් රහ ් නහ
රිඹහ භහර්ඹ අඹ යන අතය, අශේ දිස්රි්ෂඹ වහත් ළඩ
පිළිශශ්ෂ ඇති ය් නඹ රීඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ශෞය අභහතයහාලඹ වයවහ
විතය්ෂ ශනොශයි, ආර්ථි ාර්ධන අභහතයහාලඹ වයවහත්
ශෞය ටයුතු වහ මුදල් ශ්  ය තිශඵනහ භහ දළ්ෂහ.
කුරුණෆර දිස්රි්ෂශ හඹන භධයසථහන ෆදීභ වහ අර්ථි
ාර්ධන අභහතයතුභහ එභ අභහතයහාලශඹ්  ශෝටි ශදවභහය
මුදර්ෂ ශ්  ය තිශඵනහ භහ දළ්ෂහ. 2014 ර්ශ හඹන
භධයසථහන 36්ෂ වද් නට අනුභත ශරහ තිශඵනහ. නමුත් ළඩ
අහන වී තිශඵ් ශ්  භධයසථහන 7 ඳභණයි. ඒ ළඩ පිළිශශ
භ් දහමීයි ඹ් ශ් . ඒ හඹන භධයසථහන ළදිශම් ටයුතු ඉතහ
ශවොඳි්  ශශයන ඵත් භභ ඔඵතුභ් රහට රීඹ් නට ඕනෆ,
නමුත් ඒ ළඩ පිළිශශ ඉතහභ භ් දහමීයි ඹ් ශ් . හඹන
භධයසථහන 36රී්  තභ ශම් අවුරුේදශේ හදහ තිශඵ් ශ් 
භධයථහන 7යි. ඒ ළනත් ඔඵතුභ් රහශේ අධහනඹ ශඹොමු
යනහ ඇතළයි ඵරහශඳොශයොත්තු ශමි්  භහ නිවඬ ශනහ.
[අ.බහ. 4.23

ගු (වලදය) නරෝශණ ර නප කුමාර මශතා

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற)தரய தைஷ்தகுர)

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, අඹ ළඹ
හය බහ
අසථහශේදී ශෞය අභහතයහාලශ ළඹ ශීර්ඹ ම්ඵ් ධශඹ් 
හච්ඡහ යන ශම් ශභොශවොශත්දී ඒ පිළිඵ රුණු රීහිඳඹ්ෂ
ථහ රීරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ භහ ඳශමුශ් භ
ඔඵතුභහට සතුති් ත ශනහ.
මරහනහරුඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ශම් ළඹ ශීර්ඹ ඹටශත්
ශඵොශවෝ රු භ් ත්රීතුභ් රහ අද ඳතින ශයෝ පිළිඵ ථහ
ශ නිහ හරඹ තිබුශණොත් ඒ පිළිඵත් ථහ ය් නට ඉඩ
තඵමි්  ඉ්  ඵහහිය රුණු රීහිඳඹ්ෂ භත්ෂ ය් නට භහ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
යශට් ප්රධහන අභහතයහාලඹ්ෂ විධිඹට ශෞය අභහතයහාලඹට
ඳසු ගිඹ ය රඵහ දු් ශ්  රුපිඹල් මි ඹන එ්ෂර්ෂ දවවත්දවස
වඹසිඹඅනයි. ශභය ඊට ඩහ ළඩි මුදර්ෂ - රුපිඹල් මි ඹන
එ්ෂර්ෂ තිසනදවස වහයසිඹ අනුඳව මුදර්ෂ - ශෞය
අභහතයහාලඹට ශ්  යරහ අශේ නිවතභහනී, ද්ෂ රු
අභහතයතුභහට ශභභ අභහතයහාලඹ ත දුයටත් ශවොට ය ශන
ඹ් නට
රඵහ දු්  ල්ෂතිඹට අතිරු භහි් ද යහජඳ්ෂ
ජනහධිඳතිතුභහට භශේ සතුතිඹ පුද යනහ.
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ඒ එ්ෂභ අද යශට් ඳතින ශෞය තත්ත්ඹ ළන සිතහ ශම්
දියුණු ශරෝඹට ළරශඳන ආහයශ ශෞය ්ෂශේත්රඹ්ෂ
නිර්භහණඹ ය් නට අලය ඹටිතර ඳවසුම් රඵහ ශද් නට ඳසු
ගිඹ ය රඵහ දු්  රුපිඹල් මි ඹන තිසඳ් දහව ශභය රුපිඹල්
මි ඹන වතළිසදහව ද්ෂහ ළඩි ය තිශඵනහ. ඒ එ්ෂභ
විඳ්ෂඹ භ් දශඳෝණඹ ළන නිය් තයශඹ් භ ථහ යනහ.
ජනතහශේ ශඳෝණඹ ළන රු වදය සුදර්ශිනී
ප්රනහ් දුපුල්ශල් භවත්මිඹ ථහ ශහ. ශශේ ශතත් ජහති
ශඳෝණඹ දියුණු ය් න, ජනතහශේ ශඳෝණ තත්ත්ඹ දියුණු
ය් න අලය ටයුතු වහ මි ඹන 2500 මුදර්ෂ රඵහ දී
තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශයෝ නිහයණඹ වහ - ශඵෝශන වහ
ශඵෝ ශනොශන ශයෝ නිහයණඹ වහ - ඳසු ගිඹ ර්ඹට ඩහ
ළඩි මුදර්ෂ රඵහ දීභ නිහත් ශභභ අඹ ළඹ ශම් ්ෂශේත්රඹ
පිළිඵ භනහ අශඵෝධඹ්ෂ ඇති ස ශ අඹ ළඹ්ෂ
විධිඹට භහ දරීනහ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, විශලේශඹ් භ ශම් ශෞයඹ
රීඹන එ රරඹත්, භයණඹත් අතය ශශන හරඹ තුශ අඳට
අලය ශදඹ්ෂ. එභ නිහ ඳරියඹ වහ ජීවිතඹ අතය තිශඵන
ළටුම්හරී තත්ත්ඹ තුශ තභයි අඳට ශෞය ළන ථහ ය් න
ශ් ශ් .
විශලේශඹ්  දකුණු ආසිඹහ ත්තහභ, රාහ ශෞය
තත්ත්ශඹ්  ඉවශ භට්ටභට ඳත් වුණු යට්ෂ විධිඹට අපි
ආඩම්ඵය ශනහ. ඒ ළන අපි අඩම්ඵයශඹ්  තහ යනහ
හශේභ ඒ තත්ත්ඹට අශේ යට ඳත් ය් නට දහඹ වුණු සිඹලු
ශදනහටභ සතුති ය් න භහ ශභඹ අසථහ්ෂ ය ් නහ.
යශට් නහඹයි් ට, අභහතයහාලර හිටපු අභහතයරුට ඒ
හශේභ ශෞය ්ෂශේත්රශ සිඹලුභ නිරධහරී් ට භහ සතුති් ත
ශනහ. ඒ විධිඹට ආඩම්ඵයශඹ්  අපිට ථහ ය් න පුළු් 
ශරහ තිශඵනහ හශේභ අපි දරීනහ, අද යජඹ්ෂ විධිඹට ශම්
යටට අලය ඹටිතර ඳවසුම් විලහර ප්රභහණඹ්ෂ අශේ රු
අභහතයතුභහ වයවහත්, ඳශහත් බහ වයවහත් ශම් යජඹ අපිට රඵහ
දීරහ තිශඵන ඵ. අද ෆභ භටභ හශේ අලය ඳවුල් ශෞය
ශේහ භධයසථහන නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ. භට භතයි, මීට
අවුරුදු 30ට විතය ඉසය අපි ශෞය හඹන ශශේ ඳ් ල්ර,
එශවභ නළත්නම් ස ල් ඹට භවය විට ඒ අම්භරහශේ ආත්භ
රුත්ඹ නළති න විධිශ සථහනර සිටයි.
යජඹ්ෂ විධිඹට ආර්ථි ාර්ධන අභහතයහාලශ රු ඵළසිල්
යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ වයවහ රාහශේ ෆභ ඳවුල් ශෞය ශේහ
භධයසථහන ්  සිඹඹට 85ට 90ට ළඩි ප්රභහණඹට සථහය
හඹන භධයසථහන රඵහ දීරහ තිබීභ පිළිඵ අපි අද ් ශතෝ
ශනහ. ඔවු් ට එතළනට ඇවිල්රහ නිදවශේ හඹනශ ශවො
පුටු හඩි ශරහ තභ් ට අලය ම  ඳරී්ෂණ ටි ය
ශන, ශවො දරුශ්ෂ ශවට දශේ බිහි ය් න පුළු් 
ක්රභශේදඹ අද ස යරහ තිශඵනහ. විශලේශඹ් භ ශඳෝණඹ
ළන ථහ ශශොත්, දරුහශේ ශඳෝණඹ ඳට්  ් ශ්  ළේ
ත්ත දශේ ඉරහයි. ්රිශඳෝ ළඩටවන පිළිඵ අද භහ
් ශතෝ ශනහ. මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, අද ඳවුල්
ශෞය ශේහ නිරධහරිනිඹ්  ඒ අම්භරහ ටි ශ් රහ, ශම්
තිශඵන ශොස ඇට ටි ද, ශඳොශශොස ද, ශදල් ද, වුපි ද ඒ හශේ
ශේල් එභ හඹන භධයසථහනරට ශනළල්රහ එතළන උඹරහ
් න දීරහ දරුහශේ ශඳෝණඹ ළඩිදියුණු යන තයශම්
ක්රභශේදඹ්ෂ ද්ෂහ අපි ශම් ශෞය ්ෂශේත්රඹ දියුණු යරහ
තිශඵනහ. ඒ එ්ෂභ ශභොවු් ට අලය විටමි්  ටි ශනොමිශල්
රඵහ ශද් න අපි ටයුතු යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඹම්රීසි
අසථහ දරුහශේ ඵය අඩු ශනහ නම්, අම්භහශේ ඵය අඩු
ශනහ නම්, විශලේඥ වදය ශේඹට ශඹොමු යරහ ඔවු් ට ඒ
අලය යන ඳවසුම් රඵහ ශද් න වළරී තත්ත්ඹට අපි ශම්
ශේහ ඳත් යරහ තිශඵනහ.

2151

ඳහර් ශම්් තු

[රු (වදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ

අපි භ් ද ශඳෝණඹ ළන නිය් තයශඹ්  ථහ යනහ.
දළ්  දස 4ට 5ට  ්  රු ජිත් ශප්රේභදහ භළතිතුභහ රීේහ,
භ් ද ශඳෝණඹ ළඩි ශරහ රීඹරහ. ඒ 2012 ර්ශ ශරෝ
ශෞය ාවිධහනශඹ්  ඉදිරිඳත් යපු හර්තහ අනු තභයි,
එතුභහ එශවභ රීේශේ. අද අශේ සුදර්ශිනී ප්රනහ් දුපුල්ශල්
වදයතුමිඹ ශම් පිළිඵ හර්තහ්ෂ ඉදිරිඳත් ශහ. ශම් අවුරුදු
රීහිඳඹ තුශ ආර්ථි ාර්ධන අභහතයහාලඹ භඟි්  "දිවි නළඟුභ"
ළඩටවන වයවහ ෆභ ඳවුල් ඒඹටභ තභ් ට ටිනහ ෆභ
ශේර්ෂ වදහ ් නට ක්රභශේදඹ්ෂ වදරහ දීරහ තිශඵනහ.
තභ් ශේ ශදයට අලය රීරි ටි තභ් ට වදහ ් න අලයතහ
තිශඵනහ නම්, රීරි ටි වදහ ් න, එශලු ටි වදහ ් න,
අලය ඳරතුරු ටි වදහ ් න ජනතහ ශඹොමු ය් න ඕනෆ.
ශභතළනි්  තභයි අශේ ශෞය ්ෂශේත්රශ තිශඵන ශරොකුභ ප්රලසන
ටි වි් න පුළු්  ශ් ශ් . පිරිසිදු ෆභ ශේර්ෂ වදහ ් න,
නිර්භහණඹ ය ් න උත්හව ශශේ නළත්නම්, වළභදහභ ථහ
යන කුඩු ශයෝඹ ළනත්, වළභදහභ ථහ යන දිඹළඩිඹහ
ශයෝඹ ළනත්, වළභදහභ ථහ යන පිළිහ ශයෝඹ ළනත්
ථහ යරහ අපිට දහත් අහනඹ්ෂ දරී් න රළශඵයි
රීඹරහ භභ විලසහ ය් ශ්  නළවළ.
රු ශෞය අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ ශෞය භධයසථහනශඹ් 
ඳට්  ශන ෆභ ප්රහශේශීඹ ශයෝවර්ෂ ද්ෂහභ අලය ඳවසුම්
ටි රඵහ දීරහ තිශඵනහ; වදිසි ශයෝ ඒඹ්ෂ - ETU එ්ෂ නිර්භහණඹ ය දීරහ තිශඵනහ.
ඳසු ගිඹ ර්ඹ තුශ ඔඵතුභහ විසි්  ශයෝවල් වහ ප්රදහනඹ
යන රද උඳයණ රීහිඳඹ්ෂ ළන භභ භත්ෂ ය් න ඕනෆ.
ශභොද ශම්හ හභහනය ජනතහ ද් ශ්  නළවළ. ශයෝවර ඉරහ
තත් ශයෝවරට භවය විට - අපි හිටපු හරශ - ෆ්  ් 
තභයි, ශයෝගී්  අයශන ගිශ . ශම් අවුරුේශේ විතය්ෂ ම්පර්ණ
ඳවසුම් තිශඵන ගිර්  යථ 86්ෂ ශම් ශයෝවල්රට රඵහ ශද් න
අතිරු ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහශේ ආශිර්හදඹ
ඹටශත් අශේ රු අභහතයතුභහට වළරී ශරහ තිශඵනහ. ජීවිත
ආය්ෂහ ය ් නට අලය ශභළනි ඳවසුම් රඵහ දීරහ
තිශඵනහ. ඒ එ්ෂභ භත්ෂ ය් න ඕනෆ, ශම් ශරෝශ දියුණු
තහ්ෂණඹත් එ්ෂ වදයරු් ට ළඩ ය් න අලය ඒ ම 
ඳවසුම් රඵහ ශද් න ශෞය අභහතයතුභහ නුය ව යහපිටිඹ
ශි්ෂණ ශයෝවල් වහ මි ඹන 400 MRI scanner ඹ් ත්ර
ශද්ෂ රඵහ දී තිශඵන ඵ. ඒ හශේභ ශර්ඛීඹ අභහතයහාලඹ
ඹටශත් විරීයණ අාලඹ ළඩි දියුණු ය් න රුපිඹල් මි ඹන 200
විඹදභරී්  අලය උඳයණ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ විතය්ෂ
ශනොශයි. භභ ් ශතෝ ශනහ, භශේ දිස්රි්ෂශ -

ගු වමත්රීපා සරිනවේන මශතා

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறதசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

Sir, I rise to a point of Order.
ඒ විතය්ෂ ශනොශයි, අා ම්පර්ණ ගිර්  යථ 300්ෂ
ඳරිතයහ ශහ.

ගු (වලදය) නරෝශණ ර නප කුමාර මශතා

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற)தரய தைஷ்தகுர)

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

රු ඇභතිතුභනි, ශම් ශඳොත මුද්රණඹ ශහට ඳසු රඵහ දු් 
ඳරිතයහ ශම් ශඳොතට ඇතුශත් ශරහ නළවළ. ඒ එ්ෂභ ඵදුල්ර
ශයෝවරට, ශේයහශදණිඹ ශි්ෂණ ශයෝවරට, ජහති ශයෝවරට
රුපිඹල් මි ඹන 135 විඹදමි්  mammography ඹ් ත්ර රඵහ දී
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තිශඵනහ. ඒ ළන භභ ් ශතෝ ශනහ. ඒ ඹ් ත්රඹ තුළි් 
හ් තහ් ශේ පිඹයුරු පිළිහ  ්  වඳුනහ ළනීභට වළරී
නහ. යහභ ශි්ෂණ ශයෝවරට, ළුශඵෝවිර ශයෝවරට,
ශේයහශදණිඹ භව ශයෝවරට සෆ්  ඹ් ත්ර රඵහ දීභ ශනුශ් 
රුපිඹල් මි ඹන 420්ෂ හශේ මුදර්ෂ විඹදම් යරහ තිශඵනහ. ඒ
එ්ෂභ විශලේශඹ්  භත්ෂ ය් න ඕනෆ, ග්රහමීඹ භට්ටශම් එශවභ
නළත්නම් ඳල්ශරවහ භට්ටශම් තිශඵන හඹන භධයසථහනශ
ඉරහ එතළනි්  ග්රහමීඹ ශයෝවරට, ග්රහමීඹ ශයෝවශර්  දිස්රි්ෂ
ශයෝවරට, දිස්රි්ෂ ශයෝවශර්  ම  ශයෝවරට, ම 
ශයෝවශර්  භව ශයෝවරට, භව ශයෝවශර්  ජහති ශයෝවරට ආදී
ලශඹ්  අලය ඳවසුම් රඵහ දීභට ශම් ර් වතය තුශ ඔඵතුභහ
ටයුතු ශ ඵ. රු අභහතයතුභනි, ළඩ ය් න ඉතහභ අභහරු
්ෂශේත්රඹ තභයි ශම් ශෞය ්ෂශේත්රඹ. නමුත් භභ ් ශතෝ
ශනහ ඔඵතුභහශේ හනහ, නිවතභහනිභ ව අාත්ඹ
භත ශම් අවුරුදු වතය හරඹ තුශ ශඵොශවොභ හධහයණ විධිඹට
ජනතහට අලය ශෞය ඳවසුම් රඵහ ශද් න ඔඵතුභහ ද්ෂ
වුණහ රීඹරහ. ශම් තිශඵන ටව්  අනු එඹ ඳළවළදි ශනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භ් ත්රීතුභහ දළ්  ථහ අ්  ය් න.

ගු (වලදය) නරෝශණ ර නප කුමාර මශතා

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற)தரய தைஷ்தகுர)

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, භට තත්ඳයඹ්ෂ ශද් න.
භට ශයෝ ළන ථහ ය් න රළබුශඩල නළවළ. රු
අභහතයතුභනි, එ ශදඹ්ෂ පිළිඵ භභ ඔඵතුභහශ්  ඉල්ලීභ්ෂ
යනහ. ගිඹ ර්ශ ත් භභ ශම් ම්ඵ් ධශඹ්  ථහ ශහ. භභ
ද් නහ ඔඵතුභහ ශම් පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු ය තිශඵනහ
රීඹරහ. විවිධ තළ්  ්  තභයි අපි ශම් ථහ ය් න අලය දත්ත
් ශ් . රු අභහතයතුභනි, එ තළනරී්  ් න දත්ත ත
තළනරී්  ් නශොට තිශඵ් ශ්  ශනත් දත්තඹ් . භවය විට
ඒහ වහත්ඳසි් භ ශනස. ශයජිස්හර් ජනයහල් ශදඳහර්තශම්් තු,
ඳවුල් ශෞය හර්ඹහාලඹ, වදය ඳර්ශ ණ ආඹතනඹ,
ජනශල්න වහ ායහශල්න ශදඳහර්තශම්් තු ආදී ලශඹ්  ඒ
ආඹතනර දත්ත ත්තහභ ඒහ එරීශනට ශනස. අපි ශම් යශට්
ශභොන ශෞය ශේහ දියුණු ශත්, කුභන විධිඹට ාර්ධනඹ
ශත් ඒ දත්තඹ් , ඒඹ්  නිඹභහහයශඹ්  ශඳ් ් න
ක්රභශේදඹ්ෂ අඳට නළත්නම් අපි එතළනදී අයණ තත්ත්ඹට ඳත්
ශනහ. ඒ හශේභ රු අභහතයතුභනි, අපි ශොතනද ඉ් ශ් 
රීඹරහ අපි ද් ශ්  නළවළ. එභ නිහ ඔඵතුභහ විසි්  හිතහශන
ඉ් න e-health system ක්රභශේදඹ ඉතහභ ඉ්ෂභනි්  සථහපිත
යරහ, ශම් හයණඹට හධහයණඹ්ෂ ය් න. අද විඳ්ෂඹ
අයශව්  ශභශව් , NGOs ්  ඳරී්ෂණ යපු ඒහශ reports
ශනල්රහ ශම් බහශේ රීඹන ශොට එයි්  ජනතහ මුරහ ශ් න
පුළු් . ඒ නිහ ශෞය ්ෂශේත්රශ අනිහර්ඹශඹ් භ අපි යන
ළඩ ටි ශඳ් ් න නිළයදි ආහයශඹ්  දත්ත ් න පුළු් 
විධිඹට update ය් න. ශභොද, ශම් න ශොටත් රළබිරහ
තිශඵන භවය දත්තඹ්  2012 අවුරුේශේ ඒහයි. ශම් තත්ත්ඹ
තිශඵ් ශ්  අශේ අභහතයහාලශ
විතය්ෂ ශනොශයි, වළභ
අභහතයහාලශ භ ශම් තත්ත්ඹ අපි දරීනහ. හර්ඹ හධන හර්තහ
ශදන ශොට තභත් 2012 හර්ඹ හධන හර්තහ තභයි
අභහතයහාල ්  අඳට ශද් ශ් . 2014, 2015 ශන ශොට ඒහ
ළන ථහ යරහ ළඩ්ෂ නළවළ. ඒ නිහ ඒ ක්රභඹ ස ය් න
රීඹරහ ඉල්ලීභ්ෂ යනහ.
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රු අභහතයතුභනි, භභ ඔඵතුභහට විශලේශඹ්  සතුතිඹ පුද
යනහ. ඒ හශේභ හිටපු ශල්ම්තුභහ, ර්තභහන ශල්ම්තුමිඹ,
භට ශඵොශවොභ හිතත්, භහන හිතහදී රු නිශඹෝජය
අභහතයතුභහ, ඒ හශේභ ශෞය ශේහ අධය්ෂ ජනයහල්තුභහ න
භහශේ හිතත් වදය භහීඳහර භළතිතුභහ, අභහතයහාලශ සිඹලුභ
වහය ශල්ම්තුභ් රහ, අධය්ෂතුභ් රහ ඇතුළු භසතඹ්ෂ
විධිඹට සුළු ශේඹහශේ සිට අභහතයතුභහ ද්ෂහ ශෞය
්ෂශේත්රශ
ශේශ
නියුතු ඩලඩහඹභට ශභ්  ශෞය
්ෂශේත්රඹ්ෂ රඵහ දීභට ටයුතු රීරීභ පිළිඵ විශලේශඹ් භ
වදයයශඹ්ෂ විධිඹට සතුති් ත ශමි්  භභ නිවඬ ශනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Silvestrie Alantin. You
have 12 minutes.
[தற.த. 4.35]

ගු සල්නේවනත්රි අාන්ටින් මශතා

(ரண்தைறகு சறல்தஸ்றரற அனன்நறன்)

(The Hon. Silvastrie Alantin)

