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ග් තිශආ (3) ළි  උඳග් තිඹ ව 14 ළි  ග් තිඹ භග
කිඹවිඹ යුතු එභ ඳනශ 20 ළි  ග් තිඹ ඹටශ ජනහධිඳතියඹහ
විසි්  හදන රදු 2014 ඔතිශතෝඵර් 10 දිනළති අංක 1883/16 දයන
අති විශලේ ගළට් ඳත්රශආ ඳශ කයන රද ි ශඹෝග. - [අග්රහභහතයතුභහ
ව බුේධ ලහන වහ ආගමිකක කටයුතු අභහතයතුභහ ශුවට ගරු
දිශ් ස ගුණර්ධන භවතහ]

ඳළර්ලිනම්න්ුරල

தரரரன்நம்
PARLIAMENT
—————–—-

(i)

1978 අංක 16 දයන විලසවිදයහර ඳනශ 27(1) ළි  ග් තිඹ
ඹටශ
ශප්යහශදණිඹ විලසවිදයහරඹ පිහිටුම භ ම්ඵ් ධශඹ් 
විලසවිදයහර රතිඳහදන ශකොමික්  බහශේ ි ර්ශේලඹ භත උස
අධයහඳන අභහතයයඹහ විසි්  හදන රදු 2014 ඔතිශතෝඵර් 20
දිනළති අංක 1885/2 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රශආ ඳශ කයන රද
ි ඹභඹ; ව

(ii)

1978 අංක 16 දයන විලසවිදයහර ඳනශ 27(1) ළි  ග් තිඹ
ඹටශ ශකොශම විලසවිදයහරඹ පිහිටුම භ ම්ඵ් ධශඹ්  විලසවිදයහර
රතිඳහදන ශකොමික්  බහශේ ි ර්ශේලඹ ඇති උස අධයහඳන
අභහතයයඹහ විසි්  හදන රදු 2014 ඔතිශතෝඵර් 01 දිනළති අංක
1882/23 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රශආ ඳශ කයන රද ි ඹභඹ.[උස අධයහඳන අභහතයතුභහ ශුවට ගරු දිශ් ස ගුණර්ධන
භවතහ]
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____________________

ප.භළ. 9.30 ඳළර්ලිනම්න්ුරලරැවහ විය.
කථළනළයකුරමළ [ගුචමල් රළජඳක් මශතළ] මූළවනළරූඪ විය.
தரரரன்நம்தொ.த. 9.30 றக்குக்கூடிது.
சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ]
கனககறத்ரர்கள்.

The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.
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වභළනම්වය මත තිබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන දී.
சதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

නිනේදන

නඳත්වම්

அநறறப்தைக்கள்

தக்கள்

ANNOUNCEMENTS

කථළනළයකුරමළනේ වශතිකය
சதரரகதுசரன்ரக
SPEAKER'S CERTIFICATE

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர்அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශ්රී රංකහ රජහතහ් ්රික භහජහදී ජනයජශආ ආඩුඩුරභ
යසථහශේ 79 ළි  යසථහ අුව, 2014 ශනොළම්ඵර් භ
04න දින භවිසි්  "ශ්රී රංකහ ඳයභහණුක ඵරලතිති" ඳන
ශකටුම්ඳශතහි වතිකඹ ටව්  කයන රද ඵ ද් ුව
කළභළ ශතමික.

ලිිළනල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම

சர்ப்தறக்கப்தட்டதத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED

PETITIONS
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ච් දිභ ම යතිශකොඩි භවතහ - ඳළමිකණ නළත.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ (කම්කු ශළ කම්කු
වබතළ අමළතයුරමළ
(ரண்தைறகு கரறணற
உநவுகள் அகச்சர்)

தனரக்குரக

-

தரறல்,

தரறல்

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour
Relations)

ගරු කථහනහඹකතුභි , ශදහිර, වදය ඳහය, අංක 137 දයන
සථහනශඹහි ඳදිංචි ප්රිඹංකහයශේ අතුර ශවේභ් ත රනහ් දු
භවතහශග්  රළබුණු ශඳ භති භභ පිළිග් මික.

ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතළ

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
(i)

(ii)

(iii)