ன்நற,
தகப
கனகரங்குகறன்ந
உதப்தறணர்
அர்கதப! வு தசனவுத்றட்டத்றன் சுகரர அகச்சறன்
றற எதுக்கலட்டுக்கரண குளறகன றரத்றல் கனந்து
தகரள்கறட்டு
ரன்
கறழ்ச்சறகடகறன்தநன்.
சுகரரத்துகநறல் இன்த ங்கள் ரடு தன தடிகள்
தொன்தணற்நத்கக்
கண்டிதக்கறநது.
தொப்தது-ரற்தது
ஆண்டுகளுக்கு தொன்ணர் இதந்கறட, ரன் சறதணரக
இதந்ததரது இதந் றகனகறட, இன்த வ்பதர
ரற்நங்கள்
சுகரரத்துகநறல்
ற்தட்டிதக்கறன்நண.
இகறட்டு ரம் தததகப்தடனரம்.
சுகரரத்துகநக ரன் இண்டு றங்கபறல் தரர்க்க
றதம்தைகறதநன். என்த ங்களுகட க்கள் சுகரரரகவும்
ஆதரக்கறரகவும்
இதப்தது
ன்தரகும்.
எதர்
ஆதரக்கறரக இதக்கும்ததரது தரய் அக ததங்கரது.
தரய் இல்கன ன்நரல் கத்றத்துக்கும் தந்துக்கும்
அசறறல்கன ன்த ரன் றகணக்கறன்தநன். ஆகத, ரம்
ஆதரக்கறரக இதக்கதண்டும். அற்கரண துறகனககப
உண்டரக்க தண்டும். அததகப, து சூகனத்ம்
சுகரரரக கத்றதக்கதண்டும். இற்கரண சட்டதொம்
றறப்தைர்வும் அசறரணது.
எதகரனத்றல் தல்தத தரற்த தரய்களும் தனரறர
ததரன்ந றரறகளும் க்ககபத் ரக்கறண. அக இப்ததரது
கட்டுப்தரட்டுக்குள்
தகரண்டுப்தட்டுள்ப
ததரறலும்,
இப்ததரது தடங்கு, ததப்தைக்கரய்ச்சல், அசுத் லரறணரல்
ற்தடுகறன்ந தரய்கள் ணச் சறன அதரங்கள் உண்டு.
ஆகத, இகண றர்தகரள்ளும்ககறனரண சுகரர
தொன்தணற்தரடுகள் தொக்கறரணது ன்த கததுகறன்தநன்.
அடுத்து
இற்குத்
தகரணது
சறநந்
தத்து
தசகரகும். இற்கு ல்ன தசகரற்நல் உகட
தத்துர்களும் தத்து தசகறணதம் ல்ன தத்துப்
ததரநறதொகநத்ம் தகரக இதக்கறன்நது. இந் இண்டு
றடங்களும்
சறநப்தரண
தொகநறல்
எதங்கறகத்ம்
ததரதுரன் ரம் ல்னதரர் ஆதரக்கறரண சதொரத்க
து ரட்டிதன உண்டரக்க தொடித்ம். அப்தடிரண எத
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ஆதரக்கறரண
சதொரத்க
இந்
ரட்டிதன
உதரக்கதண்டும். அக ம்ரல் உதரக்க தொடித்ம் ன்ந
ம்தறக்ககத்ம் ணக்கு உண்டு.
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கதப,
தகப அகச்சர் அர்கள் இங்கு இதக்கறன்ந இந்
தத்றதன, த்த்ம் தொடிந் தறநகு து ட ரகரத்றன்
சுகரரத்துகநறல் ற்தட்டுள்ப பர்ச்சறக்கரக அர் டுத்
தொற்சறகளுக்கு,
து
க்கபறன்
சரர்தரக
அதக்கு
ன்நறககபத்
தரறறத்துக்தகரள்கறன்தநன்.
ரழ்ப்தர
தத்துகண
இன்த
தைதுப்ததரலிதரடும்
அகணத்
துறரண
சறகதபரடும்
இங்கக்கூடி
றகன
உதரக்கப்தட்டுள்பது. இந் பர்ச்சறக ட்டுற்கரக
தகப சுகரர அகச்சதடன் இகந்து தரடுதட்ட து
தரம்தரறக் ககத்தரறல் சறதககத்தரறல் தொற்சறரண்க
அகச்சர் தகப டக்பஸ் தரணந்ர அர்களுக்கும்
ணது ன்நறககபத் தரறறக்கறன்தநன்.
து சரறரண அசறல் றதொகநதோனரக ரம் து
தறதசங்ககப பர்ச்சறகட கத்து, து க்கபறன்
தகககபப் தர்த்ற தசய்து தகறதநரம். ரழ்ப்தரப்
ததரணர கத்றசரகனகப் ததரன்ந கண தறதச
கத்றசரகனகளும் ரட்ட கத்றசரகனகளும், ஆர
கத்றசரகன ததரன்ந அகணத்து தத்துகணகளும்
உர்றகன சறகளுடன் அகக்கப்தட்டுள்பண.
ரழ். ரட்டத்றல் ததரணர கத்றசரகனகத் ற
கண கத்றசரகனகள் அகணத்தும் ட ரகர
சகதறன் அறகரத்துக்குட்தட்டரக இதப்தக லங்கள்
அநறவீர்கள். த்த்ம் தொடிவுக்குக் தகரண்டுப்தட்ட தறன்தை,
அங்கு சுகரர றடங்கள் தரரறபறல் அதறறதத்ற
தசய்ப்தட்டுள்பண. ணறதம், ட ரகர சுகரர
அகச்சுக்கு எதுக்கப்தட்ட றறரணது, கடந் தசப்தம்தர்
ரம்க உரற தொகநறல் தசனவு தசய்ப்தடரகரல்,
க்கபறன் றகன தற்நறச் சறந்றக்கரல் அது தசற்தடுகறன்நது
ன்தக ரன் இங்கு சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்தநன்.
ட ரகர சுகரர அகச்சறணரல், ட ரகர
கத்றசரகனகபறன் இவ்தடத்துக்கரண உனர் உவு
றறதரகத்துக்கு தகள்ற அநறறத்ல் தகரப்தட்டது. அன்
அடிப்தகடறல், குகநந் றகனறல் தகள்றககபக் தகரரற
றண்ப்தரரறககப றரகரறத்துறட்டு, உச்ச றகனறல்
தகரரறர்களுடன் ட ரகர சுகரர அகச்சர் அர்கள்
தகள்ற எப்தந்த்கச் தசய்துதகரண்டுள்பரர். அதததரல்,
கறபறதரச்சற ததரது கத்றசரகனறல் அற்கரண தகள்ற
அநறறத்ல்கள்
ற்தக்தகரள்பப்தட்டு,
எப்தந்ம்
தசய்ப்தட்டது.
இது
உண்கறதன
தரரபறகள்
தரறக்கப்தடக்கூடி ககறதனத அகந்துள்பது. அந்
எப்தந்த்றன்தடி, 2013ஆம் ஆண்டு ஜணரற ரம் தொல் எத
கறதனரகறரம் சலணற 125 தௐதரய், எத கறதனரகறரம் அரறசற 82
தௐதரய், எத கறதனரகறரம் கசூர் ததப்தை 210 தௐதரய், எத
கறதனரகறரம் றபகரய் தூள் 700 தௐதரய், எத கறதனரகறரம்
கலி ரகப்தம் 150 தௐதரய் ன்ந றகனகபறல்
தகரள்ணவு தசய்ப்தட்டுள்பது. ரழ். ரட்டத்றதன எத
கரனதொம்
150
தௐதரய்க்கு
கலி
ரகப்தம்
றற்கப்தட்டரகச் சரறத்றத இல்கன. ஆகத, அப்தடிரக
தரரபறககபப் தரறக்கறன்ந அபறதன ட ரகர
சகதறதகட சுகரர அகச்சு தசற்தட்டிதக்கறன்நது.
அதததரன்தரன் தசட்டிகுபம் கத்றசரகனறலும்
தைடனங்கரய் எத கறதனர 180 தௐதரரகவும், ரகக்கரய் எத
கறதனர 180 தௐதரரகவும், கத்ரறக்கரய் எத கறதனர 180
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தௐதரரகவும், தசறக்கரறன் றகன 150 தௐதரரகவும்
இகனக்கலக 230 தௐதரரகவும் தகரள்ணவு தசய்ப்தட
அங்தக எப்தந்ங்கள் தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நண. இவ்ரத
க்கள் ற்தக்தகரள்பரறரண தசற்தரடுகதப அங்கு
கடதததகறன்நண. ட ரகரசகதறதகட சுகரர
அகச்சு தரரபறககபப் தரறக்கறன்ந ககறதனத
டந்துதகரண்டிதக்கறன்நது ன்தக த்ற அசரங்கத்
றதகட
சுகரர
அகச்சர்
அர்களுக்கு
ரன்
தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்தநன்.
இப்ததரளது
ரழ்.
ததரணர
கத்றசரகனறன்
கப்ததற்த றடுறக வீண சறகளுடன் அகப்தற்கு
அசரங்கம் றட்டறட்டுள்பது. இற்கரக 1,200 றல்லின்
தௐதரய் எதுக்கப்தட்டுள்பது. 300 றல்லின் தௐதரய் தசனறல்
தொனரது கட்டப்தறகள் ஆம்தறக்கப்தடவுள்பகறட்டு
து க்களுடன் இகந்து ரன் கறழ்ச்சறகடகறன்தநன்.
இற்கரண கரறகப் ததற்தக்தகரள்ப தொற்சறதடுத்ர்
தகப அகச்சர் டக்பஸ் தரணரந்ர அர்கள்.
அதக்கும்
து
க்கபறன்
சரர்தறல்
ன்நறகத்
தரறறத்துக்தகரள்கறன்தநன்.
ஆணரலும் இங்தக தரரற தறச்சறகணரக இதப்தது
தத்ர்கபறன் தற்நரக்குகநரகும். தொக்கறரக, தறன்ங்கற
தறதசங்கபறலுள்ப
கத்றசரகனகபறல்
தத்துர்கள்
இல்னர றகன கரப்தடுகறன்நது. ளகலவு, தொள்பறரன்,
உதம்தறரய், ட்டுக்தகரட்கட, குதம்தசறட்டி, தைத்தூர் ஆகற
கத்றசரகனகளுக்கு றந் கத்றர்கள் றறக்கப்தட
தண்டும். ற்ததரது இவ்கத்றசரகனகபறல் எப்தந்
அடிப்தகடறதனத
கத்றர்கள்
கடகதைரறகறன்நணர்.
தலும், ரழ். ரட்டத்றலுள்ப கத்றசரகனகபறல் 40
கத்ற அறகரரறகளுக்கரண தற்நறடங்கள் உள்பண. இந்
தற்நறடங்கள் றப்தப்தடரக றகப்ததரற தறச்சறகணரக
உள்பண.
இற்கரக
சறங்கப
தத்துர்கள்
றழ்ப்
தகுறகளுக்கு ந்து தகன தசய் தண்டிறதக்கறன்நது.
அர்கள் இப்தடிச் தசகரற்ந தொன்ந்றதப்தகறட்டு
ரன் கறழ்ச்சறகடகறன்தநன். அத்துடன், து க்கபறன்
சரர்தரக இர்களுக்கு
ரன் ன்நறகத்ம்
தரறறத்துக்
தகரள்கறன்தநன்.
தொன்தணரத கரனத்றல் றழ் தத்துர்கள் சறங்கபப்
தகுறகபறல் இதததரன தத்து தசககச் தசய்ணர்.
இன்த
அதததரன
சறங்கப
தத்துர்கள்
து
தறதசங்களுக்கு ந்து தசகரற்தகறன்நரர்கள். ஆணரல்,
இர்களுக்கும் தரரபர்களுக்குறகடறல்
தரடர்தரடல்
தறச்சறகண - தரறப் தறச்சறகண - தரரற தறச்சறகணரக
உள்பது. இக ரம் றகறல் றர்த்ற தசய் தண்டும்.
"சறங்கப கத்றர்கள் றழ்ப் தகுறகபறல் றழ் தரற
தரறர றகனறல் தகன தசய்ரல் அந் க்களுக்குப்
தறச்சறகணரக உள்பது" ன்த டதகுற ஊடகங்கள்
அடிக்கடி தசய்றககப தபறறட்டு தகறன்நண. இப்தடிச்
தசய்றககப தபறறடும் ஊடகங்கள் றழ் கத்றர்கள்,
குநறப்தரக தத்துத் துகநறல் தடித்துப் தட்டம் ததற்நர்கள்
ங்கள்
தசரந்
னகண
தொன்கப்தடுத்றக்தகரண்டு
ரட்கடறட்டு
தபறததகப்தற்நற
ளதுறல்கன,
அல்னது
றழ்ப்
தகுறககப
ரடரல்
சறரண
தபறறடங்ககப
தரக்கறச்
தசல்கப்தற்நறத்ம்
ளதுறல்கன. இக க்களும் ட்டிக்தகட்தறல்கன. றழ்ப்
தைத்றஜலறகள் ன்த தசரல்லிக்தகரண்டு தர்ல் கரனங்கபறல்
ட்டும் ண்தற்த, க்கள் தரசம் ன்த அநறக்கக
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றடுதர்களும்
அக்ககநப்தடுறல்கன.
இது
க்கு
ற்தட்டுள்ப எத தரசரண றகனகரகும். ஆணரல்,
இன்தணரத தரககரண றழ் தத்துர்கள், அறலும்
இபது தத்துர்கள், ங்கள் ண்றல் இதந்துதகரண்தட
ங்கள் க்களுக்குச் தசக தசய் தண்டுதன்ந அர்ப்த
உர்வுடன் தசகரற்தகறன்நணர். இர்ககப ரன்
தரரட்டுகறன்தநன்.
ன்நரலும், இன்தம் தத்துர் தற்நரக்குகநத்டன் தன
தத்துகணகள்
கரப்தடுகறன்நண.
தல்லிப்தகப
கத்றசரகனறல்
தைற்ததரய்ப்
தறரறவுக்கு
08
கத்றர்களும் 10 ரற உத்றதரகத்ர்களும் றறக்கப்தட
தண்டித்ள்பது.
ரழ்ப்தரம்
ற்தம்
கறபறதரச்சற
ரட்டங்கபறல் துக தத்து உத்றதரகத்ர்களுக்கரண
தற்நரக்குகநத்ம்,
தற்நறடங்களும்
கரப்தடுகறன்நண.
தொக்கறரக தரறல்தட்த உத்றதரகத்ர்கள் 08 தததம்,
'க்ஸ்' கறர்ப் தடப்தறடிப்தரபர்கள் 04 தததம் தந்ரபர்கள்
08
தததம்
தந்துக்கனகரபர்கள்
32
தததம்
றறக்கப்தட தண்டித்ள்பணர். குநறப்தரக சரக்தசரற,
ஊர்கரற்தகந ஆர கத்றசரகனகளுக்கு ஆய்வுகூடத்
தரறல்தட்த
உத்றதரகத்ர்ககப
உடணடிரக
றறக்கதண்டி றகன உள்பது. இததகப குடும்த
ததரதுச் சுகரர தரறதசரகர்களுக்கரண 15 தற்நறடங்களும்
47
குடும்த
சுகரர
உத்றதரகத்ர்களுக்கரண
தற்நறடங்களும் ரழ்ப்தர ரட்டத்றல் உள்பண.
அத்துடன், அணகனலவு தத்துகணக்கு அம்தைனன்ஸ்
தடகு என்த ங்கப்தட தண்டும்.
ததத்றத்துகந,
தல்லிப்தகப,
சரகச்தசரற,
ஊர்கரற்தகந
ஆர
கத்றசரகனகபறல் கத்றர்களுக்கும் ரற உத்றதரகத்
ர்களுக்கும் றடுறகள் அகக்கப்தட தண்டித்ள்பது.
தலும், தைங்குடுலவு, றணரலவு, ற, தகரண்டரறல்
கத்றசரகனகளுக்கு
தபறதரரபர்களுக்கரண
கட்டிடங்கள் அகக்கப்தடதண்டும். அத்துடன் தடுந்லவு,
அணகனலவு, றணரலவு, தனக, கரககர் ஆகற
கத்றசரகனகளுக்குக்
குடும்தன
உத்றதரகத்
ர்களுக்கரண ங்குறட றடுறகள் அகக்கப்தட தண்டும்.
இகத்ற ட ரகரத்றல் நக்குகந 200 க்கு
தற்தட்ட
தத்து
ரர்களுக்கரண
தற்நறடங்கள்
றப்தப்தடதண்டித்ள்பது.
இந்ப்
தறகளுக்குப்
ததரதத்ரணர்ககப றறப்தற்கரண கல்றத்ககக
உகடர்கள் ற்ததரது அந்ப்தறதசத்றல் இல்கன. கடந்
கரனத்றல் டந் த்த்ம் து இகப கனதொகநறணரறன்
கல்றக்கரண ரய்ப்தைக்ககப ட்டுப்தடுத்றறதந்ரல் தன
ரர்கள் ங்களுக்கரண கல்றகப் ததற்தக்தகரள்ப
தொடிறல்கன. அணரல் அர்கபரல் உர் கககககபப்
ததநதொடிரல் ததரய்றட்டது. இந் றகனறல் எத றதசட
ற்தரட்டின்தோனம், கல்றத் கககச் சரன்நறறல் சரர
சறத்றக ற்தக்தகரண்டு இர்களுக்கரண தறற்சறக
ங்குறடத்து
இந்
தற்நறடங்ககபத்ம்
றப்தறக்
தகரள்பனரம்.
இன்தோனம்
இர்களுக்கரண
தகன
ரய்ப்தறகணத்ம் ங்கக் கூடிரக இதக்கும். ஆகத,
இதுகுநறத்துக் தகப சுகரர அகச்சர் அர்கள்
லர்க்கரண தொடிக டுக்கதண்டும் ன்த தகட்டுக்
தகரள்கறன்தநன்.
தொல்கனத்லவு ரட்ட தத்துகணக்கு தத்து றடுற
அகக்கப்தடதண்டித்ள்பது. இனங்ககறல் தத ங்குத
தத்து றடுறகள் இல்னர கத்றசரகனகள் இல்கன
ன்தகத்ம் அவ்ரத இதக்கறன்ந எத கத்றசரகனரக
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தொல்கனத்லவு தத்துகண ட்டுத உள்பது ன்தகத்ம்
இங்தக
ங்கபறன்
கணத்துக்குக்
தகரண்டு
றதம்தைகறன்தநன்.
ன்ணரர்
கத்றசரகனக்கும்
ரழ்ப்தரத்றல் எத தறரந்றப் தறற்சறகத்துக்கும் 'ஜய்கர'
றதணம் 150 றல்லின் றறறகணக் கடந் கரனத்றல்
எதுக்க இதந்து. ஆறதம், இற்கரண அதற கறகடக்கர
கரத்றணரல் அக கட்டப்தடறல்கன.
ரழ்ப்தரத்றல் 50 ததரதுச்சுகரரப் தரறதசரகர்ககபத்
தரறவுதசய்ற்கரண
தறற்சறக
டத்துற்கரண
றண்ப்தங்கள்
தகரரறததரது
13
றண்ப்தங்கதப
கறகடக்கப்ததற்நண. இது எத துறஷ்டசரண றகனரகும்.
இந்
றகனக
ரற்தற்கு
ரம்
தொற்சறககப
டுக்கதண்டித்ள்பது. எட்டுதரத்த்றல் சுகரரத்துகந
றல் ரம் ட்டி ததரற தொன்தணற்நங்கதபரடு, தகரக
உள்ப தறச்சறகணககபத்ம் றகநவு தசய்தரரக இதந்ரல்,
ஆசறரறன் ஆச்சரறரக து ரட்கட ரற்ததரடு து
தறதசங்கபறன்
தத்துப்
தறச்சறகணககபத்ம்
லர்த்துக்தகரள்ப தொடித்ம்.
அசரங்கத்துடன் ரம் இகந்றதப்தரல் தனறரண
தொன்தணற்நங்ககபத்ம், பர்ச்சறககபத்ம் ட்டிறதக்கறதநரம்.
ட ரகரத்றல் ம்தக் கடிணரணபறல் தனற்கநத்ம்
கட்டிதளப்தறறதக்கறதநரம்.
இற்கு
து
அசறல்
றதொகநத கரரகும். க்களுக்குத் தகரண ஏர்
அசறல் தரறகச் தசய்தடிரல்ரன் இற்கந ம்ரல்
தசய் தொடிந்து. இது க்கு ட்டுல்ன, து க்களுக்கும்
ண்ணுக்கும் கறகடத் தற்நறரகும்.
ரழ்
ததரணர
கத்றசரகனறல்
சுகரரத்
தரண்டர்கபரக தனர் 6 - 7 தடங்கபரக தகன தசய்து
தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
அண்கறல்
தபறறடப்தட்ட
சுற்தறததத்றன்தடி
அத்ககர்ககப
தறறல்
தசர்த்துக்தகரள்ற்கு அர்கள் க.தகர.. சரர த்றல்
6 தரடங்கள் சறத்றகடந்றதக்க தண்டும். இணரல்,
ககண இந் ற்தம் றகவும் கஷ்டரண குடும்தங்கபறல்
தறநந் தனர் தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். சுகரர அகச்சர்
அர்கள் இகக் கணத்றற்தகரண்டு அர்ககப தறறல்
அர்த்துற்கரண ற்தரட்கடச் தசய் தண்டும். அர்கள்
தறக்கரக
ங்கறக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
த்த்
கரனத்றலும்கூட அர்கள் றகவும் கடிண உகப்கத
ங்கறறதக்கறநரர்கள். ஆகத, அர்களுகட குறகப்
தரரல் இன்நபவு அர்களுக்கு உற, எத்ரகசககப
ங்கற அர்ககப அப்தறகபறல் றணம் தசய்ற்கரண
ற்தரடுககபச்
தசய்
தண்டுதன்த
தகட்டுக்
தகரள்கறன்தநன்.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)
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ற்தம் லவுப் தகுறகள் ததரன்ந தூ இடங்கபறலிதந்து க்கள்
தகறன்நரர்கள்.
அப்தடிப்
தரர்ப்தற்கரக
உள்தப
தசல்ற்கு 'தடரக்கன்' தக. எத டகறல் இண்டு
ததர்ரன்
தரரபர்ககபப்
தரர்க்க
தொடித்தன்த
தசரல்கறன்நததரளது தூப் தறதசங்கபறலிதந்து தகறன்ந
அர்களுகட
உநறணர்கள்
தரறக்கப்தடுகறன்நரர்கள்.
ணத, இ்ந் றடத்றலும் சுகரர அகச்சர் அர்கள்
கண்டிப்தரண
உத்கப்
தறநப்தறத்து
தசற்தட
தண்டுதன்தம் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன். அத்தரடு, ரழ்
ரட்டத்றன்
தனற
தசற்தரடுகபறல்
சுகரர
அகச்சதகட தங்கபறப்தை தரக இதக்கறன்நது. அற்கு
ணது ணரர்ந் ன்நறகக் கூததரடு, தன்தலும்
உங்களுகட தசக து தகுறக்குத் தகதன்த கூநற,
ரய்ப்தைக்கு ன்நற கூநற, றகடதததகறன்தநன். க்கம்.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.
You have 12 minutes.
[අ.බහ. 4.50

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Hon. Presiding Member, භහි් ද චි් තන ඉදිරි දළශ්ෂභහි
61 ශනි පිටුශේ ඉතහ අරාහය අයුරි්  ව්  ශනහ, ශභශවභ:
"සු ම්ඳත සුයරීමු
"සු ශන" ළඩටවන
නිදවස ශෞය ශේඹ සුරැීමභ භශේ ීමභ න අතය උස-ඳවත්
ශේදඹරී්  ශතොය ෆභ ශදශනකුටභ ඹවඳත් ශෞය ශේඹ්ෂ රළබීභට
ඇති අයිතිඹ තවවුරු රීරීභ භහශේ ීමභයි."

ඒ අනු තභයි රු ශෞය ඇභතිතුභහත්, ශෞය නිශඹෝජය
ඇභතිතුභහත්, ශේශීඹ වදය ඇභතිරු්  ශදශදනහත් ළඩ
ය් ශ්  රීඹන එ රීඹ් නට ඕනෆ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ශම් ළන ශදභශ බහහශනුත්
රසනට තිශඵනහ.
தகனத்த கலகத்த தத்துத்க இகரகப்
தன்டுத்தும் தரற்ந ரதட சதோகம் - தரற்ந ரழ்த
குகநற்ந தசல்ம்! ணது க்களுக்கு ங்கக்கூடி த
இனரதம் தைத் தததரணரல் கூநப்தட்ட "ஆதரக்கறர தர
னரத" ஆகும். அந் அடிப்தகடறதனரன் ரங்கள் சுகரரத்
துகநறதன தொன்தணநற தகறன்தநரம். [யறந் சறந்கண]

(The Presiding Member)

தகப உதப்தறணர் அர்கதப, தொடித்துக்தகரள்ளுங்கள்!

ගු සල්නේවනත්රි අාන්ටින් මශතා

(ரண்தைறகு சறல்தஸ்றரற அனன்நறன்)

(The Hon. Silvastrie Alantin)

எத றறடத்றல் தொடித்துக் தகரள்கறன்தநன்.

ரழ்
ததரணர
கத்றசரகனறல்
இதக்கும்
தரரபறககபப் தரர்கறடுதன்தது இன்த றகவும்
கடிணரண
கரரறதரன்நரக
இதக்கறநது.
ங்கள்
உநவுககபப் தரர்ப்தற்கரக தொல்கனத்லவு, கறபறதரச்சற

"ආශයෝයඳයභහ රහබහ - ් තුට්ඨි ඳයභා ධනා
විසහඳයභහ ඥහතී - නිේඵහනා ඳයභා සුා"
ඒ බුදු් ශේ චනයි. උතුම්භ රහබඹ නිශයෝගීභයි, තුට
උසභ ධනඹයි, ශරොශේ ශවොභ ඥහතිඹහ විලසහඹයි, නින
උතුම්භ ළඳඹ ඹ් නයි, එහි අර්ථඹ. ඉති්  ඵර් න, අපිට නි් 
සු දරී් නත් පුළු් , ආශයෝයශඹ්  ශම් ජීවිතඹ ත
ය් නටත් පුළු් .
භහ ශඟ තිශඵනහ, "තිරු්ෂකුයල්" ග්ර් ථඹ. එයිනුත්
රීඹ් නට ඕනෆ. තභ් ශේ වළසිරීභ, චර්ඹහ වරි නළත්නම්,
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ඳහර් ශම්් තු

[රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

හභශඹහි යදහ වළසිශය් ශ්  නම්, ඒශ්  ශයෝ
ඇති ශනහඹ රීඹරහ තිරු්ෂකුයල්හි තිරුල්ලුර් ග්ර් ථශ
ඉතහ රසනට, අර්ථහ් විත ව්  ය
තිශඵනහ.
உனகப் ததரதுகநரண றதக்குநள் - ශභෝෂද ඒශ් 
රීඹ් ශ් ?
"ம்கநந்து அல்னக தசய்ல் தைல்கநந்து
தட்டுன் தைள்சறறழ்த் ற்த."

මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ශදභශ ථහ යන ඔඵතුභහට
ශභහි අර්ථඹ භනහ ශත්ශයනහ.
க்தகரனத்றல் கநந்து கர தசய்னரணது, தைரறல்
கநந்து தடன் தநகககபப் தறடிப்தது ததரன்நரகும்.

Even our Prophet Muhammed Sallallahu Alaihi
Wasallam insisted on health. Even the azab or pain in the
Kabur or grave will increase if you do not observe
cleanliness in life. You must have a healthy and clean life.
The Holy Prophet has stressed that visiting a patient is an
obligatory function on all Muslims. ශරශඩ්ෂ ඵළවළ දළ,
සුදු්ෂ අවරහ, ඔඵ නීශයෝගී ම්ඳ් න ශේහ, වනිට නීඳ
ශේහ!" රීඹරහ ප්රහර්ථනහ යරහ ඳළමිණීභ ඉතහ ශවො භනුය
ගුණහාඹ්ෂ ඵ අශේ නබි නහඹතුභහත් ඳරහ තිශඵනහ.
ඒ නිහ අපිට අද ඉතහ ් ශතෝයි.

Today, we have advanced in the health sector
tremendously.
Two significant features that stand out in a welfare
State are, education and health. Ceylon, as it was then
called, attained the status of a welfare State much long
before our neighbours, namely India, Pakistan and
Bangladesh, did. To steer ahead the health vehicle in this
country, we have a dynamic Minister in the Hon.
Maithripala Sirisena and equally, an able lieutenant, my
good Friend - Deputy Minister - seated by my side, the
Hon. Lalith Dissanayake. So, everything is moving in the
right direction, I should say .
Then, Hon. Minister, I have taken up with you the
matter of the Colombo South Hospital, Kalubowila.
There, the main problem is, ඉඩ ඳවසු භදි වීභ. Teaching
Hospital එ්ෂ නිහ, වදය ශියයි්  ඇවිල්රහ එශවේ ඉශන
් නහ. ඵහහිය ශරඩු්  දට 2,500්ෂ විතය එනහ.
ශ් හසි ශයෝගී්  5,000්ෂ ඳභණ ඉ් නහ. ඔඵතුභහ විලහර
න භවල් ශොඩනළඟිල්ර්ෂ එහි වදරහ තිශඵනහ. භභ හිතන
වළටිඹට
තට්ටු
ඳව්ෂ
ඳභණ
තිශඵනහ.
ඒ
ශෝ ත්රහත්හයශඹකුශේ භත ශේදඹ්ෂ නිහ දළ්  ළඩ
එශව් පිටි් භ නළතිරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ ශොශවොභ වරි
භළදිවත් ශරහ ඒ ආයම්බ ය් නට ඕනෆ. I have always
been insisting that this hospital is well run by Dr. Asela
Gunawardena, Director and the Deputy Directors, Dr.
Madhubhashini Karunaratne, Dr. Lionel Muhandiram,
and Dr. Dharshani Abeysekara. They are doing a very
good job of work. Sir, the other day, I said that the
Merchant Ward of the National Hospital, Colombo is
always full up and the people who want and who can
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afford to enter the paying wards there are unable to get
admission there. Therefore, the Colombo South Hospital
becomes very important. People from Colombo to
Avissawella and from Wellawatte, Bambalapitiya up to
Kalutara on the other side come to that hospital for
medical healthcare. Therefore, making available all the
facilities and opening up a few paying wards in that new
building will be of great help to patients. That would ease
the congestion at the National Hospital.
Then, there is the development of the Base Hospital in
Puttalam. Even when President Mahinda Rajapaksa
visited Puttalam recently, they insisted that that hospital
must be further developed and upgraded. The Hon. Basil
Rajapaksa, the Hon. Minister of Economic Development,
has given Rs. 2 lakhs for a maternity clinic at Karaitivu,
North of Puttalam.
ன்கரம் ட்டரம், றல்கனடி ඒ ශදටභ රුපිඹල්
ශෝටි ශද, ශද එතුභහ ශ්  ය දී තිශඵනහ. භභ පුත්තරභ
බහය භ් ත්රීයඹහ ලශඹ්  ශේඹ යන ශොට, health clinic
එ්ෂ open ශහ. Commonwealth Association ඒ ඳරිතයහ
ශශේ. Dr. (Ms.) Habiba Bhaila - sister of former Deputy
Minister, Hussein Bhaila - ඇවිල්රහ එදහ ඒ විෘත ශහ. ඒ
අඳට අභත ය් නට ඵළවළ. Puttalam Base Hospital එ
ළඩි දුයටත් දියුණු රීරීභ ඉතහ ළදත්. අනුයහධපුය,භ් නහයභ,
කුරුණෆර, නිළයටිඹ, Chilaw to භහයවිර ආදී ෆභ
ඳළත්තරී් භ ශයෝගී්  ශම් ශයෝවරට ඳළමිශණනහ. පුත්තරශම්,
මුහුදුඵඩ ප්රශේලශ
ආිමමුශනයි ව උඩේපු රීඹරහ fisheries
villages ශද්ෂ තිශඵනහ. එහි ශදභශ ධීයයි්  ජීත් ් ශ් .
ඒ ශොල්ශරෝ ශේ ශයෝවල් ශද දියුණු ය ශද් න රීඹරහ
ඔඵතුභහශ්  ඉල්රහ සිටිනහ.

"ගිරනු් ට උඳසථහන රීරීභ උතුම් ත් රිඹහරී" රීඹරහ
බුදු්  ව් ශේ ශේලනහ ශහ. ඔඵතුභහ ය් ශ්  ඒ ශරොකුභ
ත්හර්ඹඹ. භවහ ේ ඳහ ශඹහි බුදුයදු්  ශේලනහ යරහ
තිශඵ් ශ් , "ශඹෝ ක්්ෂශේ භා උඳට්ඨශවඹය ශො ගිරහනා
උඳට්ඨශවඹය" ලශඹ් . එනම්, "ඹශභ්ෂ ගිරනු් ට උඳසථහන
ය් ශ්  නම්, එඹ බුදු් ට උඳසථහන ශහ වහ භහනඹ"
ඹ් නයි. බුදු්  ශ එ්ෂ ක්්ෂෂු්ෂ පිහිට්ෂ ශනොභළති
උදහයහඵහධඹරී්  ශඳශශමි්  සිටි අසථහ බුදු හිමි ආන් ද හිමි
භඟ එභ ක්්ෂෂු නවහ අලය උඳසථහනඹ සිදු යන රදී. එහිදී
සිඹලු ක්්ෂෂ් ට ගිරහශනෝඳසථහනශඹහි ඇති ටිනහභ ඳවදහ දු් 
ශේ.

In Islamic history also, Sir, medicine takes its pride of
place. We know about Abdullah Ibn-Sina, whose books
are even translated into English and many other
languages. The medical system of the western world is
basically introduced on the teachings of Abdullah IbnSina.
Then, Sir, moving on to indigenous medicine, as His
Excellency the President says, that area must be developed.
We know that our able Minister, the Hon. Salinda
Dissanayake, and the Deputy Minister, the Hon. C.P.D.
Bandaranaike, are doing a good job of work. පුරතිසි, යහණහ
ආදී ඍෂිරු්  විසි්  ශනළල්රහ, බුේධදහ ආදී යජරු්  විසි් 
යහජ අනුග්රවඹ ඹටශත් ඇති ශ ශේඹ තභයි ශේශීඹ ශදභ.
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ශේශීඹ ශදභට උතුරු ඉ් දිඹහශ්  රළබුණු ආයුර්ශේද වදය
ක්රභඹත්, දකුණු ඉ් දිඹහශ්  රළබුණු සිේද වදය ක්රභඹත්,
අයහබියශඹ්  රළබුණු යුනහනි වදය ක්රභඹත් ම්මිරණඹ වී ශම්
සිඹල්ශල් ාරනශඹ්  ශ්රී රහාීමඹ වදය ලහසත්රශ ප්රභනඹ්ෂ
උදහ වී ඇති ඵ භභ ශම් අසථහශේදී අධහයණශඹ්  රීඹනහ.
ඒ නිහ දළ්  ආයුර්ශේදඹ, යුනහනි සිේධ වහ ශවෝමිශඹෝඳති
වදය ක්රභ ර්ධනඹ ය් න ඕනෆ.
භභ ශභතළනදී ශඳොඩි ථහ්ෂ රීඹ් නම්. ඒ දසර භශේ
බිරි අමීනහ දරුශ්ෂ පිළිසි ත්තහභ ඇඹශේ කුල් ඉදිශභනහ
භභ දළරහ තිශඵනහ. එ එ ශදොසතයරහ ශඟට අයශන ගිඹහ,
වරි ගිශ නළවළ. ශදොසතය රතීෂස රීඹරහ ශවෝමිශඹෝඳති ශදොසතය
ශශන්ෂ වළේශරෝෂ ටවුශම්, අභයශේය භහශත් හිටිඹහ.
ශවෝමිශඹෝඳති ක්රභඹ භඟි්  භශේ බිරිට ශඵශවත් යරහ ඳටහස
හරහ නිසඨහට එඹ සු වුණහ. එදහ ඉරහ භභ ශවෝමිශඹෝඳති
වදය ක්රභඹත් එ්ෂ ශඵොශවොභ ඵළඳීභරී්  ඉ් නහ. දළ්  නම්
ඉති්  හුඟහ්ෂ ල් ගිහිල්රහ. ප්රභහද වුණහ ළඩියි. එළනි
වුභනහ්ෂ භට වුභනහ ශ් ශ්  නළවළ. ශොශවොභ වුණත් භභ
අශන්ෂ අඹටත් ශඹෝජනහ යනහ, එභ ශද ක්රභඹ අනුභනඹ
ය් න රීඹරහ.
ශේරුර තිශඵනහ, "වීමම් විරහ" රීඹන ඵහීමර් භහහර්
භළතිතුභහශේ නි. භහරදියිශ්  ඉරහ යජ ඳවුර ශඵෝට්ටුර ඵශරෝසර- ඇවිල්රහ ඒ ශදභ ය ශන ඹනහ. "වීමම්
විරහ" නි තභත් ශේරුර, අයහබි ඳහශර් තිශඵනහ. ශම් හශේ
වදය ක්රභරට අපි උදවු ය් න ඕනෆ.
ඳායභන රීඹරහ village එ්ෂ තිශඵනහ, භහිඹානශ .
රු වි.ජ.මු. ශරොකුඵඩලඩහය හිටපු ඇභතිතුභහශේ ප්රධහනත්ශඹ් 
අපි එහි ආයුර්ශේද ලහරහ්ෂ විෘත ශහ. එඳභණ්ෂ ශනොශයි,
ආයුර්ශේදඹ භඟි්ෂ හුඟහ්ෂ ශරඩ ශයෝරට ප්රතිහය ය් න
පුළු් . For example, now, people are taken to Kerala for
treatments, where there are ayurvedic houses and villages.
How much foreign exchange we have to spend. My good
friend "Kalabhushana" Alhaj S.I. Nagoor Gani was awarded
the title "Khathib-ul-Haq", රීඹන නහභඹත් භභ මුස ම්
ආමි වහ ාසෘති ටයුතු ඇභතියඹහ ලශඹ්  සිටිඹ
අසථහශේදී තභයි ප්රධහනඹ ශශේ. ඒ හරශ භභ මුස ම්
ආමි වහ ාසෘති ටයුතු ඇභතියඹහ ලශඹ්  ඉ් න
ශොට තභයි භහ එතුභහට ඒ උඳවහයඹ ප්රධහනඹ ශශේ. දළ්  එතුභහ
ඉ් ශ්  කුරුවිට. එතුභහට ශඳොඩි ආඵහධඹ්ෂ ඇති ශරහ තිශඵනහ.
කුරුවිට තිශඵනහ, ශම් හශේ ආයුර්ශේද ම්භහනඹ්ෂ. එශවේ
ගිහිල්රහ ශද ශවදම් ය ශන එනහ. ඉති්  අපි ඉතහභත්
් ශතෝයි. ශම් වදය ක්රභඹ ර්ධනඹ ශශොත් හුඟහ්ෂ
ශවොයි. අපි ද් නහ, අශේ රු ඇභතිතුභහ ශම් පිළිඵ විශලේ
අධහනඹ්ෂ ද්ෂන ඵ.
එඳභණ්ෂ ශනොශයි, ආයුර්ශේදඹට ඉසය ශරහභ මුල් තළන
දු් ශ්  වුද? වදයහචහර්ඹ ඳඩලඩිත වික්රභහයච්චි ශද යහශවහමි
භවත්භඹහ ශශනට් භ් ත්රී භඩලඩරඹට ඳත් යමි්  දිාත
එස.ඩේ ේ.ආර්.ඩී. ඵඩලඩහයනහඹ භවත්භඹහ තභයි ආයුර්ශේද
වදය ්ෂශේත්රඹ නඟහ සිටවශ .
නහවි් න ආයුර්ශේද ඳරී්ෂණහහයඹ පිළිඵත් භට ශවො
භතඹ්ෂ තිශඵනහ. භභ ශඳොඩි හරශ හඹ ශශේ නහවි් ශ් ,
වයිශරල් ඳහශර්. 164 තභයි ශනොම්භයඹ. භට තභත් භතයි.
ඒ යඵර් ත්ත්ෂ. ඉති්  එතළනට ගිහිල්රහ අපි රිට් ළහුහ.
Softball ළහුහ. ඒ හශේභ ශේය, ජම්බු ස එහි පිරී තිබුණහ. ඒහ
ඩරහ ෆහ. අපි කුඩහ හරශ ්රීඩහ ශ ශතෝතළ් න්ෂ
ලශඹ්  තභයි භභ දත් ඔඹ නහවි් න ආයුර්ශේද
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ඳරී්ෂණහහයඹ පිහිටි සථහනඹ වඳු් ් ශ් . අද ඵර් න, ඒ
ආයුර්ශේද ඳරී්ෂණහහයඹ ශභොන තයම් විශිසට ශේහ්ෂ
යනහද රීඹරහ. රු ඇභතිතුභහ ශම් පිළිඵ ආඩම්ඵය විඹ
යුතුයි. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශඳෞේලීයණ ළඩ පිළිශශ
නළළත් ව නිහ ශම් ාසථහ රහබ රඵන ාසථහ්ෂ ලශඹ්  අද
ර්ධනඹ වී තිශඵනහ. 2012 ශර් රහබඹ රුපිඹල් බි ඹන 67යි,
ඵදුත් ශරහ. 2013 ශර් රහබඹ රුපිඹල් බි ඹන 42යි, ඵදු
ශරහත්. 2014 ශර් රහබඹ රුපිඹල් බි ඹන 37යි. ඵර් න,
ශම් ාසථහ ආදහඹම් ඵදුත් ශනහ. එතශොට ආයුර්ශේද
වදය ක්රභශඹ්  යටට ශභොන තයම් ශේඹ්ෂ ඉටු යනහද
රීඹන එ භභ ශම් අසථහශේදී ශම් බහට අධහයණඹ
යනහ.
එඳභණ්ෂ ශනොශයි, එහි බහඳති භශේ හිත මිත්ර ශෝභවීය
ච් ද්රසිරි භළතිතුභහ අපිත් එ්ෂ වම්ඵ් ශතොට area එශ්ෂ,
ශඵ අත්ශත්, ඹ්ෂසමුල්ර ඹන ම්රට ගිඹහ. එතුභහ දළ්ෂහ ඒ
ප්රශේලශ තිශඵන ආයුර්ශේද ශඵශවත්ලහරහ. තත් ආයුර්ශේද
ශඵශවත්ලහරහ එභ ම්රට රඵහ ශද් නට ඕනෆ රීඹන එ භභ
රීඹනහ.
ආයුර්ශේදඹ නඟහසිටුවීශම්දී ශම්හත් රීඹ් න ඕනෆ. අශේ
ඳවුශල්ත් ශදභවත්රු හිටිඹහ. ඒ ශදභවත්භඹහට ඳරිඹහරි භහභහ
රීඹරහ රීඹනහ. එතුභහ එදහ සශේශීඹ ශඵශවත් ළන ශඳොත
ඹරහ තිබුණහ. ඉසය අශේ තහත්තරහ අම්භරහ ශදය තභයි
ශඵශවත් ය් ශ් . අත් ශදභ රීඹ් ශ්  ඒටයි. අශේ
உம்ரரர்,
தசய்ரர்கள்.
களுக்குச்

ஆச்சறரர்

ல்னரம்

அர்கள்
தசல்ன

ததரற

வீட்டிதன
ததரற

ரட்டரர்கள்.

தரறகரம்

கத்றசரகன

தறள்கபப்தததகூட

வீட்டிதனரன்! ங்களுகட வீட்டிதன ரதக்கரது கரலில்
வீக்கம்

டுத்ரல்கூட

தயரறதரதற

கத்றரறடம்

தகரண்டுததரக தண்டி தக ற்தடரது. ங்களுகட
ஆச்சறறதந்ரல் அகண சுகப்தடுத்றக் தகரடுப்தரர்.

ශේශීඹ වදය ක්රභඹ, අත්ශදභ. ශම් විසතය භහ ශඟ
තිශඵනහ. භහතය දිස්රි්ෂශ දි්ෂළල්ර ශම් එම්. එච්.එම්.
ම්ස රීඹරහ ප්රසිේධ ශල්ශඹ්ෂ භභ වඳුනනහ. එතුභහ ශවො
ශඳොත්ෂ ඹහ තිශඵනහ. 'னகறன் டிறதன' - ம்.ச்.ம்.
சம்ஸ் அர்கள். එතුභහත් ආයුර්ශේද ශේදභ ළන ශවොඳි්  දළන

හිටිඹහ. එතුභහ තිනය්  පුඳත් ඳශත් නිශඹෝජය ර්තෘයශඹ්ෂ
වළටිඹට ශේඹ ශහ. එතුභහ ශේශීඹ වදය ්ෂශේත්රඹ පිළිඵ
හුඟ්ෂ පි ඳරිර්තනඹ යරහ ඒ පුත් ඳශත් ඳශ ය තිශඵනහ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, එභ නිහ පුත්තරම්
දිස්රි්ෂශ
තිශඵන අඩු ඳහඩුම් ම්පර්ණ යරහ ශද් නඹ
රීඹරහ භභ නළතත් ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ අඩු ඳහඩුම් පිරිභළසීභ
වහ UPFA එශ්ෂ පුත්තරභ නය බහශේ Chairman, ශ්ෂ.ඒ.
ඵහයිස භළතිතුභහ අශේ ඵළසිල් යහජඳ්ෂ ඇභතිතුභහශත් ආධහය
රඵහ ශන එහි විශිසට ශේඹ්ෂ යනහ.
රු හ ් ද දිහනහඹ ඇභතිතුභහශේ ආනශ
තිත්තශල්හර, නිදළුශඳොතට ගිඹහභ අශේ අය පුරු ඵඩලඩහ
ශනොශවොත් එම්.එච්.එම්. ෂහරු්ෂ භවත්තඹහ ශවො ආයුර්ශේද
ශඵශවත් ලහරහ්ෂ ඉල්රහ සිටිනහ. ශභතුභහ ඒහට හුඟ්ෂ උදවු
යනහ. එශවභ උදවු යරහ ශම්හ නඟහ සිටුරහ, භහි් ද
චි් තනඹ අනු අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ් ශ්  "ආශයෝයහ ඳයභහ
රහබහ" රීඹන තත්ත්ඹට යට ශන ඒභටයි. ඒ වහ හනහ
රළශේහ රීඹහ ඳමි්  ශම් election එ ම්ඵ් ධශඹ්  එ්ෂ
රීඹ් න ඕනෆ. The Hon. Basil Rajapaksa has a midas touch.
දහත් ඵළසිල් යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ රීඹන එ යදි් ශ් 
නළවළ.

ඳහර් ශම්් තු
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මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ඒ නිහ ශම් election එශ්ෂදීත්
තමු් නහ් ශේශේත් ඡ් දඹත් ඇති ළඩි ඡ් ද මි ඹන තුනරී් 
අශේ ජනහධිඳතිතුභහ විශිසට ජඹග්රවණඹ්ෂ රඵනහ. ශෝ, තභ
අය ළඟවුණු මිනිහ නළවළ. තභ ශොඹනහ.
[අ.බහ. 5.04

ගු ලිත් දිවානායක
අමාතයුරමා)

මශතා

(නවෞඛය

නිනයෝජය

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

මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, අශේ යජශ දළනි අඹ ළඹ
ශල්නඹ ඹටශත් ශෞය අභහතයහාලශ ළඹ ශීර්ඹ ළන රුණු
ඉදිරිඳත් ය් නට අසථහ රඵහ දීභ ළන සතුති් ත ශනහ.
විඳ්ෂඹ නිශඹෝජනඹ යමි්  ජිත් ශප්රේභදහ රු භ් ත්රීතුභහ
හුඟ්ෂ ලේද දළම්භහ. තමු් නහ් ශේරහශේ විඳ්ෂශ අඹ ලේද
දළම්භහට ඊට ඳසශේ ඉ් ශ්  නළවළ. විශේචනඹ ය් න ඉ් නහ.
නමුත් පිළිතුරු අවශන ඉ් ශ්  නළවළ. විඳ්ෂඹට ශම් යශට්
ඵරඹ ් න ඵළරි ශවේතු ඒයි. වළභ දහභ ශම් විහදඹ ආයම්බ
ය් ශ්  විඳ්ෂඹ. අද තිශඵ් ශ්  ශෞය අභහතයහාලශ ළඹ
ශීර්ඹ ඹටශත් ළදත් විහදඹ්ෂ. ඒ ළන ථහ ශහට, විශේචන
ඉදිරිඳත් ශහට, ඒහට පිළිතුරු ශදන ශොට ඇහුම්්  ශද් න
ශශන්ෂ නළවළ. අද ශම් බහ හිස ශරහ තිශඵනහ. ඒ ළන භභ
ශඵොශවොභ නහටු ශනහ. ඒ අනු විඳ්ෂඹට ඉදිරිඹ්ෂ නළවළයි
රීඹරහ අඳට ශවොට ඳළවළදි ශනහ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ජිත් ශප්රේභදහ භළතිතුභහ
"චි් තනඹ" ළන ථහ ශහ. වළභ දහභ චි් තනඹ ළන එතුභහට
රුදහ්ෂ තිශඵනහ. මරහනහරුඪ රු භ් ත්රීතුභනි, අපි එ
ඇඟිල්ර්ෂ දි්ෂ යන ශොට ඇඟි වතය්ෂ වළශය් ශ්  අශේ
ඳළත්තට.
අශේ ජිත් ශප්රේභදහ භ් ත්රීතුභහශේ තහත්තහ ආර්.
ශප්රේභදහ භළතිතුභහ ශම් යශට් හිටපු ජනහධිඳති ශශන්ෂ. එතුභහ
ශ ප්රධහනභ ශේ තභයි ජන විඹ.
ශම් භශේ ආනශ
ජනවිරහක්ශඹ්ෂ. එඹහශේ නභ
ශදරාහශේ නිවහල් වීයසිාව. එඹහට ජනවි වතිඹ්ෂ දීරහ
තිශඵනහ. එහි ශම් විධිඹට ව්  ශනහ.
"1992.09.06ළනි දින. රුපිඹල් 25000්ෂ ඳභණයි.
ශම්
වතිශ ව්  ඳරිදි ජනවි ශොභහරිසයඹහ ශනුශ් 
රුපිඹල් 25000්ෂ ව ප්රහේධන ත්ම් තළ් ඳතු්ෂ බහඩලඩහහයඹ
විසි්  දයයි."
ශම් වතිඹ අනු ශදරාහශේ නිවහල් වීයසිාවට භහසි
රුපිඹල් 250කුත් රළශඵනහ රීඹරහ තිශඵනහ. භභ ජිත්
ශප්රේභදහ භ් ත්රීතුභහශ්  අවනහ, චි් තනඹ ළන ථහ යන
ඔඵතුභහ අඳට ඇඟිල්ර දි්ෂ ය් න ඉසයශරහ ඔඵතුභහශේ
තහත්තහ ශම් යශට් ජනතහට දු් න ශම් ශඵොරු ශඳොශයෝ දු ළන
ද් නහද රීඹරහ. ජනවිශඹ්  රුපිඹල් 25,000්ෂ රළශඵනහ
රීඹරහ ශම් විධිඹට ශොශඹ ේහට, දහත් ශම් යශට්
ජනතහට ඒ රළබිරහ නළවළ. එළනි ශඵොරු ශඳොශයෝ දු දීරහ,
ශඵොරු ශේල් ළන ථහ යරහ අද අඳට ඇඟිල්ර දි්ෂ යනහ.
අශේ රු ඇභතිතුභහ ඒහට උත්තය දු් නහ. ජිත් ශප්රේභදහ
භ් ත්රීතුභහ ශෞය නිශඹෝජය අභහතයයඹහ විධිඹට අවුරුදු ශද
හරඹ්ෂ ඉරහ ශභොනහද ශශේ? විඳ්ෂඹ ශභශවභ ශචෝදනහ
ශහට, අලය රුණු හයණහ රීඹ් න වළරීඹහ්ෂ නළතිවීභ ළන
අපි ශඵොශවොභ නහටු ශනහ.
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විශලේශඹ් භ, දකුණු ආසිඹහනු රහඳශ ඹ අවුරුදු 5ට
අඩු ශභයි් ශේ භ් ද ශඳෝණ තත්ත්ඹ හඩලඩ ලශඹ් 
ඵළලුශොත්, ඇෂසකනිසථහනශ කුරු වීභ සිඹඹට 59යි; අඩු ඵය
සිඹඹට 33යි; ්ෂඹ වීභ සිඹඹට 9යි. ඵාේරහශේලශ කුරු වීභ
සිඹඹට 43යි; අඩු ඵය සිඹඹට 41යි; ්ෂඹ වීභ සිඹඹට 17යි; අශේ
අල්රපු යට න ඉ් දිඹහශේ කුරු වීභ සිඹඹට 48යි; අඩු ඵය
සිඹඹට 43යි; ්ෂඹ වීභ සිඹඹට 20යි. භතහනශ කුරු වීභ සිඹඹට
37යි; අඩු ඵය සිඹඹට 11යි; ්ෂඹ වීභ සිඹඹට 5යි. භහරදියිශ් 
කුරු වීභ සිඹඹට 32යි. ඳහරීසථහනශ කුරු වීභ සිඹඹට 42යි; අඩු
ඵය සිඹඹට 31යි; ්ෂඹ වීභ සිඹඹට 14යි. ශ්රී රාහශේ ඒ
සිඹඹට 13.1යි. රහඳශ භ ඵළලුශොත් අශේ යශට් තභයි ඒ
ප්රතිලතඹ අඩුභ තත්ත්ඹ තිශඵ් ශ් . අශේ භ් දශඳෝණඹ
සිඹඹට 23.5යි. ශම් රහඳඹභ ත්තහභ ඉතහ අඩු භට්ටභ
භ් දශඳෝණඹ්ෂ තභයි අශේ යශට් තිශඵ් ශ් . ්ෂඹ වීභ සිඹඹට
19යි දලභ ණන්ෂ. ශම් විධිඹට ඵළලුහභ, අශේ ජිත් ශප්රේභදහ
භ් ත්රීතුභහ ශෞය ්ෂශේත්රශ තිශඵන ශඳෝණ තත්ත්ඹ ළන
ඇළයීභ්ෂ ය් ශ්  නළවළ. නමුත් විශේල යටල් ශම් ඇළයීම්
යනහ. විශේල ම්භ් ත්රණරට ගිඹහභ අශේ වදයළරු්  ශම්
රුණු ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ අනු ඇත්ශත් භ රහඳශ භ
යටල් අතරි්  ශ්රී රාහ ඉතහ ශවො තත්ත්ඹ ඳතිනහ.
ශරෝ ශෞය ාවිධහනශ හර්තහට අනු, ආසිඹහනු
රහඳඹ තුශ ජීවී උඳත් ර්ෂඹට භහතෘ භයණ අනුඳහතඹ
ඵළලුශොත්, භහරදියිශ්  ජීවී උඳත් ර්ෂඹට භහතෘ භයණ
60යි, ඇෂසකනිසථහනශ 460යි, ශ් ඳහරශ 170යි, ඉ් දිඹහශේ
200යි. ශ්රී රාහශේ 37.7යි, ඵාේරහශේලශ 240යි, ඳහරීසථහනශ
260යි, භතහනශ 180යි, චීනශ 37යි. චීනඹ රීඹ් ශ්  නවීන
ඳවසුම් තිශඵන ඉතහභ දියුණු යට්ෂ. එතශොට, ශ්රී රාහ
වළටිඹට අශේ යට ළන ජිත් ශප්රේභදහ භ් ත්රීතුභහට ඇයි
ඇළයීභ්ෂ ය් න ඵළරි? ශභතළන වයඹ්ෂ තිශඵ් ශ් .
අේනිදි ආසිඹහනු රහඳශ යටල් අතරි්  ඉතහභ ඉවශ ශෞය
ශේහ්ෂ තභයි අශේ යශට් තිශඵ් ශ් .
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ඉ් දිඹහශේ ඉ් න අශේ
රහඳශ බහඳතිතුමිඹ ඊශ ශඳශර්දහ ද ාචහයඹට ආපු
ශරහශේ හල් ශයෝවර ඵර් න ගිහි්  තිශඵනහ. ඒ ශරහශේ
එතුමිඹ ඒ ශයෝවර දිවහ ඵරහ WHO එශ්ෂ
රාහශේ විශලේ
නිශඹෝජිත වදය ශම්තහ භවතහශ්  අවරහ තිශඵනහ, ''ශම්
ශයෝවර වළභ දහභ ශභශවභද'' රීඹරහ අවරහ තිශඵනහ. එතුභහ
රීඹහ තිශඵනහ, ''ශම් ශයෝවර විතය්ෂ ශනොශයි, මුළු රාහශේ
වළභ ශයෝවර්ෂභ ඉතහ ශවො තත්ත්ශ තිශඵනහ'' රීඹරහ. ඒ
අඳට ශරොකු ආඩම්ඵයඹ්ෂ. ඇයි විඳ්ෂඹට ඒ ඇළයීභ ය් න
ඵළරි? ඇයි ඒ දිවහ වයඹරී්  ඵර් ශ් ? ඒ නිහ අශේ යශට්
තිශඵ් ශ්  ඉතහභ ඉවශ ශෞය ශේහ්ෂ ඵ භභ ශභතළනදී
රීඹ් න ඕනෆ. විශලේඥ වදයයඹහශේ ඳට්  වළභ
ශශනකුශේභ දහඹත්ඹ ඇති, යජශ ප්රතිඳත්තිරට අනු
අපි ඒ නිදවස ශෞය ශේහ රඵහ ශදනහ. ශම් රහඳශ
විතය්ෂ ශනොශයි, භභ හිතන වළටිඹට ඒ අති්  මුළු ශරෝශඹ් භ
ඉතහභ ඉවශ තත්ත්ඹට අපි ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අපි
ශම් තත්ත්ඹ අඹ ය් න ඹ්නෆ.
ශඵශවත් ම්ඵ් ධශඹ්  ථහ යමි්  අශේ රු
භ් ත්රීයශඹ්ෂ රීේහ, එ ශඵශවත්ෂ අඩුයි රීඹරහ. භවය
ශරහට භවය අඹ ශරශඩ් ඉ්ෂභනි්  නීඳ ය ් න ශවො
ශඵශවත් ශතෝයහ ් න ඵරනහ. ඒ ඉ් දිඹහශේ ශඵශවත්ෂ
ශ් න පුළු් . භවය අඹ ඉ් දිඹහශේ ශඵශවතට ඩහ
එාර් තශ
ශඵශවත ශවොයි රීඹරහ අදවස යරහ
වදයයඹහට රීඹරහ
ඹහ ් නහ ඒ ශඵශවත අශේ
රළයිසතුශේ නළති ශ් න පුළු් . ශයෝවරට ශ් න ශඵශවත්
ළන වදය ඒශඹ්  භභ උඳශදස රඵහ ත්තහ. ඒ අඹ
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රීඹ් ශ්  ශම් ශඵශවත ශනොශයි, ඒට ශන ශඵශවත්ෂ
තිශඵනහ රීඹරහ. ඒ නිහ ඒ ශඵශවත තිශඵනහ. නමුත් ඒ
ශතොයතුය දීපු පුේරඹහ ඒ රීඹන ශඵශවශත් නභ ඹහශන ඒ
රඵහ ් න උත්හව ් න ඇති. තභ් ශේ ශේදනහ නළති ය
් න, තභ් ශේ ශයෝඹ ඉ්ෂභනි්  නීඳ ය ් න භවය අඹ
ඒ විධිඹට ශඵශවත් ශවොඹනහ ශ් .
2005 අවුරුේශේ අශේ ශඵශවත් වහ allocation එ
රුපිඹල් මි ඹන 7,100යි. ඒ ම්පර්ණශඹ් භ - සිඹඹට
සිඹඹ්ෂභ- විඹදම් යරහ තිශඵනහ. 2009 දී රුපිඹල් මි ඹන
13,029.16්ෂ ශ්  යරහ තිශඵනහ. එයි්  රුපිඹල් මි ඹන
12,148.87්ෂ අපි විඹදම් යරහ තිශඵනහ. 2012 නශොට ඒ
විඹදම් යන ප්රභහණඹ එ් න එ් නභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ.
2012දී අපි
රුපිඹල් මි ඹන 16,796.30්ෂ විඹදම් යරහ
තිශඵනහ. 2013 දී වදය ළඳයුම් අාලඹ ශඵශවත් වහ
රුපිඹල් මි ඹන 27,269.34්ෂ විඹදම් යරහ තිශඵනහ. 2014 දී
අශේ allocation එ රුපිඹල් මි ඹන 35,000යි. 2014.10.31
ශනශොට එයි්  රුපිඹල් මි ඹන 29,691.95්ෂ විඹදම් යරහ
තිශඵනහ. ඒ රීඹ් ශ්  සිඹඹට 84.83්ෂ. අනිහර්ඹශඹ් භ අපි
ශභතයම් විලහර මුදර්ෂ අපි විඹදම් ය් ශ්  යජශ ශයෝවල්රට
අලය ශඵශවත් ටි රඵහ ශද් නයි. නමුත් ශභතුභ් රහ
රීඹ් ශ් , ශයෝවල්ර ශඵශවත් නළවළ රීඹරහයි.
අපි යජශ ශයෝවරට ගිඹහභ ඒශ්  රළශඵන ශේහ
ළනත් ඵර් න ඕනෆ. වදයයඹහ, ශවදිඹ, අතුරු වදය
ශේඹ, අනිකුත් හර්ඹ භඩලඩරඹ ඹන ශම් සිඹල්ර් ශ් භ
රළශඵන ශේඹ අපි අඹ ය් න ඕනෆ. ශොච්චය ශවො
ශේහ්ෂ ඒ අඹශ්  රළශඵනහද? නමුත් ඒ ඇළයීභ ය් ශ් 
නළවළ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ශවදිඹශ්  වුණු ශේඹට
ශභඳභණයි, වදයයඹහශ්  වුණු ශේඹට ශභඳභණයි,
ශඵශවත්රට ශභඳභණයි, ඳර්ශ ණරට ශභඳභණයි රීඹහ ශම්
වහ නිම් බිල් ඳත්ෂ හශේ ශදඹ්ෂ -ල් අඹ ය් න
ශනොශයි- ශදනහ නම් ඉතහභ ශවොයි. උදහවයණඹ්ෂ ලශඹ් ,
ශඩාගු ශයෝගිඹකුට විවිධ ඳරී්ෂණ ය් න තිශඵනහ. ඒ
සිඹල්රභ යජශ ශයෝවල් තුශයි ය් ශ් . යජශ ශයෝවර
දත්ත, ායහ ත්ශතොත් ඉතහ විලහරයි. නමුත් භවරු රීඹ් ශ් 
ශභෝෂද? අපි ශම්හ යජශ ශයෝවශර්  ය ් ශ්  නළවළ, අපි
ශඳෞේ  ය ් නහ රීඹරහයි රීඹ් ශ් . ශඳෞේ 
අාලශඹ්  ය ් නහ අඹ ඉ් නහ. නමුත් යජශ ශයෝවර ඒ
සිඹල්ර නිඹභහහයශඹ්  සිදු යනහ. එභ හර්ඹඹ්  ඉතහභ
ගුණහත්භබහශඹ්  සිදු ් ශ්  යජශ ශයෝවල්රයි රීඹන එ
රීඹ් න ඕනෆ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළශඹ්  රුපිඹල්
බි ඹන 181්ෂ ශ්  යරහ නිදවස ශෞය ශේහ ල්ෂතිභත්
ය තිශඵනහ. ඒ ළන අපි තුටු ශ් න ඕනෆ.
2010 ශර් ශෞය අභහතයහාලශ ඇසතශම්් තුත මුළු
විඹදභ රුපිඹල් මි ඹන 53,097යි. එඹ මුළු යහජය විඹදශම්
ප්රතිලතඹ්ෂ වළටිඹට ත්තහභ 5.95යි. 2013 ශර් ශෞය
අභහතයහාලශ ඇසතශම්් තුත භසත විඹදභ රුපිඹල් මි ඹන
93,522යි. එඹ මුළු යහජය විඹදශම් ප්රතිලතඹ්ෂ වළටිඹට ත්තහභ
7.01යි. 2015 න විට එභ ප්රතිලතඹ 7.70 ද්ෂහ ළඩි ය් න අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. එශවභ නම් විඹදම් රීරීශම් ප්රභහණඹ
එ් න-එ් න ළඩි යරහ තිශඵනහ. භවය භ් ත්රීරු නිදවස
අධයහඳනඹට, නිදවස ශෞයඹට ශ්  ය තිශඵන මුදර
ා් දනඹ යනහ. දශ ජහති නිසඳහදනශඹ්  ශ්  යන
මුදල් ප්රතිලතඹ භදියි රීඹනහ. ශම් රුණ අශේ රු ජිත්
ශප්රේභදහ භ් ත්රීතුභහත් රීේහ. අශේ රු ඇභතිතුභහ එඹට උත්තය
දු් නහ. ඊට ළඩි ශදඹ්ෂ ශභතළන තිශඵනහ. ශරෝශ ශනත්
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යටර නිදවස ශෞය ශේහ්ෂ ශද් ශ්  නළවළ, මරහනහරඪ
රු භ් ත්රීතුභනි. නිදවස ශෞය ශේහ්ෂ ශදන එභ යට
ශ්රී රාහයි රීඹහ රීඹ් න පුළු් . 2000 ර්ශ මුළු ශෞය
විඹදභ රුපිඹල් මි ඹන 20,696යි. එඹ ප්රතිලතඹ්ෂ වළටිඹට
ත්තහභ 1.65යි. නමුත් 2013 ර්ශ මුළු ශෞය විඹදභ රුපිඹල්
මි ඹන 1,19,530යි. එඹ ප්රතිලතඹ්ෂ වළටිඹට ත්තහභ 1.38යි.
2013 ර්ශ ශෞය ශේහ ශනුශ්  රුපිඹල් මි ඹන
1,19,530්ෂ විඹදම් යනහ. 2000 ර්ඹ භඟ ා් දනඹ
යන ශොට එඹ විලහර ළඩි වීභ්ෂ. ශම් මුදර තභයි ළඵෆ
ලශඹ්  ජනතහට රහ ශන ඹ් ශ් , ජනතහට රළශඵ් ශ් .
අද ශඳෞේ  අාලශ දළඩි ත්හය ඒඹ ප්රතිහය
් න ගිශඹොත් දට රුපිඹල් ර්ෂඹ ඳභණ මුදර්ෂ ළඹ
නහ. නමුත් අශේ ශයෝවර දළඩි ත්හය ඒශ ප්රතිහය
ත්තහම් ලතඹ්ෂත් ළඹ ් ශ්  නළවළ. ශවදිඹ් , වදයරු් 
නිය් තයශඹ්  ඳරී්ෂණ යනහ, හර්තහ ් නහ. ඔවු්  ඒ
සිඹලුභ ටයුතු යනහ. නමුත් ලතඹ්ෂත් ් ශ්  නළවළ. ශම්
ළන වුරුත් රීඹ් ශ්  නළවළ. ශයෝවල්ර ශඵශවත් නළවළයි
රීඹන එ ඳභණයි රීඹ් ශ් . "දළඩි ත්හය ඒඹට ගිඹහභ
භශේ ශරඩහ ළන ඵළලුශේ නළවළ. ශම් ශේහ ශ් ශ්  නළවළ"යි
රීඹහ වුරුත් රීඹ් ශ්  නළවළ. ඒ සිඹල්ර සිදු නහ. වදිසි
අනතුය්ෂ සිදු ශරහ ශයෝවල්ත ශශොත්, "ඳරී්ෂණ පිටි්  ය
ශන එ් න"යි රීඹ් ශ්  නළවළ ශ් . ඒ සිඹල්ර නිඹභහතහයශඹ් 
ඒ ශයෝවර තුශ සිදු නහ.  ීමභරී්  ඒ ටයුතු සිේධ නහ.
එභ නිහ ශම් ප්රතිලතඹ්ෂ ළන ථහ රීරීභ, ශටි දර්ලඹ්ෂ ළන
ථහ රීරීභ එතයම් ළදත්භ්ෂ නළවළ. ගුණහත්භ ශේහ්ෂ අපි
රඵහ ශදනහඹ රීඹන එ රීඹ් න ඕනෆ.
ඒ විතය්ෂ ශනොශයි, මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි.
විශලේඥ වදය ශේහ ත්තහභ 2004 ර්ශ විශලේඥ
වදයරු්  967ශදශන්ෂ ඉරහ තිශඵනහ. විශලේඥ
වදයරු්  පුහුණු යන ආඹතනශඹ්  පිට න ප්රභහණඹ වළභ
යභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ මි්ෂ අඩු ශරහ නළවළ. විශලේඥ
වදයරු් ශේ එතු වීභ 2005 දී 119යි; 2006 දී 117යි; 2009
දී 225යි; 2010 දී 222යි; 2013 දී 245යි. එභ ප්රභහණඹ එ් නඑ් න ළඩි ශරහ තිශඵනහ. 2013 ර්ඹ න විට යහජය
ශේශ විශලේඥ වදයරු ායහ 1,735්ෂ නහ. ඔවු් ශේ
ශේහ ජනතහට ශනොමිරශ යි රළශඵ් ශ් . එ දට එ
ඳළඹ්ෂ තුශ පුාචි ග්රහමීඹ ශයෝවරට ගිහි් , එතළනි්  දිහ ශයෝවරට
ඹනහ. ඊට අභතය ශනත් ඕනෆභ ශයෝවරට ගිහි්  විශලේඥ
වදය ශේහ රඵහ ් න පුළු් භ තිශඵනහ. ඒ හශේ
ඳවසුම් ශෞය ශේහ තුශ තිශඵනහ. එාර් තඹ ළනි
යට, ඒ ප්රශේලශ වදයයඹහශ්  ප්රතිහය ් ශ්  නළතු
විශලේඥ වදයයඹකු මුණ ළශව් න ඵළවළ. රාහ තුශ ඳළඹ
බහඹ්ෂ තුශ යජශ ශයෝවර ඕනෆභ හඹනඹදී විශලේඥ
වදයයඹකු මුණ ළශව් න පුළු් භ තිශඵනහ. නමුත් ශම්
ම්ඵ් ධශඹ්  අඹ රීරීභ්ෂ ය් ශ්  නළවළ. අපි ශම් හර්ඹඹ් 
අඹ ය් න ඕනෆ. ගුණහත්භ ශේහශේ ශොඳභණ අඹ්ෂ
තිශඵනහද? 2013 ර්ඹ න විට රාහශේ යහජය ශේශ
විශලේඥ වදයරු 1,735ශදශන්ෂ ඉ් නහ.
වදයරු්  ායහ ත්ශතොත් 2004 ර්ශ වදයරු
935ශදශන්ෂ ඉරහ තිශඵනහ. 2014 ර්ශ ශම් න ශොට
යහජය ශේහ තුශ වදයරු 11,876ශදශන්ෂ ඉ් නහ.
වදයරු්  ායහ එ් න එ් නභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ.
2004 අවුරුේද න විට වදයරු්  935්ෂ හිටපු එ 2007
අවුරුේද න විට වදයරු්  1714්ෂ එතු ශරහ තිශඵනහ.
2010 අවුරුේද න විට වදයරු්  1196්ෂ එතුශරහ
තිශඵනහ. 2012 අවුරුේශේ වදයරු්  1143්ෂ එතු ශරහ
තිශඵනහ. 2013 ර්ශ 1320්ෂ එතු ශරහ තිශඵනහ. ශම්
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ඳහර් ශම්් තු

[රු ර ත් දිහනහඹ භවතහ

න විට ඒ ආහයශඹ්  එතු ශන ප්රභහණඹත් එ් න එ් නභ
ළඩි ශරහ තිශඵනහ. වදයරු්  එතු වුණු ප්රභහණඹ තුශ භභ
හිතන විධිඹට එභ ශේඹ ගුණහත්භ ඉතහ ශවොඳි්  රළශඵනහ.
ද් ත වදය අාලඹ ත්ශතොත් 2008 අවුරුේශේ වදයරු් 
947යි ඉරහ තිශඵ් ශ් . අද න විට ද් ත ලරය වදයරු් 
ායහ 1626රී්  ළඩි වී තිශඵනහ. 2004 ඉ්  2005 ද්ෂහ
ඵහ ් නහ රද න ද් ත ලරයරු් ශේ ායහ 1626යි.
ශම් යටට ගුණහත්භ ශෞය ශේහ්ෂ රඵහ ශදන අාලඹ්ෂ
න ශවද ශේහ ළන ඵළලුහභත්, අද න විට විලහර ප්රභහණඹ්ෂ
සිටින ඵ ශඳශනනහ. එදහ හිටිඹ ප්රභහණඹට ඩහ අද න විට ළඩි
ශරහ තිශඵනහ. මුළු ශවද ායහ ත්ශතොත් -2006 ඉරහ
අවුරුේදට අපි ඳත්වීම් රඵහ දීපු ප්රභහණඹ - 2006 ශර් දී 1083
ශදශනකුටද; 2008 ශර් දී 1216 ශදශනකුටද; 2013
ශර්ත්තහභ 1821 ශදශනකුටද ඳත් වීම් රඵහ දී තිශඵනහ. 2014
ශර්ත් ඵහ ත්තහ. භභ හිත් ශ්  අපිට ඉර්ෂඹ්ෂ
තිශඵනහ. අශේ දළනට සිටින ශවද නිරධහරි්  ායහ අනු
ඵළලුශොත් ජනවනශඹ්  ර්ෂඹට ශවද නිරධහරි්  130්ෂ
සිටිනහ. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ 2017 ර්ඹ න විට, එඹ
ර්ෂඹට 160්ෂ ශර ඵහ ් න. ඒ හශේභ ඳහු ගිඹ
තිශ ත් 4,000ට ළඩි ප්රභහණඹ්ෂ ඵහ ශන තිශඵනහ. 2017
දී එභ ඉර්ෂඹ අනු ජනවනශඹ්  ර්ෂඹට ශවදිඹ්  160
ශදශන්ෂ ඵහ ් න ශෞය අභහතයහාලශඹ්  ටයුතු යමි් 
ඳතිනහ. ශම් අඹ ශවද විදුවල් 18 පුහුණු යනහ.
උසශඳශ භත් ශභයි ශම් ශවද පුහුණුට අපි ඵහ ත්තහ. ශම්
ඵහ ළනීභ තුළි්  ඒ අඹට එභ රැරීඹහ අසථහ්  රළශඵනහ.
රුපිඹල් 23,000 දීභනහ්ෂ රළශඵනහ. ශම් වහ රුපිඹල්
බි ඹන ණන්ෂ -විලහර මුදර්ෂ- ශම් අඹ ළශඹ්  අපි විඹදම්
යනහ. ඒ අඹ තභයි ශම් යශට් උත් තරුණ ඳයපුය. එතශොට
විඳ්ෂඹ ඵරශ සිටින විට, ජිත් ශප්රේභදහ භළතිතුභහ භට භතයි
නිශඹෝජය ඇභති ලශඹ්  ටයුතු ශහ.
රු මරහනහරඪ භ් ත්රීතුභනි, එදහ 16/1 චක්රශල්ඹ නිකුත්
රීරීභ නිහ ශවදිඹ්ෂ ශනොශයි, ගිර්  යථ රිඹදුශය්ෂ විරහභ ගිඹහ
වුණත්
ශනත්
ශශන්ෂ ඵහ ත්ශත් නළවළ. රීසිභ
අසථහ ශයෝවල් ශේහශේ ඵහ ළනීම් ශශේ නළවළ. යහජය
අාලශ ඵහ ළනීම් ශශේ නළවළ. නමුත් අද න විට යහජය
ශේඹ් 14 ර්ෂඹ්ෂ ඳභණ සිටිනහ.
අතුරු වදය ශේඹ ළන රු භ් ත්රීතුභ් රහ නිතය ථහ
ශහ. ශම් න විටත් රු ශෞය ඇභතිතුභහශේ උඳශදස භත
ඖධශේදී් , අශනකුත් විරීයණ ශිල්පී්  ඹනහදී ලශඹ්  ඒ අඹ
ඵහ ළනීභ වහ ටයුතු යනහ. උසශඳශට රඵහ ත්ත
රකුණු අනුපිළිශර - Z-score එ- අනු, ඔවු්  යන විඹඹ් 
අනු ඒ අඹ ඵහ ළනීභට දළනටභත් ම්මු ඳරී්ෂණ ඳත්හ
ශන ඹනහ.
ශයෝවල් අාලඹ ත්තහභ උඳසථහඹයි් , ඔවු් ශේ උසවීම්,
ශවදිඹ් ශේ, වදචයරු් ශේ උසවීම් රඵහ දීභ වහ ද අපි
ටයුතු යරහ තිශඵනහ. ඒ අනු ශභභ ශෞය ්ෂශේත්රඹ තුශට
විලහර භහන ම්ඳත් ප්රභහණඹ්ෂ අපි රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ශම්
ආහයශඹ්  ගුණහත්භ ශෞය ශේහ්ෂ රඵහ ශද් නට අතිරු
භහි් ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහශේ ඒ නහඹත්ඹ ඹටශත් ශම්
යජඹ රුපිඹල් බි ඹන 181 මුදර්ෂ ශ්  ශහ රීඹ් ශ්  ශරොකු
ශදඹ්ෂ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ඒ ශේහ්  සිඹල්රටභ
ඔවු් ශේ ඳවසුම් ටි අපි රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ රු
ඇභතිතුභනි, අපි රීඹ් නට ඕනෆ එදහ ශේන බිබිශල් ඖධ
ප්රතිඳත්තිඹ අශේ හිටපු ශෞය අභහතයරු්  හටත්භ ශේ් නට
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ඵළරි වුණහ. නමුත් ර්තභහන රු අභහතයතුභහ විවිධ අක්ශඹෝඹ් 
භධයශ , විවිධ ප්රලසන තිශඵේදි, විවිධ රැසවීම් තිඹරහ උත් විේත්
මිටු ඳත්රහ, ඒ විේත් මිටුර හර්තහ අයශන දළ්  ඒ
එළිද්ෂන තත්ත්ඹට ඇවිත් තිශඵනහ. ශම් එඳහයටභ
එළිඹට දහ් න ඵළවළ. ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ ශශනන ශොට
ශවොඳි්  හච්ඡහ ය් න ඕනෆ. නමුත්, ශම් ළන එශවභ ථහ
ශහභ විවිධ විශේචනඹ්  තිශඵනහ. ශම් ළරශඳ් ශ්  නළවළ.
ශම් ළරැදියි රීඹනහ. ඒ අඹට තමු් ශේ ආඩලඩු්ෂ තිශඵේදීත්
ඒ ය් න වළරීඹහ්ෂ තිබුශඩල නළවළ.
ත එ ශදඹ්ෂ රීඹ් නට ඕනෆ. ඖධ මිර ඳහරනඹ්ෂ නළවළ
රීඹහ ඔඹ ථහ යන අඹ නිතයභ රීඹනහ. අශේ ආඩලඩු්ෂ
ඹටශත් තභයි මිර ඳහරනඹ්ෂ තිබුශඩල. ආනඹනඹ යන
ශඵශවත්රට රහබඹට අනුඳහතඹ්ෂ තිඹරහ ඒ අනු
විකුණ් නට මිර්ෂ තිබුණහ. නමුත් විඳ්ෂඹ එදහ ආඩලඩුශේ
සිටිඹදී, රු යවි රුණහනහඹ භ් ත්රීතුභහ හණිජ ව
ඳහරිශබෝගි ටයුතු පිළිඵ අභහතයයඹහ ලශඹ්  සිටි හරශ
ඒ මිර ඳහරනඹ අයි්  යරහ දළම්භහ. ශම් ඖධර ඳහරන මිර
අයි්  යරහ ශම් යශට් අහිා ජනතහ හ ් නට අසථහ
රඵහ දු් ශ්  අපි ශනොශයි එ්ෂත් ජහති ඳ්ෂ ආඩලඩුයි. අපි
ඇති යන රද මිර ඳහරනඹ නළති ශශේ එ්ෂත් ජහති ඳ්ෂ
ආඩලඩු හරශ රීඹරහ භභ රීඹ් නට ඕනෆ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ශම් යශට් ජනතහ ඒ අඹට
ඡ් දඹ ශද් ශ්  නළවළ. විවිධ ථහ රීඹමි්  අද ශඳොදු
අශේ්ෂශඹකු ශොඹහ ් න ඵළරි ඉ් නහ. ඒ අඹට
අශේ්ෂශඹ්ෂ නළවළ. භතශඹ්ෂ තභයි ඉ් ශ් . අපි ඕනෆභ
ශේරහ ඡ් දඹට රෆසතියි. ඳළවළදිභ රීඹනහ, අපි ඒ වහ
ළඩ පිළිශශ්ෂ රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහඹ රීඹරහ. ශම් යජඹ
ල්ෂතිභත් යජඹ්ෂ. ඒ හශේභ අපිට ල්ෂතිභත් නහඹශඹ්ෂ
ඉ් නහ. ඒ නහඹඹහ භභ හිතන වළටිඹට ශම් යශට් ජනතහශේ
වදත දිනහ ත්ත නහඹශඹ්ෂ. එතුභහ, ශොයි ශභොශවොශත්
ඉදිරිඳත් වුණත් ජනතහශේ ළභළත්ත රඵහ ශන ජඹග්රවණඹ
ය් න පුළු්  නහඹශඹ්ෂඹ රීඹන හයණඹ භහ භත්ෂ
යනහ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, භට ථහ ය් න අසථහ
රඵහ දීභ ම්ඵ් ධශඹ්  ඔඵතුභහ සතුති් ත ශමි්  භහ භශේ
ථහ අ්  යනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. P. Harrison. - [Pause].
Not here. The Hon. Karuppaiah Velayudam. - [Pause].
Not here. The Hon. Ajith Kumara. - [Pause]. Not here.
Then, the next speaker is the Minister, Hon. Salinda
Dissanayake.
[අ.බහ. 5.22

ගු වාලින්ද
අමාතයුරමා)

දිවානායක

මශතා

(නේශීය

වලදය

(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க - சுதச தத்துத்துகந
அகச்சர்)

(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous
Medicine)

මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, ශේශීඹ වදය අභහතයහාලශ
ළඹ ශීර් පිළිඵ හච්ඡහ යන ශම් අසථහශේ දී විඳ්ෂශ
එ භ් ත්රීතුභහයි අපිට ශඳශන් න ඉ් ශ් . ආයාචි වළටිඹට නම්
එතුභ් රහ ජනහධිඳති අශේ්ෂශඹ්ෂ ශවොඹනහ.
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ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

ගු වාලින්ද දිවානායක මශතා

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

(The Hon. Salinda Dissanayake)

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க)

ජනහධිඳති අශේ්ෂශඹ්ෂ ශවොඹ් න ගිහිල්රහ.

ගු වාලින්ද දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

ඒත් අශේ ජනහධිඳතිතුභහටභ නම් ය් න ශයිද රීඹන එ
ළනයි භභ ල්ඳනහ ය් ශ් . ජනහධිඳතිතුභහට නම් ය් න
ශයි, විඳ්ෂශ ජනහධිඳති අශේ්ෂඹහ.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

අපි උදවු යමු.

ගු වාලින්ද දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

අපි උදවු යමු, රීසි ප්රලසනඹ්ෂ නළවළ.
මරහනහරඪ රු භ් ත්රීතුභනි, අශේ ශේශීඹ වදය
අභහතයහාලශ
හිටපු අභහතයතුභහ න තිස යල් ඹේද
භළතිතුභහත්, අශේ රු ඒ.එච්.එම්. අසර් භ් ත්රීතුභහත් ශම් ශේශීඹ
වදය අභහතයහාලඹ පිළිඵ රුණු ඉදිරිඳත් ශහ. ශේශීඹ
ශදභ ජහතය් තයඹට ඔහ තඵ් නටත්, ශේශීඹ ශදභ
පිළිඵ ඉතහ නිළරැදි දළ්ෂභ්ෂ ශම් භහි් ද චි් තනඹ තුළි් 
ඉදිරිඳත් ය් නටත් අශේ ජනහධිඳතිතුභහට පුළු්  ශරහ
තිශඵනහ. එභ නිහ ශේශීඹ වදය අභහතයහාලඹ පිළිඵ ඉතහ
ශවො ආල්ඳඹරී්  යුතු, ශම් වදය ක්රභඹ ජහතය් තයඹ
ද්ෂහ ඔහ තඵ් නට අලය ඹටිතර ඳවසුම් පිළිඵ එතුභහ
ශභය අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යන අසථහශේ දී රුණු ඉදිරිඳත්
ශහ.
ආයුර්ශේද ශයෝවල් වහ ශේශීඹ වදය ඳර්ශ ණ ආඹතන
ප්රතිාසයණඹ රීරීභ වහ රුපිඹල් මි ඹන 500්ෂ එතුභහ ශභය
අඹ ළශඹ්  ශ්  යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ යජශ ආයුර්ශේද
ශයෝවල්ර වදයරු්  වහ රුපිඹල් 5,000 වදය
දීභනහ්ෂ රඵහ දීභට ද ශඹෝජනහ යරහ තිශඵනහ. ශේශීඹ වදය
ශේඹ පුපල් රීරීභ වහ ශඳෞේ  ශේශීඹ වදයරු් ශේ
ශඵශවත්ලහරහ දියුණු ය ළනීභ වහ ව ඖධ නිසඳහදනඹ ය
ළනීභ වහ රුපිඹල් 500,000 ද්ෂහ සිඹඹට වඹ ශඳො ඹ්ෂ
ඹටශත් ණඹ මුදල් රඵහ දීභට ශඹෝජනහ යරහ තිශඵනහ. 2013
අඹ ළශ දී නහවි් න ඳර්ශ ණ ආඹතනඹ ශේශීඹ ශදභට
අලය ඳර්ශ ණ රීරීභ වහ,-

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනුරුල නපුමාල් රාජදුරයි මශතා මූාවනනයන් ඉලත්
වුනයන්, නිනයෝජය කාරක වභාපිගුරමා ුදාවනාරූඪ විය.
அன் தறநகு, ரண்தைறகு
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனத,
அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.
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ரஜதுக

தறறத்

அர்கள்
றசரபர்

Whereupon HON. PERUMAL RAJATHURAI left the Chair and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, 2013 ර්ශ දී නහවි් න
ඳර්ශ ණ ආඹතනඹ ල්ෂතිභත් ය් නටත්, ඳර්ශ ණ
ආඹතනඹට අලය උඳයණ රඵහ ් නටත් රුපිඹල් ර්ෂ
තු් දහව මුදර්ෂ ජනහධිඳතිතුභහ ශ්  ය දී තිශඵනහ. එතුභහ
ශේශීඹ වදය ක්රභඹ පිළිඵ විලහර විලසහඹ්ෂ තඵනහ හශේභ,
වළභ අඹ ළඹදීභ එඹ දියුණු ය් නට අලය ප්රතිඳහදන රඵහ
දීභට අභත ය් ශ්  නළවළ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශේශීඹ ශදභ ම්ඵ් ධ
ථහ රීරීශම්දී රීයුතු හයණඹ්ෂ තිශඵනහ. 1978 අල්භහ අටහ
ාවිධහනඹ විසිනුත්, 2005 දී බීජිා ම්ශම්රනශ ප්රහලනඹ්ෂ
අනුත් වළභ යටභ තිශඵන ශේශීඹ ශදභ ඒ යශට් ජහති
ශෞය ඳේධතිඹට ඇතුශත් ය ් නටඹ රීඹරහ ශඹෝජනහ
යරහ තිශඵනහ. ඒ අනු අපි ශම් ශන ශොට ළබිනට්
භඩලඩරඹට ඳ්රිහ්ෂ - ් ශේලඹ්ෂ - ඉදිරිඳත් යරහ
තිශඵනහ, ශේශීඹ ශදභ යශට් ජහති ශෞය ඳේධතිඹට
ඇතුශත් ය ් නට රීඹරහ. ශම් තුළි්  අශේ අභහතයහාලඹට
අශේ වදයරු් ට තිශඵන විලහර ප්රලසන යහශිඹ්ෂ විහ
ළනීභට පුළු් භ රළශඵනහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශේශීඹ වදය අභහතයහාලඹ
රීඹරහ රීේහභ, නිතය රීඹළශ් ශ්  ආයුර්ශේදඹ ළනයි. නමුත්
ආයුර්ශේදඹ අශේ යශට් ශදභ්ෂ ශනොශයි. ශේශීඹ වදය
අභහතයහාලඹ ඹටශත් වදය ක්රභ යහශිඹ්ෂ තිශඵනහ. එයි් 
එ්ෂ තභයි, පුරතිසි යහණ යජ ඳයම්ඳයහශ්  ඳළත එන "රාහ
ආයුර්ශේදඹ" රීඹන වදය ක්රභඹ. යහණහ යේජුරු් ශේ රීරි
අත්තහ තභයි, පුරතිසි රීඹ් ශ් . එභ ඳයම්ඳයහශ්  ඳළත එන
"රාහ ආයුර්ශේදඹ" අශේ එ වදය ක්රභඹ්ෂ. අද ඒ
ඳති් ශ්  ආදිහසි්  ශඟයි. ඒ වදය ක්රභඹත් ඳසු ගිඹ හරශ
ශනය ශමි්  ඳළතුණහ. එභ නිහ අපි ආදිහසි් ශේ ශිය,
ශියහ්  10 ශදශන්ෂ අයශන, - අහන වදය පුරු්ෂ ශද
ම්ඵ් ධ ය ශන - ඒ රාහ ආයුර්ශේදඹ ඳත්හ ශන ඹෆභ
වහ නළත පුනර්ජීඹ්ෂ ඇති ය් නට පුහුණු යමි් 
සිටිනහ. අශේ ආදිහසි නහඹ ඇත්ශතොත් අශේ ශේශීඹ වදය
බහශේ ඹහඳදිාචි වුණු වදයයශඹ්ෂ. එභ නිහ ශම් රාහ
ආයුර්ශේදඹ ම්ඵ් ධශඹ්  ථහ යන ශොට, අඳට රාහ
ආයුර්ශේදඹ ශම් යශට් දියුණු රීරීභට ඔවු් ශේ තිශඵන විශලේ
ශඵශවත් ක්රභ, ඖධ ක්රභ, ඖධ අඳට ඉතහභ ළදත් ශනහ.
ඊශඟ එ තභයි, අශේ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශේ ප්රශේලඹ න
ම්ඳව ඉඳදුණු, "සිේධ ආයුර්ශේදඹ". ශම්ත් අශේ තිශඵන එ
වදය ක්රභඹ්ෂ. ශභභ වදය ක්රභඹත් ඉතහ පුළුල් වදය
ක්රභඹ්ෂ. ඒ ශදළනි වදය ක්රභඹ.
ඊශඟට තිශඵනහ, අශේ ඳහයම්ඳරි ශදභ. අශේ
ඳහයම්ඳරි ශදභ තභයි, අශේ ශදශම් ඳදනභ. Base එ
තිශඵ් ශ්  එතළන. ඳහයම්ඳරි ශදභත් අශේ ඳයම්ඳයහශ් 
ඳළත එන නිහ, ඒ ඳයම්ඳයහශේ දරු්  සිටිශ නළත්නම් ඒ
ශදභ එතළනි්  අහන ශන තත්ත්ඹ්ෂ තිශඵනහ. එභ නිහ
අපි ඒ වහත් දළ්  ක්රභශේද අනුභනඹ යරහ එභ ශදභ
ඳත්හ ශන ඹ් නට ඳභණ්ෂ ශනොශයි, එභ ශදභට
උඳහධිඹ්ෂ රඵහ ශද් නටත් ටයුතු ය ශන ඹනහ. අශේ යශට්
ශේශීඹ වදය අභහතයහාලඹ ඹටශත් තිශඵන වළභ වදය
ක්රභඹටභ උඳහධිඹ්ෂ තිශඵනහ. වළඵළයි, ඳහයම්ඳරි ශදභට
උඳහධිඹ්ෂ නළවළ. එභ නිහ අපි ශම් ශන ශොට මිහි් තරශ
අශේ ඳහයම්ඳරි ශදභ ම්ඵ් ධශඹ්  සශේශීඹ වදය
විලසවිදයහරඹ්ෂ වද් න අලය යන ශොඩනළගි දළ්  ස
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ඳහර් ශම්් තු

[රු හ ් ද දිහනහඹ භවතහ

ය ශන ඹනහ. අශේ යශට් ඳශමුළනි ඉසපිරිතහරඹ
මිහි් තරශ තභයි, ඇති වුශඩල. ඒට රීඹ් ශ් , "ශොත්ථිහරහ"
රීඹරහ. එභ නටබු්  අද තිශඵනහ. අශේ ඳහයම්ඳරි ඳළත එන
පුසශොශ ශඳොත්ර තිශඵන ශදම්, ශද ශඳොත්ර තිශඵන
ඒහ ශඳට්ටම්ර හිය ශරහ තිශඵනහ. ශම්හ අපි එ තළනට
එතු යරහ, එ විලසවිදයහරඹ්ෂ වදරහ ඳහයම්ඳරි ශදභටත්
උඳහධිඹ්ෂ රඵහ ශද් නට ටයුතු ය ශන ඹනහ. ඒ ශදභ
ත එ්ෂ.
ඊශඟට තභයි, උත්තය බහයතශ , ඉ් දු ාඟහ භවහ
තළනිතරහශේ ආර්ඹ ශිසටහචහයශඹ්  ඉඳදුණු ආයුර්ශේදඹ අඳට
රළබී තිශඵ් ශ් .
ද්ෂෂිණ බහයතශඹ්  අඳට රළබුණු ශදභ, සිේධ ශදභ.
අයහබියශඹ්  අඳට රළබුණු ශදභ, යුනහනි ශදභ.
ජර්භනිශඹ්  අඳට රළබුණු ශදභ, ශවෝමිශඹෝඳති ශදභ. අද
ඉ් දිඹහශේ සිඹඹට 60්ෂ තිශඵ් ශ්  ශවෝමිශඹෝඳති ශදභ.
ශඵශවත් ඉතහ රහබදහයි රඵහ ් නට පුළු්  ශදභ්ෂ, ඒ.
රු
නිශඹෝජය
බහඳතිතුභනි,
අශේ
ආචහර්ඹරු,
භවහචහර්ඹරු ශම් හරශ හච්ඡහ යමි්  ඳතිනහ, තත්
එ්ෂතයහ ශදභ්ෂ අශේ යශට් ඉදිරිඹට ශේ් න. ඒ තභයි,
බුේධහයුර්ශේද ශදභ. බුදුයජහණ්  ව් ශේශේ ශේලනහර
තිශඵන වදය ක්රභ ඉසයවහට ශනළල්රහ බුේධහයුර්ශේදඹ
රීඹන එත් අශේ යශට් වදය ක්රභඹ්ෂ ඵට ඳත් ය් නට අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශම් හශේ ශදම් යහශිඹ්ෂ, වදය ක්රභ
යහශිඹ්ෂ ශේශීඹ වදය අභහතයහාලඹ ඹටශත් තිශඵනහ.
අශේ ශදශම් තිශඵන තත් ප්රධහනභ හයණහ තුන්ෂ ළන
භත්ෂ ය් න භභ ළභළතියි. ශේශීඹ ශදශම් ප්රධහන හයණහ
තුන තභයි ආවහය, ඖධ වහ විවයණ. අද අශේ භහජඹ ශම් රීඹන
හයණහ ්  එළිඹට ඳළනරහයි තිශඵ් ශ් . අපි ආවහය ත්තත්,
ඖධ ත්තත්, විවයණ -අශේ ඳළළත්භ- ත්තත්, ඒ සිඹල්ශර් 
එළිඹට ඳළනරහ, පීල්ර ඳළනරහ තිශඵන නිහ අද අපි විලහර
යනඹට ඳත් ශරහ, ශයෝ යහශිඹ්ෂ හිමි ය ශන ඉ් නහ.
ඒ නිහ අශේ අභහතයහාලඹ විලහර උත්හවඹ්ෂ නිමි්  ඉ් නහ,
ඒ ක්රභ නිළයදි ය් න.

2172

ළනීභ නිහ තභයි අඳට ශම් ශයෝරට මුහුණ ඳහ් නට සිේධ
ශරහ තිශඵ් ශ් . ඒ නිහ සහබහවි ක්රභඹට ආවහය
නිසඳහදනඹ යන තළනට අශේ යට ශේ් න සිේධ ශරහ
තිශඵනහ.
අද අශේ ම් ඳශහත්ර භශ ශල්රට ගිඹහභ ශඳශනනහ,
සිඹඹට 80ට රීට්ටු ශ් න මිඹළශද් ශ්  පිළිහ ්  ඵ.
පිළිහ ්  මිඹළශදන ප්රභහණඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ත
අවුරුදු 15්ෂ විතය ඹන ශොට ශම් යශට් වළභ ශශන්ෂභ හශේ
භළශය් ශ්  පිළිහ්ෂ වළදිරහයි. ඒ තයභට අශේ ආවහය යටහ අපි
විනහල ය ශනයි තිශඵ් ශ් . ඒ නිහ ශම් පිළිඵ අශේ යශට්
ජනතහ දළනුත් යරහ, ශොවි ජනතහ දළනුත් යරහ ඵත්ඳතට
 එ්ෂහු යන ක්රභශේදඹ ශනස ශ යුතුයි.
අද "වරිත විේරඹ" රීඹරහ රීඹනහ. වරිත විේරඹත්
ත්රසතහදඹ්ෂ වළටිඹටයි භභ වඳු් ් ශ් . වරිත විේරඹ
ත්රසතහදඹ්ෂ. ඵහු ජහති භහම් එතු ශරහ, මුදල් රඵහ
ළනීභ වහ ශම් ශතල්, ශඳොශවොය ක්රභඹ්ෂ වදරහ ශම් යශට් විලහර
විනහලඹ්ෂ යනහ. කුඩු ශයෝඹ වළදුණහභ ඇවිදින භශ
මිනිඹ්ෂ වහ භහනයි. අපි ර් 30ට ආ් න හරඹ්ෂ ශම්
ශයෝඹ සු ය ් නට ඵළරු දු්ෂ විරහ තිශඵනහ. අද කුඩු
ශයෝගී්  ජීවිතඹ ඉල්රරහ අඬනහ. අද අඳට එහි හධනීඹ
භට්ටභට එ් න පුළු් භ රළබිරහ තිශඵනහ. තභ
ඳර්ශ ණ යරහ අහන නළවළ. නමුත් හඹනි
ඳර්ශ ණ ්  ශම් කුඩු ශයෝඹ සු ය් නට පුළු්  අශේ
වදයරු අද ඉසයවට ඇවිල්රහ ඉ් නහ. අපි භළදච්චිශඹ් 
ආයම්බ යරහ තිශඵනහ, ශම් කුඩු ශයෝඹ සු ය් නට. අපි
භහඹ, ශද හරඹ ඉරහ ඒ කුඩු ශයෝගී් ට අලය
ශඵශවත් ශවේත් යනහ. ඔවු්  ථහ යරහ රීඹනහ, ඒ අඳවසු අභහරු- මිඹශද් න තිබුණු ශයෝශඹ්  ඔවු්  නිදවස ශච්ච ඵ.
ඒ නිහ අද අඳට ශරොකු  ීමභ්ෂ තිශඵනහ, ශම් ශඵෝශනොශන
ශයෝ ම්ඵ් ධ ටයුතු ය් නට.
අශේ ඖධ ඒ හශේභ අශේ ජීන යටහ අපි ශනස
යශන තිශඵන නිහ, විවයණඹ ශනස ශරහ තිශඵන නිහ අපි
විලහර ලශඹ්  ශම් ශයෝරට ශොදුරු ශ් නට ශවේතු ශරහ
තිශඵනහ. ශම් ශඵෝශනොන ශයෝ ඉතහභ ඉවශ භට්ටශභ්  සු
රීරීශම් ළඩිභ ම්බහවිතහ්ෂ තිශඵ් ශ්  අශේ ශේශීඹ ශදභට
රීඹන එ භහ ශම් අසථහශේ භත්ෂ ය් නට ඕනෆ.

අද අශේ ආවහය යටහ ශනස ශරහ. පිට යට ්  ශනහපු
ඩ හේපුර පුයරහ තිශඵන ්ෂණි ෆභ, ටි්  ෆභරට
තභයි අද ශඵොශවෝ ශදනහ ඇේඵළයි ශරහ සිටි් ශ් . ඒශ්ෂ
ප්රතිපරඹ තභයි අපි ඩශචෝරු න ජහතිඹ්ෂ ඵට ඳත් වී සිටීභ.
අඳට ඒ ෆභ ්  ශයෝ ණනහ්ෂ ඇති ශ් නට ඳට් 
අයශන තිශඵනහ. ඒ නිහ භහජශ ශම් ආවහය යටහ ශනස
ය් නට අශේ අභහතයහාලඹ ටයුතු ය ශන ඹනහ.

අපි වෘදඹ ශයෝ ළන ථහ යන ශොට, high blood
pressure අද ශඵොශවෝ ශදශනකුට තිශඵනහ. අශේ ඳළයණි ඖධීඹ
වල් ්  ශම් ශයෝ සු ය ් නට පුළු් භ තිශඵනහ.
අත් දළීමශභ් , ඳශපුරුේශද්  භට ඒ රීඹ් න පුළු් . ් නි,
දවනර, ඳච්චශඳරුභහල්, සුදු මුරුාහ, භසුය්  රීඹන වී ර්
අධි රුධිය පීඩනඹ - high blood pressure - තිශඵන ශශන්ෂ
භහ තුන්ෂ විතය එ දිට ඳහවිච්චි යනහ නම්, අධි රුධිය
පීඩනඹ හභහනය පීඩන තත්ත්ඹට ඳත් ශනහ.

විශලේශඹ් භ අශේ ශොවිතළන ත්තහභ අද ඵත්ඳතට 
එ්ෂහු ශරහයි තිශඵ් ශ් . ශතල් ව ශඳොශවොය ඹන  වි
ඵත්ඳතට එ්ෂහු ශරහ. ඒශ්ෂ ප්රතිපර තභයි ඳර්ශ ණ ් 
රීඹ් ශ් . අද ශඵෝ ශනොන ශයෝ යහශිඹ්ෂ අශේ භහජඹට උරුභ
ශරහ තිශඵ් ශ් , අශේ ආවහය ක්රභර තිශඵන ළරැේද වහ ඒහ
නිසඳහදනඹ යන ක්රභර තිශඵන ළරැේද නිහයි. අද අපි විලහර
ශතල් ව ශඳොශවොය උගුරට අහු ශරහ, ශඵෝ ශනොන ශයෝ
යහශිඹ්ෂ හිමි ය ් නට අද ඒ හයණහ මුල් ශරහ තිශඵනහ.
විශලේශඹ් භ පිළිහ, දිඹළඩිඹහ, වෘදඹ ශයෝ, ආතයයිටිස,
ළස්යිටිස, නිල්දරු උඳත්, කුඩු ශයෝ ඹනහදි ශයෝ සිඹල්රභ
වළශද් ශ්  ශොශවොභද රීඹරහ ශවොඹරහ ඵළලුහභ ශඳශනනහ, ඒ
අපි ් න ආවහය නිහ ඵ. අපි ් නහ ඵත්ඳතට  එ්ෂහු ය

සීනි ඳහරනඹ ය ් න ඵළරි නම්, අශේ තිශඵන ඳළරැණි
ඖධීඹ වී ර් ්  රඵහ ් නහ වල් -භඩතහලු, සුළල්
හශේ වී ර්- භහ තුන්ෂ, වතය්ෂ එ දිට ඳහවිච්චි ය් න
පුළු්  නම් -ආවහයඹට ් න පුළු්  නම්- ඒහශ ඹම්
භනඹ්ෂ ඇති ය ් නට පුළු් භ තිශඵනහ. අද අඳට
විඳරීත බීජ තභයි ආවහයඹට ් න ශරහ තිශඵ් ශ් . ජහන
ශනස යපු බීජ ර් බහවිත ය් නට ඳට්  ත්තහභ අශේ
ඇශේ තිශඵන ඳරිෘත්තීඹ රිඹහ ශ ශනසම් ඇති ශනහ.
ශභොද, විඳරීත බීජ රීඹ් ශ්  ජහන ශනස ය ඇති බීජ. ශම්හ
ඳහවිච්චි යපුහභ ලරීයශ වලර විඳරීත ශනහ. වලර විඳරීත
වුණහභ, ඳට විඳරීත ශනහ. ඳට විඳරීත වුණහභ තභයි ඒ
තභයි cancer රීඹ් ශ් ; ඒ පිළිහ රීඹ් ශ් .
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අද ඒ තත්ත්ඹ ඇති ශරහ තිශඵ් ශ් , අශේ ආවහය යටහ
නිහයි; අපි නිසඳහදනඹ යන ආවහයර , වි, ශතල් ව
ශඳොශවොය නිහයි. ශම්හ තභයි, අශේ භහජශ
නිළරැදි
තත්ත්ඹ්ෂ ඇති ය ් නට අලය යන ප්රධහන හයණහ. අශේ
අභහතයහාලඹට අලය තිශඵන ප්රධහනභ හයණඹ්ෂ තභයි, ශම්
ආවහය, ඖධ වහ විවයණ රීඹන හයණහ ටි නිළරැදි පීල්රට
දභහ ළනීභ. ඒ වහ විලහර යහඹහභඹ්ෂ අපි යශන ඹනහ.
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අඳට රීඹරහ තිබුණහ, ශම් දිඹ් නහ
ශල් ඹහශ එවහ ඳළත්ශත් අ්ෂය 200්ෂ විතය තිශඵනහ,
හඵනි ශඳොශවොය බහවිත යරහ හ යරහ ශඳ් ් න රීඹරහ.
ඉති්  අපි හඵනි ශඳොශවොය බහවිත යමි්  හ යරහ එතුභහ
අඬ වශන ගිඹහ, ශල් ඹහඹට. ඉතහභ හර්ථ විධිඹට, -ජීත්
ශන ශඳොශශො,  වි නළති ශඳොශ, ශතල් ශඳොශවොය
ව් ශ්  නළතු - හ යරහ තු් ළනි ් නශ දී අ්ෂයඹට වී
බුල් සිඹඹ ඉ්ෂභහ ගිඹ කුඹුය්ෂ අඳට දරී් නට පුළු් භ
තිශඵනහ.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ඒ හ දළ්  ඉදිරිඹට ශනි ඹනහ ශ් .

ගු වාලින්ද දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

ඒ විතය්ෂ ශනොශයි, තත් කුඹුරු ණනහ්ෂ, -ශේරැස ඔඹ
අට තිශඵන කුඹුරුත්- ඒ විධිඹට හ ය, අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහත්, ශෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ ශල්ම්තුභහත්, අඳත්
එතු ශරහ ශම් ළඩ පිළිශශ ඉසයවට ශන ඹනහ. ශම් යශට්
හඵනි හ අතයලයයි. ශම්  වි ්  අඳට ශේශය් න
ශනහ. ඒට අශේ යහජය නහඹඹහ අඳට අලය වශඹෝඹ
ශදනහ.
ශරෝශ යහජය නහඹශඹෝ ශදශදනයි හඵනි විධිඹට හ
ය් න රීඹහ තිශඵ් ශ් . එ නහඹශඹ්ෂ තභයි රීයුඵහශේ
පිශදල් ළසශත්රෝ. අශන්ෂ නහඹඹහ අශේ යශට් ජනහධිඳති අතිරු
භහි් ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ. හඵනි විධිඹට හ්  ය් නට
එතුභහ අඳට විලහර ල්ෂතිඹ්ෂ, වධර්ඹඹ්ෂ රඵහ ශදනහ. අපි
තත් ් න තුනදී ශතල්, ශඳොශවොය ව් ශ්  නළති හඵනි
විධිඹට හ ය දිඹ් නහ ශල් ඹහශඹ්  අ්ෂයඹට වී බුල්
200්ෂ අයශන ශඳ් නහ. අපි වරිත විේරශ ශතල් ව
ශඳොශවොය උගුර හියශරහ, විලහර ශයෝ යහශිඹ්ෂ හිමි යශන,
ඇවිදින භශ මිනී ඵට ඳත් ශරහ ශම් ඹන භන ශනස
ය් නට රහිරහිශ ටයුතු ය් නට අලය ශනහ. අපි
භත්ෂ ය් නට ඕනෆ වරිත විේරඹ. ශම් දිඹ් නහ ශල් ඹහඹ
අයශන තිශඵන ළඩිභ අසළ් න, -ශොශම දිස්රි්ෂශ අ්ෂයඹට වී බුල් 50යි. අපි අ්ෂයඹට වී බුල් 100 ඉ්ෂභහ
ගිහි්  තිශඵනහ. ත ් න තුනදී අ්ෂයඹට වී බුල් 200
ඉ්ෂභනහ. ශේශීඹ වදය අභහතයහාලඹ වළටිඹට ශම් යශට්
ජනතහශේ ශෞය ආය්ෂහ ය ළනීභ වහ අපි ශම් හශේ
ක්රභශේදඹ්ෂ තභයි ශන ඹ් ශ් . අශේ ඳහයම්ඳරි දළනුභට අපි
තහ්ෂණඹ එතු ය තිශඵනහ. ඳහයම්ඳරි දළනුභට තහ්ෂණඹ
එතු රීරීශභ්  තභයි අඳට ශම් විධිශ විලසමිත අසළ් න්ෂ
් න පුළු් භ රළබී තිශඵ් ශ් .

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

රු ඇභතිතුභහ, ශම් ක්රභඹ රාහ මුළුල්ශල්භ ප්රච ත
ය් න යහඳහයඹ්ෂ ආයම්බ ශශොත් ශවොයි ශ් ද?
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ගු වාලින්ද දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

රු භ් ත්රීතුභහ, අපි ආදර්ලඹ්ෂ වළටිඹට තභයි දිඹ් නහ
ශල් ඹහශඹ්  ශම් ආයම්බ ශශේ. ඊශඟට අපි ශේරැස ඟ
යහඳෘතිඹ ආයම්බ ශහ. අපි ශම් අවුරුදු 18්ෂ තිසශේ සිට
රාහශේ ය ශන ඹනහ. ඒ වහ අඳට අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහශ්  විලහර ල්ෂතිඹ්ෂ රළශඵනහ. ඒ නිහ අශේ
යශට් ශම් ක්රභඹ ශීඝ්රශඹ්  ඉසයවට ශන ඹ් නට පුළු්  ශයි
රීඹහ අපි විලසහ යනහ.
අශේ ශදභට තිශඵන විශලේ ප්රලසනඹ්ෂ තභයි ඳර්ශ ණ
ප්රභහණත් ශනොවීභ රීඹ් ශ් . ශේශීඹ වදය අභහතයහාලඹ
ඹටශත් භභ  ්  ව්  ශ වදය ක්රභ සිඹල්ර වයවහ ශයෝ
සු යනහ. ශඵශවත් ්  ශයෝ සු ශනහ. අවුරුදු තු්  වහය
දව හරඹ්ෂ තිසශේ ආපු හඹනි ශදම් වයවහ, -ප්රතිපර
වයවහ- ශයෝ සු ශනහ. උදහවයණඹ්ෂ වළටිඹට දිඹළඩිඹහට
ශවෝ ශනත් ශයෝඹට ශඵශවත් දු් නහභ ඒ ශවො ශනහ.
නමුත් ශම් ශඵශවත්ර තිශඵන ශභොන ාකට -ශභොන
components- ලරීයඹත් භඟ ප්රතිරිඹහ යද ශයෝඹ සු
ශ් ශ්  රීඹහ අපි තභ ඳර්ශ ණ ය ශොඹහශන නළවළ. ඒ
නිහ තභයි අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශේශීඹ වදය ඳර්ශ ණ
ආඹතනඹට අලය උඳයණ ළනීභ වහ රුපිඹල් ර්ෂ
3,000 විලහර මුදල් ප්රභහණඹ්ෂ අඳට රඵහ දීරහ තිශඵ් ශ් .
ශයෝ 5්ෂ පිළිඵ අශේ ශේශීඹ වදය ඳර්ශ ණ
ආඹතනඹ දළනට ඳර්ශ ණ ආයම්බ ය තිශඵනහ. පිළිහ,
දිඹළඩිඹහ, වෘදඹ ශයෝ, කුඩු ශයෝ ව ශඩාගු පිළිඵද
ඳර්ශ ණ ආයම්බ ය, ඒ ඳර්ශ ණ ්  ඹම් ප්රභහණඹට
හර්ථ ප්රතිපර රඵහ ් නට පුළු්  තළනට ශම් ශරහශේ අපි
තල්ලු ශමි්  සිටිනහ. ඒ අනු නහවි් ශ්  පිහිටුහ තිශඵන
අවුරුදු 50්ෂ, 60්ෂ ඳයණ අශේ ශේශීඹ වදය ඳර්ශ ණ
ආඹතනඹ ඉතහ ල්ෂතිභත් ආඹතනඹ්ෂ ඵට ඳත් ය ් නට අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශම් ශදභ ජහතය් තයඹට ශන
ඹ් නට නම් අඳට ඳර්ශ ණ අලයයි. විදයහ, තහ්ෂණ ව
ඳර්ශ ණ අලයයි. ඒ තුළි්  තභයි අඳට ශම් ශදභ
ජහතය් තයඹට ශන ඹ් නට පුළු් භ රළශඵ් ශ් .
ඳර්ශ ණ හර්ථ ය ළනීභ තුළි්  අශේ ශේශීඹ ශදභ
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශන ජහතය් තය
තරඹට ඔහ තඵ් නට අඳට පුළු් භ රළශඵනහ රීඹන
හයණඹ භභ ශම් අසථහශේදී භත්ෂ ය් නට අලයයි.
ඒ හශේභ රු තිස යල් ඹේද අභහතයතුභහශේ ථහශේදී
එතුභහ විශලේශඹ්  කුඩු ශයෝඹ පිළිඵ ව්  ශහ. ඒ
ශයෝගී්  සුඳත් රීරීභට අපි ඳට්  අයශන තිශඵනහ. එඹ
ල්ෂතිභත්, හර්ථ යශන ඹ් නට අලය වශඹෝඹ වළභ
ඳහර්ලසඹරී් භ රඵහ ශද් න රීඹන හයණඹ එතුභහ භත්ෂ ශහ.
ඒ ළන භහ එතුභහට සතුති් ත ශ් නට ඕනෆ. ඒ හශේභ එතුභහ
ම්ඵහවන භධයසථහන පිළිඵ භත්ෂ ශහ. ශම් පිළිඵ
අනුයහධපුයශ
අශේ රු භ් ත්රීතුභහ ඳසු ගිඹ ද
ඳහර් ශම්් තුශේදී භශ්  ප්රලසනඹකුත් ඇහුහ. විශලේශඹ්  ශම්
ළන රීඹ් න ඕනෆ. ම්ඵහවන භධයසථහන තුශ ඹම් ඹම් ළයදි
ශේල් සිදු න ඵට ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵනහ.
ම්ඵහවන භධයසථහනඹ්ෂ එශවභ නළත්නම් Spa එ්ෂ තුශ
තිශඵ් නට පුළු් , රඳරහනය පිළිඵ ටයුතු; therapies
පිළිඵ ටයුතු ඒ හශේභ ඳාචර්භ පිළිඵ ටයුතු. ඒ වහ
තභයි අපි අයඹ රඵහ ශද් ශ් . අයඹ රඵහ ශද් ශ් 
ආයුර්ශේද
ශදඳහර්තශම්් තුශනුයි.
නමුත්
ආයුර්ශේද
ශදඳහර්තශම්් තුශේ ඹහඳදිාචි ශරහ තිශඵ් ශ්  spa 60්ෂ හශේ
ප්රභහණඹ්ෂ. නමුත් මුළු යශට්භ තු් දව විතය ප්රභහණඹ්ෂ
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ඳහර් ශම්් තු

[රු හ ් ද දිහනහඹ භවතහ

තිශඵන ඵට ණ්  ඵරහ තිශඵනහ. ශම් අශනකුත් Spa
ප්රහශේශීඹ ශල්ම් හර්ඹහරර ශශශ යහඳහයඹ්ෂ වළටිඹට
ඹහ ඳදිාචි ය තභයි ඳත්හශන ඹ් ශ් .

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

රු ඇභතිතුභනි, spa monitor රීරීශම් ක්රභඹ්ෂ තිශඵනහ ද?

ගු වාලින්ද දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

දළනට monitor රීරීභට පුළු් භ තිශඵ් ශ්  අශේ
ශදඳහර්තශම්් තුශේ ඹහ ඳදිාචි ශරහ තිශඵන ඒහ ඳභණයි.
ශදඳහර්තශම්් තුශේ ඹහ ඳදිාචි ශරහ තිශඵන ඒහ පිළිඵ අපි
ීමම් දයනහ. අපි ඒහ monitor යනහ. නමුත් ඉ්  ඵහහිය
තිශඵන ඒහ monitor රීරීශම් ඵරඹ්ෂ, ඒ වහ නීතිභඹ
ප්රතිඳහදනඹ්ෂ අඳට තභ රළබිරහ නළවළ. අවුරුදු 63්ෂ විතය ඳළයණි
ඳනත්ෂ අඳට තිශඵ් ශ් . අලුත් ඳනත්ෂ වද් න ශම් ඳනත අපි
නීතිඳති ශදඳහර්තශම්් තුට ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. ඒ ඳනත්
ශටුම්ඳත ශවට අනිේදහ අපි ඳහර් ශම්් තුට ශශන් න
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. භහ  ්  ව්  ශ ඳරිදි, අපි ඒ
ශන ඒභට ඵරහශඳොශයොත්තු න අලුත් ඳනති්  ප්රහශේශීඹ ශල්ම්
හර්ඹහරර ඹහඳදිාචි ශරහ තිශඵන, නීතයනුූලර ශනොන,
ආයුර්ශේද ශදඳහර්තශම්් තු  ශනොරීඹන ඒහ පිළිඵ monitor
රීරීභ්ෂ, ශොඹහ ඵළලීභ්ෂ ය් නට නීති ම්ඳහදනඹ ය
තිශඵනහ. ඒ නිහ ඹථහ හරශ දී ඒ පිළිඵ ටයුතු ය් න
පුළු් භ රළශඵනහ. විශලේශඹ්  ශම් හයණහ ශද තිස
යල් ඹේද රු අභහතයතුභහ අශඳ්  විභහ තිබුණහ.
අශේ රු අසර් භ් ත්රීතුභහ රුණු ණනහ්ෂ ඉදිරිඳත්
ශරුහ. එතුභහ ශවෝමිශඹෝඳති වදය ක්රභඹ ළන රීේහ; යුනහනි
වදය ක්රභඹ ළන රීේහ ඒ හශේභ ශම් වදය ක්රභ දියුණු
ය් න ඕනෆඹ රීේහ. අශේ යශට් උඳහධිඹ තිශඵන ශවෝමිශඹෝඳති
වදයරු ඉ් නහ; යුනහනි වදයරු ඉ් නහ. ඒ හශේභ
ශඵශවත් ලහරහ තිශඵනහ. ශම් වදයරු වහ උඳහධි රඵහ
ශදන ළඩ ටව්  අශේ විලසවිදයහරර තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම්
වදය ක්රභ දියුණු ය් නට අපි ශඵොශවොභ වුභනහශ් 
ටයුතු යනහ රීඹන එ ශම් අසථහශේ භත්ෂ ය් නට
ඕනෆ.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

රු ඇභතිතුභනි, Cotta Road එශ්ෂ තිශඵන වදය ලහරහශේ
ඉසය යුනහනි section එ්ෂ තිබුණහ. එහි ඉයහනශඹ්  ව උතුරු
ඉ් දිඹහශ්  ශශනන රද ටිනහ ශඳොත් ඳත් තිබුණහ. හරශඹ් 
හරඹට ඒ ශඳොත් ඳත් නළති වුණහ. ඒ නිහ දළ්  ශම් යුනහනි
ශදභ යශන ඹන අඹට අඳවසුතහ්ෂ තිශඵනහ නම්, ශොඹහ
ඵරහ ශොමිටිඹ්ෂත් ඳත් ය ඒ ශඳොත් ඳත් රඵහ ළනීභ ශවොයි.
ශභොද, ඒ පිළිඵ රාහශේ වුරුත් ඹ් ශ්  නළවළ.

ගු වාලින්ද දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

රු අසර් භ් ත්රීතුභනි, අපි ඒ පිළිඵ අලය යන ශඳොත්
ඳත් ඒ යහශී රීරීශම් ළඩ ටවන්ෂ යශන ඹනහ. ඒ විතය්ෂ
ශනොශයි. යුනහනි ශදභට විලහර ලශඹ්  ශඵශවත්ර
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ප්රලසනඹ්ෂ තිබුණහ. ඒ නිහ අපි ශම් නශොට ඒ යුනහනි
වදයරු් ට අලය යන ශේත්ශවේත් සිඹල්ර ඉ් දිඹහශ් 
ශ් හ ශද් න ටයුතු ය තිශඵනහ.
ඊශඟට අඳට වදයරු් ශේ ඳළත්ශත්  එන තත් විලහර
ප්රලසන තිශඵනහ. විශලේශඹ් භ ාහ පිළිඵ ප්රලසනඹ තිශඵනහ.
අබිා පිළිඵ ප්රලසනඹ තිශඵනහ. අපි විශලේශඹ් භ භත්ෂ ය් ට
ඕනෆ, අද ශරෝශ තවනභට ාහ ර්ෂ ය තිශඵන ඵ. අශේ
රු ශෞය අභහතයතුභහත් ශභතළන සිටිනහ. ාහ ශරෝශ
යටර තවනභට ර්ෂ ය තිශඵනහ. නමුත් ඒ තවනභට ර්ෂ
යපු යටර ඒ තවනභ දළ්  ඉත් ය තිශඵනහ. දළ්  අශේ
අලුත් ඳනශත්  ශඹෝජනහ ය තිශඵනහ,
ඹහඳදිාචි
වදයයඹකුට තභ් ශේ ශඵශවතට ශඹොදහ ළනීභ වහ ාහ
ස රීහිඳඹ්ෂ අශේ අධී්ෂණඹ ඹටශත්, ශදඳහර්තශම්් තුශේ
අධී්ෂණඹ ඹටශත් වද් න ඉඩ ඩ ශද් න.
විශලේශඹ්  රාහශේ ාහ ර් ශද්ෂ තිශඵනහ.
ලරීයශ immunity එ ළඩි යන ාහ ර්ඹ්ෂ තිශඵනහ.
සනහයු උත්ශත්ජනඹ යන ාහ ර්ඹකුත් තිශඵනහ. ඔඹ
ශදට අතය භළදි ාහ ර්ඹකුත් තිශඵනහ. ශරෝශ විශලේශඹ් භ ඇශභරිහශේ- ාහ ර් 428්ෂ තිශඵනහ.
ඇශභරිහශේ ාහරට තවනභ්ෂ නළවළ. ාහර තිශඵන
ඇට ්  extract ය ් නහ ශඵශවතරී්  cancer වර
භය් නට පුළු්  රීඹරහ ශොඹහශන තිශඵනහ.
ාහ ව රීඹ් ශ්  විලහර ප්රශඹෝජනඹ්ෂ ් නහ ලහඹ්ෂ.
ඉවශ ශඳශශේ සුශෝඳශබෝගී හවනර dashboard එ වද් න
බහවිත ය් ශ්  ාහ. ඒ හශේභ නළේර රුර වද් න බහවිතහ
ය් ශ්  ාහ. ශරෝශ යටල් විලහර ප්රභහණඹ ාහරට
ඇති තවනභ ඉත් යරහ ඳර්ශ ණ යරහ ඖධඹ්ෂ වළටිඹට
ශොඹහශන තිශඵනහ. අශේ යශට් 1800 ණ් ර තභයි ාහ
තවනම් ශශේ. සුේශදෝ තභයි ඒ තවනභ ඇති ශශේ. ඒ තවනභ
තභයි අද අපි ඳත්හශන ඹ් ශ් . එහි තිශඵන ටිනහභ
පිළිඵ ත්ෂශේරු්ෂ අයශන නළවළ. භවය අඹ ශම්හ
දුම්ඳහනඹ වහ ඳහවිච්චි යරහ භත් ශනහ. ඒ ශනොශයි අපි
ශම් රීඹ් ශ් . ාහ ශේ ඖධීඹ ගුණඹ ව ටිනහභ
පිළිඵයි භභ ශම් බහට රුණු ඉදිරිඳත් ශශේ. [ඵහධහ
රීරීභ්ෂ ඔේ.
අශේ ඳහයම්ඳරි වදයරු් ට තිශඵන ප්රලසනඹ්ෂ තභයි
ඹහ ඳදිාචිඹ පිළිඵ ප්රලසනඹ. ඒ අඹට ඳයම්ඳයහශ්  එන ශදභ
පිළිඵ ව එභ වදයරු්  පිළිඵ අපි මීට ඩහ ල්ඳනහ
ය් න අලයයි රීඹන එ අපි අශඵෝධ යශන තිශඵනහ.
එභ වදයරු් ශේ ඹහ ඳදිාචිඹ වහ විශලේ ක්රභශේදඹ්ෂ
ඉදිරිඳත් ය් නට අභහතයහාලඹ වළටිඹට අපි ල්ඳනහ යරහ
තිශඵනහ. ශභොද ශවේතු, ශම් ඳයම්ඳයහශ් , ට චනශඹ් 
ඉශන ත් වදය ක්රභඹ්ෂ. ඒ විධිඹට දිට ඹන වදය
ක්රභඹ්ෂ ඹහ ඳදිාචිශ දී ඔවු් ශ්  අවන ප්රලසනරට ඔවු් ට
ඛිත උත්තය ශද් නට සිේධ ශරහ තිශඵන විධිඹට ඔවු් ට
එයි්  ශොඩ එ් නට ඵළරිභ්ෂ තිශඵනහ. නමුත් ශම් ඳහයම්ඳරි
වදයරු අතය විශලේ ශයෝ සු ය් නට විශලේඥ ව අඹ
ඉ් නහ.
වෘදඹ ශයෝ සු ය් නට පුළු්  ඳහයම්ඳරි වදයරු
ඉ් නහ, bypass operations ය් නට අලය ශ් ශ්  නළවළ.
අනුයහධපුයශ
ගුණර්ධන ශද භවත්භඹහ නහඩි අල්රරහ
රීඹනහ ශභොන ශභොන නහර ද block ශරහ තිශඵ් ශ්  රීඹරහ.
භහ ශද තුන්ෂ ශඵශවත් දු් නහභ ඒ නහර සිඹඹට 100්ෂභ සුේද
ය් න පුළු් භ තිශඵනහ. උඳහධිඹ රඵහ ත් වදයරු
හශේභ ඳහයම්ඳරි වදයරු විසිනුත් කුඩු ශයෝඹ ශවො
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යනහ. ඇරඹහ ඳත්තුශේ කුරයත්න ශද භවත්භඹහ කුඩු
ශයෝඹ සු යනහ. අඳට ඒ හශේ වදයරු යහශිඹ්ෂ
ඉ් නහ. ශඵෝ ශනොන ශයෝ සු යන වදයරු යහශිඹ්ෂ
ඉ් නහ. එභ වදයරු්  ඹහ ඳදිාචි රීරීභ ම්ඵ් ධත් ඹම්
රීසි වනඹ්ෂ ඇති න විධිඹට ඔවු් ශේ ශතොයතුරු -ඔවු් ශේ
data - එතු යරහ ටයුතු ය් න ශම් ශන ශොට ල්ඳනහ
ය තිශඵනහඹ රීඹන එ භහ ශම් අසථහශේ භත්ෂ ය් න
ළභළතියි.
විශලේශඹ් භ අද භට ථහ ය් න විලහර හරඹ්ෂ රළබුණහ.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

රු ඇභතිතුභහ, භහ ශ් න. අතඳසු ව ශදඹ්ෂ පිළිඵ
භත්ෂ ය් න ඕනෆ. භවය ශඵශවත් ඔසු ශර්  ් න රීඹරහ
ශයෝවශර්  තුඩලඩු්ෂ ශදනහ. නමුත් ඒ ශඵශවත ඒ අඹ ශඟත්
නළවළයි රීඹරහ ඉ් දිඹහශේ ශවෝ ජර්භනිශ නිසඳහදනඹ යන
ශඵශවත් ශනත් තළනරී්  ් න ඹරහ ශදනහ. භභ ඒ ළන
discuss ශහභ රීේහ, ඒ වහ අලය අමු ද්රය ශභශවේ නළවළයි
රීඹරහ. බහඳතිතුභහ භඟත් හච්ඡහ යරහ තිශඵනහ. එතුභහ
රීේහ අමු ද්රය තිශඵනහ රීඹරහ. ඒ නිහ නහවි් න
ඳරී්ෂණහහයඹ තදුයටත් ල්ෂතිභත් යරහ, ඒශ්ෂ ශම්
ඳරී්ෂණඹ යරහ, පිටතට ඹන විඹදභ අඩු යරහ ශභශවේ
නිසඳහදනඹ ය් න පිළිශශ්ෂ ශඹොද් න ඕනෆ.
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"130 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ
රු. 100,170,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
130 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 1,400,000,000
"130 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 1,400,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ"
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
130 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 9,269,150,000
"130 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ
රු. 9,269,150,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
130 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

ගු වාලින්ද දිවානායක මශතා

312 ලන ශීර්ය. - බවනනාහිර පෂාත් වභාල

(The Hon. Salinda Dissanayake)

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 42,450,000,000

(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க)

රු අසර් භ් ත්රීතුභහ, අපි ශම් ශන ශොට ඒ පිළිඵ ව ළඩ
පිළිශශ්ෂ ළනත් හච්ඡහ යරහ තිශඵන අතය, එඹ රිඹහට
නඟ් න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
විශලේශඹ් භ ජඳහනශ අඹ ශොතර හිඹුටුරට ශඵොශවොභ
උන් දු්ෂ ද්ෂනහ. අශේ ඳර්ශ ණහඹතනශ දී අපි ශම්
පිළිඵ රුණු ශොඹහ ඵළලුහ. ලරීයශ සීනි ඳහරනඹ ය් න
තභයි ශොතරහිඹුටු ් ශ් . ශොතර හිඹුටු ්  සිදු ් ශ් 
ලරීයශ ඉ් සියු ්  නිසඳහදනඹ රීරීභ වහ එඹ ප්රර්ධනඹ රීරීභ
හශේ ශදඹ්ෂ. ඒ ඵ තභයි ශොඹහශන තිශඵ් ශ් . භස ඵළේද
රීඹන ලහශඹ්  සිදු ් ශ්  සීනි වළශදන ශශනකුට ශල්රට
සීනි එතු වීභ ශ්ෂන රිඹහ ඹයි. අපි ශම් හයණහ
ම්ඵ් ධශඹ්  තදුයටත් ඳර්ශ ණ යශන ඹනහ.
දිඹළඩිඹහ ශයෝඹ සු ය් න පුළු්  භට්ටභ ද්ෂහ ඒ
ඳර්ශ ණ ඉසයවට ශන ඹ් න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද භහ ඵරහශඳොශයොත්තු
වුණහටත් ඩහ හරඹ්ෂ භට රළබුණහ. අශේ ශේශීඹ ශදභ
පිළිඵ, එඹ ප්රර්ධනඹ රීරීභ පිළිඵ, එඹ ජහතය් තයඹට ශන
ඹෆභ පිළිඵ තත් රුණු යහශිඹ්ෂ ඉදිරිඳත් ය් න තිබුණත්
ශම් අසථහ රඵහ දීභ ළන සතුති් ත ශමි්  භශේ චන
සල්ඳඹ අ්  යනහ.
"130 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 250,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ"
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

"312 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 42,450,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ
යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
312 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 3,122,910,000
"312 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ
රු. 3,122,910,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
312 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

313 ලන ශීර්ය. - මධායම පෂාත් වභාල
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 23,834,000,000
"313 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 23,834,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ
යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

130 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.

313 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 100,170,000

02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 4,379,350,000

ඳහර් ශම්් තු
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"313 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ
රු. 4,379,350,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
313 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ

උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

314 ලන ශීර්ය.- දකුු පෂාත් වභාල
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 21,781,000,000
"314 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 21,781,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ
යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
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316 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 2,924,770,000
"316 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ
රු. 2,924,770,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
316 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

317 ලන ශීර්ය.- උුරු මැද පෂාත් වභාල

314 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 13,544,000,000

02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 4,381,800,000

"317 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 13,544,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ
යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

"314 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ රු.
4,381,800,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
314 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.

315 ලන ශීර්ය.- උුරු පෂාත් වභාල
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 15,123,000,000
"315 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 15,123,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ
යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
315 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 5,287,800,000
"315 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ රු.
5,287,800,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ
315 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.

316 ලන ශීර්ය.- ලයඹ පෂාත් වභාල
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 23,105,000,000
"316 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 23,105,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ
යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

317 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 2,605,100,000
"317 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ
රු. 2,605,100,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
317 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

318 ලන ශීර්ය.- ඌල පෂාත් වභාල
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 15,241,000,000
"318 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 15,241,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ
යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
318 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 3,736,170,000
"318 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ
රු. 3,736,170,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
318 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

319 ලන ශීර්ය.- වබරගුදල පෂාත් වභාල
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 18,038,000,000
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"319 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 18,038,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ
යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
319 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 4,760,100,000
"319 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ රු.
4,760,100,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
319 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.

321 ලන ශීර්ය.- නැනගනහිර පෂාත් වභාල
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 16,484,000,000
“321 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 16,484,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ
යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
321 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 2,869,320,000
"321 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ රු.
2,869,320,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
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“கனப்தை 130, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதச் தசனவு தௐதர
1,400,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர
றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 130, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 9,269,150,000
“கனப்தை 130, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 9,269,150,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 130, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
கனப்தை 312.- தல் ரகர சகத
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 42,450,000,000
“கனப்தை 312, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 42,450,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 312, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 3,122,910,000
“கனப்தை 312, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 3,122,910,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 312, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
கனப்தை 313.- த்ற ரகர சகத

“கனப்தை 130, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 250,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 130, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 100,170,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 23,834,000,000
“கனப்தை 313, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 23,834,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 313, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

“கனப்தை 130, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 100,170,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 4,379,350,000

கனப்தை 130, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

“கனப்தை 313, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 4,379,350,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதச்
தசனவு தௐதர 1,400,000,000

கனப்தை 313, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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கனப்தை 316, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 314.- தன் ரகர சகத
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 21,781,000,000
“கனப்தை 314, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 21,781,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 314, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 4,381,100,000
“கனப்தை 314, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 4,381,100,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 314, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
கனப்தை 315.- ட ரகர சகத
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 15,123,000,000
“கனப்தை 315, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ்தசனவுக்
கரண தௐதர 15,123,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 315, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 5,287,800,000
“கனப்தை 315, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 5,287,800,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 315, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
கனப்தை 316.- டதல் ரகர சகத
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 - தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 23,105,000,000

கனப்தை 317.- ட த்ற ரகர சகத
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 13,544,000,000
“கனப்தை 317, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 13,544,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 317, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 2,605,100,000
“கனப்தை 317, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 2,605,100,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 317, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
கனப்தை 318.- ஊர ரகர சகத
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 15,241,000,000
“கனப்தை 318, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 15,241,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 318, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 3,736,170,000
“கனப்தை 318, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 3,736,170,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 318, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
கனப்தை 319.- சப்தறகதொ ரகர சகத

“கனப்தை 316, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 23,105,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 18,038,000,000

கனப்தை 316, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

“கனப்தை 319, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 18,038,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 - அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 2,924,770,000

கனப்தை 319, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

“கனப்தை 316, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 2,924,770,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 4,760,100,000
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“கனப்தை 319, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 4,760,100,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 319, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
கனப்தை 321.- கறக்கு ரகர சகத
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 16,484,000,000

2186
HEAD 312. - WESTERN PROVINCIAL COUNCIL

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 42,450,000,000
Question, "That the sum of Rs. 42,450,000,000, for Head 312,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 312, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 3,122,910,000

“கனப்தை 321, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 16,484,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 3,122,910,000, for Head 312,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

கனப்தை 321, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Head 312, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 313. - CENTRAL PROVINCIAL COUNCIL

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 2,869,320,000

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 23,834,000,000

“கனப்தை 321, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 2,869,320,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 23,834,000,000, for Head 313,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

கனப்தை 321, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது

Head 313, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 250,000,000, for Head 130,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 130, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 100,170,000
Question, "That the sum of Rs. 100,170,000, for Head 130,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 130, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,400,000,000
Question, "That the sum of Rs. 1,400,000,000, for Head 130,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 130, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 9,269,150,000
Question, "That the sum of Rs. 9,269,150,000, for Head 130,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 130, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 4,379,350,000
Question, "That the sum of Rs. 4,379,350,000, for Head 313,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 313, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 314. - SOUTHERN PROVINCIAL COUNCIL
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 21,781,000,000
Question, "That the sum of Rs. 21,781,000,000, for Head 314,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 314, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 4,381,800,000
Question, "That the sum of Rs. 4,381,800,000, for Head 314,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 314, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 315. - NORTHERN PROVINCIAL COUNCIL
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 15,123,000,000
Question, "That the sum of Rs. 15,123,000,000, for Head 315,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

ඳහර් ශම්් තු
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Head 315, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 5,287,800,000
Question, "That the sum of Rs. 5,287,800,000, for Head 315,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 315, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 316. - NORTH WESTERN PROVINCIAL COUNCIL
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 23,105,000,000
Question, "That the sum of Rs. 23,105,000,000, for Head 316,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 316, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02 - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,924,770,000
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Question, "That the sum of Rs. 3,736,170,000, for Head 318,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 318, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 319. - SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 18,038,000,000
Question, "That the sum of Rs. 18,038,000,000, for Head 319,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 319, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02 - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 4,760,100,000
Question, "That the sum of Rs. 4,760,100,000, for Head 319,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 319, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 321.- EASTERN PROVINCIAL COUNCIL

Question, "That the sum of Rs. 2,924,770,000, for Head 316,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 16,484,000,000

Head 316, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 16,484,000,000, for Head 321,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

HEAD 317. - NORTH CENTRAL PROVINCIAL COUNCIL
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 13,544,000,000
Question, "That the sum of Rs. 13,544,000,000, for Head 317,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 317, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,605,100,000
Question, "That the sum of Rs. 2,605,100,000, for Head 317,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 317, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 318.- UVA PROVINCIAL COUNCIL
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 15,241,000,000
Question, "That the sum of Rs. 15,241,000,000, for Head 318,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 321, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,869,320,000
Question, "That the sum of Rs. 2,869,320,000, for Head 321,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 321, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"111 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදම්
වහ රු. 89,038,898,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ
යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
111 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 1,313,000,000
"111 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ
රු1,313,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

Head 318, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

111 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 3,736,170,000

02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 11,956,853,000
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"111 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 11,956,853,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ
යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
111 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 37,186,180,000
"111 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ
රු. 37,186,180,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
111 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.
“கனப்தை 111, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 89,038,898,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 111, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 1,313,000,000
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Question, "That the sum of Rs. 1,313,000,000, for Head 111,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 111, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 11,956,853,000
Question, "That the sum of Rs. 11,956,853,000, for Head 111,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 111, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 37,186,180,000
Question, "That the sum of Rs. 37,186,180,000, for Head 111,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 111, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"138 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 282,700,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ"
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

“கனப்தை 111, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 1,313,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

138 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

கனப்தை 111, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 96,000,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 11,956,853,000

"138 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ
රු. 96,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

“கனப்தை 111, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 11,956,853,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

138 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

கனப்தை 111, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 129,000,000

றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 37,186,180,000

"138 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ
රු. 129,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

“கனப்தை 111, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 37,186,180,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

138 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

220 ලන ශීර්ය.- ණයුර්නේද නදපාර්තනම්න්ුරල
கனப்தை 111, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Question, "That the sum of Rs. 89,038,898,000, for Head 111,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 111, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,313,000,000

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 94,550,000
"220 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 94,550,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ"
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
220 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

ඳහර් ශම්් තු
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01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 15,400,000
"220 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ
රු. 15,400,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
220 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 772,750,000

"220 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 772,750,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ"
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
220 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.
02 න ළඩටවන.- ාර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 559,600,000
"220 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ රු.
559,600,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
220 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.
“கனப்தை 138, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 282,700,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 138, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 96,000,000
“கனப்தை 138, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 96,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 138, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 129,000,000
“கனப்தை 138, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 129,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 138, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
கனப்தை 220 .- ஆத்ர்த றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 94,550,000
“கனப்தை 220, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 94,550,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
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கனப்தை 220, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 15,400,000
“கனப்தை 220, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 15,400,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 220, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 772,750,000
“கனப்தை 220, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவுக்
கரண தௐதர 772,750,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக”
தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 220, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 559,600,000
“கனப்தை 220, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 559,600,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 220, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Question, "That the sum of Rs. 282,700,000, for Head 138,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 138, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 96,000,000
Question, "That the sum of Rs. 96,000,000, for Head 138,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 138, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 129,000,000
Question, "That the sum of Rs. 129,000,000, for Head 138,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 138, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 220.- DEPARTMENT OF AYURVEDA
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 94,550,000
Question, "That the sum of Rs. 94,550,000, for Head 220,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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Head 220, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 15,400,000
Question, "That the sum of Rs. 15,400,000, for Head 220,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 220, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 772,750,000
Question, "That the sum of Rs. 772,750,000, for Head 220,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 220, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 559,600,000
Question, "That the sum of Rs. 559,600,000, for Head 220,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 220, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

ගු වාලින්ද දිවානායක මශතා

(ரண்தைறகு சரலிந் றசரரக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

"හය බහ ප්රතිඹ හර්තහ ශ යුතු ඹයිද, නළත රැසවීභ
වහ අය ත යුතුඹ" යි ද භභ ශඹෝජනහ යනහ.

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අ. භා. 6.00 පාර්ලිනම්න්ුරල ප්රගිගය ලාර්තා කරනු ිළිසව
නිනයෝජය වභාපිගුරමා මූාවනනයන් ඉලත් විය.
කාරක වභාල ප්රගිගය ලාර්තා කරයි; නැලත රැවනවීම 2014
නනොලැම්බර් 17ලන වඳුදා.

தற.த. 6.00 றக்கு, குளறன் தரறசலனகண தற்நற அநறறக்கும்
ததரதட்டு தறறத் றசரபர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த
அகன்நரர்கள்.
குளறணது தரறசலனகண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது
2014 ம்தர் 17, றங்கட்கறக. தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடும்.
At 6.00 p.m., the Deputy Chairman left the Chair to report
Progress.
Committee report Progress; to sit again on Monday, 17th
November, 2014.

විජඹ කුභහයතුා අනුසභයණ ශයෝවර :
හර්ෂි හර්තහ වහ ගිණුම් (2011)

றஜகுரதுங்க ஞரதகரர்த்
கத்றசரகன: தடரந் அநறக்ககத்ம்
கக்குகளும் (2011)
WIJAYA KUMARATUNGA MEMORIAL HOSPITAL :
ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (2011)
ගු වමත්රීපා සරිනවේන මශතා

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறதசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

Sir, I move,
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“That the Annual Report and Accounts of Wijaya Kumaratunga
Memorial Hospital together with the Auditor-General’s
observations prepared for the year ended 31.12.2011 and presented
on 04.09.2013 under the Parliamentary Act, No.38 of 1999 be
approved.
(Considered by the Consultative Committee on Health on
13.09.2013.)"

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ශ්රී ජඹර්ධනපුය භව ශයෝවර : හර්ෂි
හර්තහ වහ ගිණුම් (2011)

ஸ்ரீ ஜர்ணதை ததரது கத்றசரகன:
தடரந் அநறக்ககத்ம் கக்குகளும்
(2011)
SRI JAYEWARDENEPURA GENERAL HOSPITAL :
ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (2011)
ගු වමත්රීපා සරිනවේන මශතා

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறதசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

Sir, I move,
“That the Annual Report and Accounts of the Sri Jayewardenepura
General Hospital together with the Auditor-General’s observations
prepared for the year ended 31.12.2011 and presented on
22.11.2013 under the Parliamentary Act, No. 54 of 1983 be
approved.
(Considered by the Consultative Committee on Health on
07.02.2014.)”

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

යහජය ඖධ නීතිත ාසථහ : හර්ෂි
හර්තහ වහ ගිණුම් (2011)

அச தந்கக் கூட்டுத்ரதணம்: தடரந்
அநறக்ககத்ம் கக்குகளும் (2011)
STATE PHARMACEUTICAL CORPORATION:
ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (2011)
ගු වමත්රීපා සරිනවේන මශතා

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறதசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

Sir, I move,
“That the Annual Report and Accounts of the State Pharmaceutical
Corporation together with the Auditor-General’s observations
prepared for the year ended 31st of December, 2011 and presented
on 21.01.2014 under Section 30(2) of the State Industrial
Corporation Act, No.49 of 1957 and Section 14(3) of the Finance
Act, No.38 of 1971, be approved.
(Considered by the Consultative Committee on Health on
24.04.2014.)”

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question put, and agreed to.

ඳහර් ශම්් තු
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කල්තැබීම
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ADJOURNMENT
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Sir, there is a general feeling that the present electoral
system has been amended and a new system of
Proportional Representation as well as First-Past-the-Post
or the Ward System has been introduced. But, in the same
process, it has not been made public as to what the
system prevailing is at this moment.

(ரண்தைறகு கத்றரறதரன சறநறதசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, "ඳහර් ශම්් තු දළ් 
ල් තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ප්රනනය වභාිමුදඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

නිනයෝජය කාරක වභාපිගුරමා

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Next, the Adjournment Motion is to be moved by the
Hon. Ravi Karunanayake.

නයෝජිත නල නකොට්ඨාව ක්රමය

உத்தச தைற ட்டர தொகநக
PROPOSED NEW WARD SYSTEM

[6.00 p.m.]
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Mr. Deputy Chairman of Committees, I move,
“The Local Council Election Law was amended and the new Ward
System has replaced.
Therefore, will the Minister advise;
1. the new proposed Ward System for Colombo District, how
many Wards are there and very specifically for the Colombo
Municipal Council areas;
2. what is going to be the voter base and how is it divided to each
Ward;
3. advice the new Ward base allocation; and
4.

5.

how many voters per Ward is used for the demarcation? Please
advise the full list of Wards for Colombo District? Advise per
Electorate.
advise for the rest of the country on a per District/ per
Electorate basis.”

ගු ණර්. නයෝගරාජන් මශතා

(ரண்தைறகு ஆர். தரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Sir, I second the Adjournment Motion moved by the
Hon. Ravi Karunanayake.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I thank you for giving me time to raise this very
important matter and I am happy that the Hon. Minister
himself is there to respond.

In the Colombo Municipal Council area, there were
54 wards under the old system. I have been informed,
through the Commissioner of Elections, that it has
increased to 81, but we, as Members of Parliament of the
Colombo District and I, as the Chief Organizer of the
United National Party for Colombo North, have not been
briefed of the 15 electorates and the Wards of the
Colombo Municipal Council. We want to know how
many there are effectively. So, Hon. Minister, I would
like you to brief this House on that and to make it public
as to what the electoral process is and how you intend to
take it forward. Firstly, has it already been signed and
made into law? You mentioned this previously as well.
Has the President signed this and finished off? Then,
would the next election be held on the new system we
have proposed and talking about at this particular
moment?
Sir, there is confusion among the voters. It is even
more confusing for the politicians, especially for those at
the ward level because they do not know whether they
have got to cover the entire area once again because you
all have mentioned that there can be a postponement. So,
I would appreciate if you would inform us basically on
these areas .
Now, the Colombo District has 1.5 million voters.
Going on the basis that this is the number of registered
voters - about another 100,000 have been deprived of
their voting rights owing to the fact that it is open only
for a month per year for registration purposes - you are
talking of at least 1.5 million voters. What is the base that
is used for demarcation by the Delimitation Committee or
how many voters are there per ward? I would greatly
appreciate if that could be explained. In Colombo, how
would it be as it is a huge geographical area to cover?
For example, the Avissawella Electorate, which is
almost one-third of the entire Colombo District, how does
that area get demarcated according to this Ward System?
Likewise, the Moneragala Electorate where the
population is not more than six lakhs, but the extent of
land is huge. So, how does the Delimitation Commission
demarcate that area according to the Ward System? Why
is it that you are very stealthily keeping this matter with
the Ministry, or is it with the Election Commission?
Every time we ask this question, unofficial information
comes and your Government is very clever in deceiving
not only the voters, but also the political parties. So, Hon.
Minister, I would greatly appreciate your knowledge in
this particular field.
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Then, Hon. Minister, would you tell us how many
voters will be allocated per ward and when will this be
made public? We were given a window of opportunity to
go through this process just about nine months ago, but
that did not ensure the right of representation in a
multiracial, multireligious constituency such as the one I
represent, the Colombo North. We did not get an
opportunity to intercede with these people. So, I would
like to know whether the list is still open; whether there
is a right of intervention and if not, whether we could go
before the court.
Sir, I am informed that 6,500 voters make one ward. If
that is the case, and if there are more who are not
registered as voters, how does that particular issue get
resolved? According to our estimates, Electorates like
Colombo North and Colombo Central have about 8,000 to
10,000 voters and there are 2,000 to 3,000 persons who
are not registered as voters. So, when this system is
brought in, again, there will be a segment of population
that needs to be considered even though they are not
voters. On the other hand, you have the reduced wards
owing to the fact that you think only the registered voters
are living in this particular electorate. So, I would
respectfully submit that you take into consideration not
only the registered voters, but also the people who are not
registered. This can be easily done according to the
statistics available with the Divisional Secretariat.
Then, the next issue is, this system deprives women
representation. In the old system, there was about 40 per
cent of women representation in the nomination list, but
this is absent in the Ward System. Sir, women
representation in the nomination list is something which
is found to be desirable - whether they are elected or not
is a different matter - and it paved the way for a lot of
new people to come into the political strata. But, with this
process, you are now eliminating the minimum number of
women representation in the nomination list. I believe 40
per cent is too much, but at least 20 to 25 per cent needs
to be brought in. How does the Hon. Minister bridge the
gap between the two - the minimum nomination that is
called for and the true representation that would come
from that particular process? - [Interruption.] Hon.
Minister, you will not learn much in speaking from there.
I would like you to respond to this particular issue
because the politicians, not only from the United National
Party but also from the governing Party, are still in
darkness as to how they have got to fashion their political
future. I would appreciate if you could respond on that
particular area.
When the Ward System comes into play and the
nomination list does not state the minimum number of
women representation, how are you going to fill that
particular list? Also, the younger generation would face a
similar situation, a mix-and-match situation. I know you
will basically respond by saying, “It is up to the political
parties”. Our political culture is such that it is still male-
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dominated. So, on that basis, how could you basically
give an opportunity of a level playing field for women
candidates?
Then, the next issue is, even though I represent the
Colombo District, there are remote areas as well. For
example, the Avissawella Electorate, the place from
which the Hon. Dinesh Gunawardena comes, is a remote
area. That area does not get desirable representation from
a rural perspective. Even though it is in the Colombo
District, if you think that this is an urbanized area and
neglect its rural factor, then, that is going to be a
compounding problem once again. Hon. Minister, I am
sure you have fashioned the system very much to suit the
Eastern territory, of which, you have a good knowledge.
I am sure that will certainly be helpful from an outstation
perspective. But, in the urbanized districts such as
Colombo, Kalutara, and maybe Gampaha to a very great
extent, this will not be helpful.
The next question I would like to ask you is, why is
the electoral register not kept open on a regular basis?
Why is it restricted to only one month of the year? You
open the electoral register on the 1st of June and close it
by the 30th. You can make representations thereafter.
Instead of having an open register, when in the modern
world everything is computerized, why is it that you want
to go to the Stone Age? This will definitely be important
in the Ward System. The minority groups are moving
very dramatically in the Colombo District. We find that
there is a heavy inflow of Muslims and Tamils into
certain areas such as Kotte, which I represented before
Colombo North, Colombo Central and Kolonnawa. These
people have representations where they keep selling their
goods. When that happens, you basically have a
concentration of one ethnic group in a particular area. If
this happens in a Ward System, how are you going to
break that off? Because, concentration of one ethnic or
one religious group would not be very harmonious to our
multicultural, multireligious society. So, how are you
going to overcome this particular problem? You are
basically saying that you cannot count in a polling station
because of the fact that you would be able to see how the
voting is done at that particular place. In a Ward System,
you directly go for that. If you are accepting that, which
has been brought in by His Excellency the President’s
"Mahinda Chintana", then why are you depriving the
Election Commissioner from having the count at the
polling stations? Do you get what I mean? If the Election
Commissioner is rejecting the count in the polling
stations, then it does not make sense at all in the process
that is going on. So, that is another question that will
have to be answered.
Then, in areas like the Jaffna District, which was once
a war-torn area but now a peaceful area - despite the
presence of the army, they are coming back to normal life
- how are you going to apply the Ward System? Has the
Delimitation Commission gone into those areas? I cannot
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ඳහර් ශම්් තු

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

believe it because the electoral register had almost
895,000 voters in the Jaffna District and now it has come
down to 594,000. So, though your people have this
register open for about a month, I do not think they have
done a good physical verification of the population in the
Jaffna District. So, how will it be done? Will it be on a
guess estimate or will it be on the past information that
you are going to bring in the Ward System into play?
These are the questions that will have to be answered.
The other matter is about the money allocation. At the
moment, you allocate money to a council. That council
will in future allocate the money to the ward members
who are elected because it will be just a matter of “Yes”
and “No” . You can safely say, “This is my ward" like in
the past. If that is the case, assuming it is the Colombo
Municipal Council, which has almost Rs.10 to 11 billion,
how is the money allocated? Is it on the whims and
fancies of the council or is it at the behest of the Mayor or
is it the finance committee that will proportionately divide
it among the ward members? These are matters that
would come up when practically implementing this
system.
Just about a month ago, the Hon. Minister of Local
Government and Provincial Councils brought in an
amendment to this Act that if, by chance, a Mayor or a
Chairman loses a ward, he is permitted to carry on, on the
same basis without having himself dislodged or removed.
This was done only about a month ago. So, that is, after
five or six years this particular election law came into
play.
ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

That is only for the existing members.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Only for the existing members?
ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

Yes.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

That is like the present one. You are bringing in
amendments only for the existing ones; the existing
President and existing local members et cetera. That is
also an anomaly in the system. You cannot bring in an
amendment - [Interruption.] So, prospectively, you have
rectified that error and only given a comfort factor for
them for this particular period. It would not be
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retrospectively going on, where anybody who lost out has
any right to come back. Is that right? Then, from the next
election which is on the ward system, this problem will
not come about.
So, on that particular basis, I would like to talk about
the money allocation. This is another concern that they
are having, because today, nobody is investing money in
a particular area not knowing what his proper ward is. I
am sure, as politicians who want to serve their people,
they would like to put their money in the best way where
their ward should come in. This dilemma is basically
creating confusion and the electors are not getting the due
service that is expected of them. So, Hon. Minister, I am
sure it is up to you to ensure and convince us as to how
best that we have got to go forward. This system is
certainly acceptable. It is a good system to go forward. It
is a very close nexus between the voter and the elector. If
that is the case, there will be certain drawbacks which I
just mentioned to you. I would like that clarified and if
there is any rectification, let us do that. Depoliticize the
system. Open the electoral system on a 365-day basis.
The next matter is with regard to the issue of identify
cards. Even in Colombo - [Interruption.]
අඳට ඡ් දඹ්ෂ ශදනහද? ඔඵතුභ් රහ මුට්ටිඹ දභහ තිශඵනහ.
දළ්  මුට්ටිඹ ළඩිරහ ඉයයි. මුට්ටිඹ ළඩුණහට ඳසශේ ඔළු
ආය්ෂහ ය ශන ළශඩ් ශද් ශ්  වුද රීඹරහ ඔඵතුභ් රහ
ඵරනහ. ඒ ළන බඹ ශ් න එඳහ. අපි වරි ශරහට වරි ළශඩ්
ශද් නම්. ඔඵතුභ් රහට ඔච්චය බඹ ශ් න අලයතහ්ෂ නළවළ.
ඔඵතුභ් රහ දළ්  election ළඩ ය ශන ඹනහ. ඔඵතුභ් රහ
ද් ශ්  නළවළ, ශොඳභණ දුයට ඔඵතුභ් රහ භශඩ් ඉ් නහද
රීඹරහ. දළ්  ඵර් නශෝ අපි Local Government Elections
ළන ථහ යනහ. ඔඵතුභහ අව් ශ් භ ජනහධිඳතියණඹ ළන.
ශම් ශදශ්ෂ රීසිභ ම්ඵ් ධභ්ෂ නළවළ. අපි ඵර් ශ්  ඳවත්
අ් දභට ඔඵතුභ් රහ නළති යරහ තිශඵන යට ඹථහ තත්ත්ඹට
ඳත් ය් ශ්  ශොශවොභද රීඹරහයි.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා

(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ඔඵතුභ් රහට වදිසි ළඩ තිශඵනහ ශ් ?

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මුස ම් ඳල් ඩරහ ප්රලසන ඇති යන ශොට ඔඵතුභහට අද
රේජහ නළති ශම් ආඩලඩුශේ ඉ් න පුළු් ද? ඔඵතුභ් රහ ඔතළන
හිටිඹහට එ මුස ම් ඡ් දඹ්ෂත් ඔඵතුභ් රහට වම්ඵ ් ශ් 
නළවළ. ඒ භත තිඹහ ් න. [ඵහධහ රීරීම් ඒ නිහ තභයි අපි ශම්
ශේල් අව් ශ් . භභ අව් ශ්  system එ පිළිඵ.
ඔඵතුභ් රහ ශනුශනුත් තභයි අපි ඔඹ ප්රලසනඹ අව් ශ් . [ඵහධහ
රීරීභ්ෂ

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

යඑ් පී එ හරශ හුසභ ් න ඵළරි හිටිශ .
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ගු රවි කුණානායක මශතා

ගු රවි කුණානායක මශතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

ඔඵතුභහට හුසභ ් න ඵළරි ශයි. හටඹ හිය ය තිශඵන
නිහ දළ්  හුසභ ් න ඵළරි ශරහ තිශඵ් ශ් . ඔඵතුභ් රහ
ඔතළන ඉශන අද ශොතයම් ේද ශහට ඡ් ද දහඹයි් ශේ
වශඹෝඹ නළති ඔතළනට එ් න ඵළවළ. ශම් තහශේ ඔඹ
ජිල්භහට් දභහ වරි ඹ් ශ්  නළවළ. මීශඟ ආඩලඩු එනශොට අපි
එතළන ඉ් නහ. අශේ ආඩලඩු එනශොට ඔඵතුභ් රහ විඳ්ෂඹ
විධිඹට අඳට උදේ යන එ ළනයි භභ ඇහුශේ. අනහතශ ඇති
න ශේල් ම්ඵ් ධශඹ්  උත්තය තභයි භභ ඳඹහ දු් ශ් .
නමුත්, ශභතළනදි අලය ් ශ්  නිර්ශේලඳහරනීයණඹ්ෂ
රීරීභයි. එදහ දිශ් ස ගුණර්ධන භ් ත්රීතුභහ - ශභොද, එ්ෂත්
ජහති ඳ්ෂශඹ්  තභයි එතුභහ බහඳති ධුයඹට ඳත් ශශේ Ward System ඒශ්  ශනහපු නිර්ශේලඳහරනීයණ ළඩ
පිළිශශ තුශ අද අපි ටයුතු ය ශන ඹනහ. අද අපි
ඔඵතුභ් රහශ්  ඉල්ර් ශ්  ඒ නිර්ශේලඳහරනීයණ ළඩ
පිළිශශ ළයදි භහර්ඹ ඹනහ රීඹරහ හිතහශන ඒට
උත්තයඹ්ෂ රඵහ ශදන ශරයි. ශෝ විනිවිදබහඹ්ෂ?
ඔඵතුභ් රහශේ ආඩලඩුශේ විනිවිදබහඹ්ෂ නළවළ රීඹරහ භභ
ද් නහ. නමුත්, විනිවිදබහඹ්ෂ නළති වුණහට ශම් Ward System
එ ඇති ය් ශ්  ශොශවොභද රීඹරහ ශඳ් ් න අලයයි. ඒ
වහ ජනහධිඳතියණශ දී උත්තයඹ්ෂ රඵහ ් න ඕනෆ නම්, අපි
ඒ රීඹ් නම්. ඔඵතුභ් රහ proclamation එ ඉදිරිඳත් ය් න.
ඊට ඳසශේ දශේ අපි ශඳ් ් නම්, ශභ් න අශේ ළඩ රීඹරහ.
ඔඵතුභ් රහට අත්්  ය් න අලය නම්, ඳුදහ එ් න. අපි
අත්්  ය් නම්. නමුත්, ශෝච්චිඹ ගිඹහට ඳසශේ ඇවිල්රහ
ළඩ්ෂ නළවළ; අත්්  ය් න ඵළවළ. ඊට ඳසශේ අපි ශදොයල්
වනහ. ඒ භත තිඹහ් න.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

භභ උත්තය ශද් නම්.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ආ, ඔඵතුභහ උත්තය ශදනහද?

All I could say is, please ensure that we have this
system looked into and rectified, so that we could move
forward on this particular basis. Hon. Minister, you
mentioned about the Presidential system. I take this
opportunity to ask you this question because you are very
eager and I appreciate your sense of eagerness. Where is
the Supreme Court opinion that was submitted? You do
not have a Supreme Court - [Interruption.] No. Today,
the Hon. Speaker, when asked about the Supreme Court
opinion, stated that he has still not got it. What type of
banana republic are we living in? We are asking the Hon.
Minister concerned who the presidential nominee is.
There is no election in place. Now, the President sends a
request -

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

I am sure the Hon. Minister will not mind because his
answer would be very brief.
නිනයෝජය කාරක වභාපිගුරමා

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No. Before that, the Hon. Azwer is going to speak.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Is that so? Please give me two more minutes, Sir.
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

That is wrong.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I am trying to help the staff of Parliament, Sir,
because if we do not go beyond 6.30 p.m., the poor staff
will not get their allowance. Otherwise, this could have
been finished in two minutes. I feel sorry for them
because we move Adjournment Motions. At least let
them get their allowance. So, I am trying to take it
beyond 6.30 p.m. Please ensure that we are given
additional time, if required. Even if it is 6.31, let us give
that benefit to the staff.
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

That is not a part of the electoral system, Sir. [Interruption.]
නිනයෝජය කාරක වභාපිගුරමා

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Ravi Karunanayake, I think it is not only in your
interest, but in the interests of all the MPs. Hon. Azwer,
you carry on.
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Today, I should say to my good Friend that your mike
is off and my mike is on. This is the problem with the
UNP. Your mike is still off, my mike is on and I am
speaking. This is the malady that the UNP is suffering
from, today.

නිනයෝජය කාරක වභාපිගුරමා

නිනයෝජය කාරක වභාපිගුරමා

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now. Your time is over.
Now, you are taking the time allotted to the Government
side.
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Order, please! Hon. Azwer, please wait. Hon. Ravi
Karunanayake, can you wind up your speech in one
minute?
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ඳහර් ශම්් තු

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

I have already started, Sir. I am on my feet.
නිනයෝජය කාරක වභාපිගුරමා

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Ravi Karunanayake, you can wind up your
speech.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

2204

Sir, as far as this Adjournment Motion is concerned I must also confess that I have no quarrel with my Friend
in supporting this - I must say that what has happened
today is a little presumptuous. The Government has
already decided on the Ward System. This is also a
malady oozing out of the presidential system introduced
to the country by President J.R. Jayewardene because the
Proportional Representation System was brought into the
electoral system of Parliament and local bodies by his
amendment. Therefore, whom are they blaming? The
UNP is looking up and spitting on themselves. That is
what is happening today in this country.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, on that basis, Hon. Minister, I truly ask from you after all you are an active Member in the Cabinet - to get
the Supreme Court opinion communicated to this
Supreme Body. This is not a Pradeshiya Sabha; this is not
the CMC; this is Parliament. So, if we do not know what
the 10 Judges of the Supreme Court have stated there, that
is absolutely wrong. Even you are puzzled. [Interruption.] His Excellency is one; Parliament is
another. The President has to be fully represented in
Parliament.
නිනයෝජය කාරක වභාපිගුරමා

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Ravi Karunanayake, please wind up. The Hon.
Azwer is here.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

So, Hon. Minister, please ensure that there is a
responsibility on your part.
[6.20 p.m.]
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

"ශොශවේද ඹ් ශ් ? භල්ශල් ශඳොල්."

Sir, he is making statements in this House, which is
against the Standing Orders; he is making a critical
assessment of the Supreme Court.
The Supreme Court is the most powerful, as far as the
legal system is concerned. Ten Judges of the Supreme
Court have given an opinion. Basically, it is an opinion.
Therefore, Sir, this is not something that the President had
referred to the Supreme Court like any other Bill. If there
is a violation of any Constitutional provision, he refers a
Bill to the Supreme Court. When the judgment is
received, the Speaker announces that to the House. But,
this is quite different. So, they must not speak desperately
about the Supreme Court. But, I want to challenge and tell
them this. They said that whatever the views expressed by
the Supreme Court, they would go to court. Have they not
gone to court still? What is pushing them back? Still, they
have not had the courage to go to court and they are just
getting up and blaming the others.

Sir, I think the Local Government plays a very
important role in the political setup of this country. It is
the cradle from which all politicians catapult and
graduate into national politics. I recall, Sir, certain names
like the late Hon. A.E. Goonasinha, the late Hon.
S.W.R.D. Bandaranaike and the late Sir Razik Fareed,
who had their first stint in politics in the Local
Government. They came into politics through the wards
of the Colombo Municipal Council. I also recall, Sir, the
name of one barrister, the Hon. Cassim Ismail from
Galle, who was residing at the office of the Ceylon
Muslim League. He is the first barrister who got elected
from the Hultsdorp Ward or the New Bazaar Ward at that
time. But, he could not serve long because all the people
from the area came and talked to him about dustbins and
other matters. So, being a barrister, he respectfully
resigned and returned to his profession.
Sir, some more great names come to my mind like the
late Hon. (Dr.) N.M. Perera, Dr. Doric de Souza, my
political guru, the late Hon. Robert Gunawardena, the
uncle of the Hon. Dinesh Gunawardena and the Hon.
Gitanjana Gunawardena, the late Hon. Anil
Moonesinghe, the late Hon. Bernard Soysa, the Hon.
M.H. Mohamed, the late Hon. (Dr.) W.D. de Silva, who
was called “Dadibidi” Silva, the late Hon. V.A.
Sugathadasa, the late Hon. M. Vincent Perera, Prof. H.A.
de S. Gunasekara, one of the cleverest economists in this
country and also Prof. Osmund Jayaratne. Some of them
came to Parliament through the Colombo Municipal
Council.
Sir, for all purposes, I think this Motion is good. But,
I say that you cannot do it on presumptions because first,
you have to have a Delimitation Commission appointed
to demarcate every ward under local bodies and other
municipal councils. Therefore, Sir, it has to be done after
the establishment of a Delimitation Commission.
Finally, I want to make a request from the Hon.
Minister at this time. Puttalam is a very important town.
Earlier, it was governed by a Development Board headed
by Mr. H.S. Ismail and others. Now, Mr. K.A. Baiz,
who has been the Chairman of the Puttalam Urban
Council for a long time, is doing a very good job of work
and that Urban Council has qualified to become a
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Municipal Council again. I hope you would also do
something to raise the standard of the Eravur Urban
Council. Thank you, Sir.
[අ.බහ. 6.24

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා (පෂාත් පාන ශා
පෂාත් වභා අමාතයුරමා)

(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர - உள்ளூரட்சற, ரகர
சகதகள் அகச்சர்)

(The Hon. A.L.M. Athaullah - Minister of Local
Government and Provincial Councils)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අශේ හිතත් රු යවි
රුණහනහඹ භ් ත්රීතුභහ ශභහිදී ඉදිරිඳත් යපු රුණු
ම්ඵ් ධ භභ දීර්ක ලශඹ්  ථහ ය් ශ්  නළවළ. වළඵළයි භභ
නහටු ශනහ, ශභඹ නළත නළත ඇසීභ ළන. භභ ශම්
ම්ඵ් ධ ීමඳ තහ්ෂ - ශනත් ශනත් අසථහර ප්රලසන
අවන ශොට - ඳහර් ශම්් තුශේදී උත්තය දීරහ තිශඵනහ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භහ ඇහුශේ Ward System එ-
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අදව වරි රීඹ් න ඒ අඹට ඵළරි වුණහ. දළ්  ඇත්තටභ ඒ ඳනත
අනු National Delimitation Commission එ අ්  වුණහභ
භට ඒ හර්තහ ඉදිරිඳත් යනහ. ඊට ඳසු එ ළට් ය් න
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට ඵහය ශදනහ. එච්චයයි අපිට තිශඵන
යහජහරිඹ. දළ්  භශේ අශත් තිශඵනහ නම් report එ යවී
රුණහනහඹ භ් ත්රීතුභහ අවන ශේල්රට භට උත්තය ශද් න
පුළු්  ශයි. ඇත්තටභ දළ්  ඒ රීඹ් න ඵළවළ. ශභොන
ඳදනශභ් ද යරහ තිශඵ් ශ් , wards ීමඹ්ෂද, රීඹරහ භට දළනට
රීඹ් න ඵළවළ. තභ ඒ process එශ්ෂ තිශඵ් ශ් .

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ තභයි, රු ඇභතිතුභහ භභ අව් ශ් . ඒ process එ
දළ්  වනති සිදු ශරහ ඉයයි ශ් .

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ඉය නළවළ. අදව විතයයි අයශන තිශඵ් ශ් . ඒ අඹ ය
ශන ඹනහ. දළ්  අදවස ත්තහ. තමු් නහ් ශේරහශේ
ඳ්ෂශඹ්  ශවෝ නළත්නම් individually -

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

Wait, wait. - [Interruption.] ඒ තභයි, භභ රීඹ් ශ් . භභ
ඒට උත්තය දීරහ තිශඵනහ. ඒ ඳනත ම්භත ව ශරහශේත් ඒ
ම්ඵ් ධ ඳළවළදි ය තිශඵනහ. ඒ ඳනශත්භ තිශඵනහ,
wards ශොශවොභද ශ්  ය් ශ් , ශභොනහද criteria, අපි ඒ
ශොමිටිඹට ශභොනහද ඉදිරිඳත් ය තිශඵ් ශ්  ඹනහදිඹ ළන.
ශොමිටිඹට ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ඒහ ඳනශත් තිශඵනහ; ඳනත
amend යන ශොට ව්  ය තිශඵනහ. රු භ් ත්රීතුභනි,
ඔඵතුභහත් ඒහ ඵරහ ඇති. දළ්  සිේධ ශරහ තිශඵ් ශ්  ශම්යි.
අපි National Delimitation Commission එ දිස්රි්ෂ භට්ටමිනුත්
ඳත් ශහ. වළඵළයි අපි හිතුහ භහ වඹ්ෂ ඇතුශත ශම් ටයුතු
ය් න පුළු්  ශේවි රීඹරහ. හභහනයශඹ්  යට පුයහ තිශඵන
වළභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹටභ එනහ wards ීමඳඹ්ෂ. ඒහ
වඳුනහ ළනීභ, අශන්ෂ අඹශේ අදවස ළනීභ, Survey Department
එ රහ ඇඳීභ ආදි ටයුතු වරිඹට ය් න ඕනෆ. අපි රීඹන
ශරහට ඒ ටයුතු අ්  ය් න ඵළවළ. ඒ නිහ අඳට සිේධ
වුණහ ශම් අවුරුේශේ ශදළම්ඵර් භහඹ න ශත්ෂ ඒ මිටුශේ
හරඹ දීර්ක ය් න.
ඒ නිහ ශදළම්ඵර් 31 න ශත්ෂ ඒ අඹට හරඹ තිශඵනහ.
ඒ අනු එතුභ් රහ එදහ ශම් බහර Ward System එ ඇති ය
් නට, අදවස ඉදිරිඳත් ය් න රීඹරහ ප්රසිේධ පුත් ඳත්රට
දළ් වීභ්ෂ දහරහ තිබුණහ. ඒ අනු දිස්රි්ෂ භට්ටමි්  ශේහ, ශොශම
ඉ් න මිටුට ශේහ අදවස ඉදිරිඳත් ය් න රීේහභ
ශේලඳහරන ඳ්ෂ අදවස ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ; භ් ත්රීරු් 
අදවස ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඛිත අදවස දළනුම්
ශද් න ඉඩඩ දීරහ තිශඵනහ. ඒ අසථහශේදී යවි රුණහනහඹ
රු භ් ත්රීතුභහ ගිඹහද භභ ද් ශ්  නළවළ. ඛිත දු් නහද? යඑ් පී
එශ්ෂ ත භ් ත්රීරු්  රීහිඳ ශදශන්ෂ ඉ් නහ. එතුභ් රහ වළභ
ශේරහශේභ රීඹනහ ඒ ශොල්ර් ශේ අදවස දු් ශ්  නළවළ
රීඹරහ. ඒ ශඵොරු්ෂ. භවය භ් ත්රීරු්  ඹරහ තිශඵනහ.
දිස්රි්ෂ භට්ටමි්  ඒ අඹට ඒ ඵර් න තිබුණහ. ඒ අඹශේ අදව
රීඹ් න තිබුණහ, ශභ් න සුළු ජහතී් ට නළත්නම් මුස ම්
ජනතහට, ශදභශ ජනතහට, සිාවර ජනතහට ශභශවභ ශ් 
ය් න ඕනෆ රීඹරහ. ශඳොදු ජනතහයි ශභතළන ඉ් ශ්  රීඹන

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ඇභතිතුභනි, භළතියණ ශොභහරිස ශම් ශඵදරහ
තිශඵනහ. ශ්රී රාහ නිදවස ඳ්ෂශ ට්ටිඹ wards ශඵදරහ
ඉයයි. නමුත් අඳට අසථහ නළවළ.

ගු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ා මශතා
(ரண்தைறகு .ல்.ம். அரஉல்னர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

නළවළ. තභ ශඵදරහ අ්  නළවළ. තභ ඵහය දු් ශ්  නළවළ
ශ් . අපි එඟ ශරහ තිශඵනහ. ශම් ඳනත ම්භත වුණහ; ශඳොඩි
ශඳොඩි අඩු ඳහඩුම් තිබුණහ. භවය විට clerical mistakes
ශනහ, ද් නහ ශ් . ඳනත්ෂ ාශලෝධනඹ යන ශොට අඩු
ඳහඩු ශනහ තභයි. භළතියණ ශොභහරිසශේ අදවස රීහිඳඹ්ෂ
තිශඵනහ. ඒ හශේභ විරුේධ ඳ්ෂශඹ්  අපිට ඉදිරිඳත් යපු
අදවස රීහිඳඹ්ෂ තිශඵනහ. අය ළයදි ටි නිළයදි ය ් න,
ඒහ amend ය් නට delimitation process ඉය වුණහට ඳසශේ
අපි submit යනහ. එච්චයයි, දළනට තිශඵ් ශ් . වළඵළයි ඒ
රළයිසතු නළත්නම් ශොශවොභද wards ීමඹ්ෂ තිශඵනහද රීඹරහ
රීඹ් ශ් ? දළනට භට රීඹ් න ඵළවළ. එශවභ රීඹ් න ඇත්තටභ
භට ඵරඹ්ෂ නළවළ. ඒ රීඹ් ශ්  ඳනත අනු National
Delimitation Commission එශ්ෂ process එ ඉය යරහ
ඇභතිතුභහට ඵහය ශදනහ. ඇභතිතුභහ ජනහධිඳතිතුභහට ඵහය
ශදනහ. ඒ ළට් යනහ. එච්චයයි. ඔවු්  ඒ භට ඉදිරිඳත්
ශහභ ඔඵතුභහට පුේ  වරි භට රීඹ් න පුළු්  ශයි.
ශඵොශවොභ සතතියි.

ප්රනනය විමවන දින්, වභා වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිනම්න්ුරල ඊ අනුකූල අ. භා. 6.30 , 2014 ඔක්නතෝබර්
31 ලන දින වභා වම්මිගය අනුල, 2014 නනොලැම්බර් 17 ලන වඳුදා
ර .භා. 9.30 ලන නතක් කල් ගින ය.

அன்தடி தற. த. 6.30 றக்கு தரரளுன்நம், அணது 2014
எக்தரதர் 31ஆம் றகற லர்ரணத்றற்கறங்க, 2014 ம்தர் 17ஆம்
றகற றங்கட்கறக தொ.த. 9.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது.
Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Monday,
17th November, 2014 pursuant to the Resolution of Parliament of 31st
October, 2014.

වැ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සීමඹ නිළයදි ශ යුතු තළ්  ද්ෂනු රිසි භ් ත්රී්  මි්  පිටඳත්ෂ ශන නිළයදි ශ යුතු
ආහයඹ එහි ඳළවළදි  රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹ්ෂ ශනොඉ්ෂභහ ශැන්වාඩ් ාසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.

குநறப்தை
உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் தண்டும்.
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දායක ුදදල් : පාර්ලිනම්න්ුර විලාද ලාර්තාල ලාර්ෂික දායක මි ු. 2178ිර. ිළ පතක් නගන්ලා ගැීතම
අලය නම් ගාවනුරල ු. 18.15ිර. තැපැල් ගාවනුරල ු. 2.50ිර. නකොෂඹ 6, ිරුෂපන, පාමුංකඩ පාර, අුංක
102, ිළයසරි නගොඩනැගිල්නල් රජන ප්රකාන කාර්යාුංන අධිකාීම නලත වෑම ලර්යකම නනොලැම්බර්
30 දා ප්රාම දායක ුදදල් නගලා ඉදිරි ලර්න දායකත්ලය බා නගන විලාද ලාර්තා බාගත ශැිරය.
නියමිත දිනනන් පසුල එලනු බන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු නනොැනේ.

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் தடரந் சந்ர தௐதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற்
தசனவு தௐதர 2.50. தடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறதௌட்டலுனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறதபப்தகண, தகரளம்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்
ததற்தக்தகரள்பனரம். எவ்தரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் தறக்கு தொன் சந்ரப்தம்
அதப்தப்தட தண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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