ආඩුඩුරභ යසථහශේ 44 ළි  යසථහශේ (2) ළි  අුවයසථහ
ව 1985 අංක 48 ව 1987 අංක 28 දයන ඳන භගි්  ංශලෝධිත
1969 අංක 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනශ 4 ළි 
ග් තිශආ (3) ළි  උඳග් තිඹ ව එභ ඳනශ 6 ළි  ග් තිඹ
ව 14 ළි  ග් තිඹ භග කිඹවිඹ යුතු එභ ඳනශ 20 ළි 
ග් තිඹ ඹටශ
ජනහධිඳතියඹහ විසි්  හදන රදු 2014
ළප්තළම්ඵර් 30 දිනළති අංක 1882/5 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රශආ
ඳශ කයන රද ි ශඹෝග;
ආඩුඩුරභ යසථහශේ 44 ළි  යසථහශේ (2) ළි  අුවයසථහ
ව 1985 අංක 48 ව 1987 අංක 28 දයන ඳන භගි්  ංශලෝධිත
1969 අංක 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනශ 4 ළි 
ග් තිශආ (3) ළි  උඳග් තිඹ ව 14 ළි  ග් තිඹ භග
කිඹවිඹ යුතු එභ ඳනශ 20 ළි  ග් තිඹ ඹටශ ජනහධිඳතියඹහ
විසි්  හදන රදු 2014 ඔතිශතෝඵර් 02 දිනළති අංක 1882/40 දයන
අති විශලේ ගළට් ඳත්රශආ ඳශ කයන රද ි ශඹෝග; ව
ආඩුඩුරභ යසථහශේ 44 ළි  යසථහශේ (2) ළි  අුවයසථහ
ව 1985 අංක 48 ව 1987 අංක 28 දයන ඳන භගි්  ංශලෝධිත
1969 අංක 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනශ 4 ළි 

ගරු කථහනහඹකතුභි , කය් ශදණිඹ, භඩ කුඹුය, ශකොටශර
ඳහය, ඳහර අර ඳදිංචි ආන් ද ජඹසිංව භවතහශග්  රළබුණු
ශඳ භති භභ පිළිග් මික.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු එම්.එස. තේෆිති භවතහ - ඳළමිකණ නළත.

ගු අනෝක් අනේසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு அரசரக் அரதசறங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු කථහනහඹකතුභි , ශඳරිඹකඩු නළර, වහල් ඵළබිඹ  ත
ඹන ලිපිනශඹහි ඳදිංචි ආර්.එම්. ගහමිකණී ය නහඹක භවතහශග් 
රළබුණු ශඳ භති භභ පිළිග් මික.

ඳහර්ලිශම්් තු

427
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(iv) ரற்தடி தறல் கடகரற்ரகறன்ந அறதர்கள்
சம்தந்ரக ரற்தகரள்பப்தடும் டடிக்கக
கள் ரகதன்தகத்ம்;

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අරු් දික රනහ් දු භවතහ - ඳළමිකණ නළත.

ඉදිරිඳත් කරන ද නඳත්වම් මශජන නඳත්වම් ිළිතබ කළරක
වභළල ඳෆලරිය යුුර යයි නිනයෝග කරන දී.

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

(v)

கககககபப் தர்த்றதசய்துள்ப அறதர்ககப
இப்தரடசரகனகரக்கு
றறப்தரர
ன்தகத்ம்;

(vi)

அற்கரகரகப்தடும்கரனம்ரதன்தகத்ம்

அர்குநறப்தறடுரர?
(ஆ) இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Education:

ප්රහනල ලළිකක ිළිතුරු

(a)

றணரக்கரக்கு ரய்தோன றகடகள்

Will he state (i)

the number of Government schools located
within the Southern Province;

(ii)

separately, the number of qualified
principals serving in these schools and the
number of principals who have not
completed such qualifications;

(iii)

the basis on which the persons who have
not completed the qualifications were
appointed as acting principals;

(iv)

the measures that will be taken regarding
such acting principals;

(v)

whether the principals who have completed
the qualifications will be appointed to these
schools; and

(vi)

how long it will take?

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

දකුණු ඳෂළනත් රජනේ ඳළවල්: විදුශල්ඳතිලුන්
தன் ரகர அச தரடசரகனகள் : அறதர்கள்
GOVERNMENT SCHOOLS IN SOUTHERN PROVINCE :
PRINCIPALS

2744/‟12

1. ගු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. SajithPremadasa)

අධයහඳන අභහතයතුභහශග්  ඇූ  රලසනඹ - (1) :
(අ)

(i)

දකුණු ඳශහශ
ශකොඳභණද;

ඇති යජශආ ඳහල් ංඛ්යහ

(ii)

එභ ඳහල්ර සිටින සුදුසුකම් ම්පර්ණ කශ
විදුවල්ඳතිරු්  ංඛ්යහ ව සුදුසුකම් ශනොර
විදුවල්ඳතිරු්  ංඛ්යහ ශ්  ශ්  ලශඹ් 
ශකොඳභණද;

(iii)

සුදුසුකම් පුයහ නළති ළඩඵරන විදුවල්ඳතිරු ඳ
කය ඇති ඳදනභ කශර්ද;

(iv)

එභ ළඩඵරන විදුවල්ඳතිරු ම්ඵ් ධශඹ්  ගුව
රඵන ක්රිඹහභහර්ග කශර්ද;

(v)

සුදුසුකම් පුයහ ඇති විදුවල්ඳතිරු්  එභ ඳහල්
වහ ඳ කය් ශ් ද;

(vi)

ඒ වහ ගතන කහරඹ කශර්ද;

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

(b)

If not, why?

ගුබන්දු ගුණලර්ධන මශතළ (අධයළඳන අමළතයුරමළ
(ரண்தைறகுதந்துன குர்ண -கல்றஅகச்சர்)

(The Hon. BandulaGunawardane- Minister of Education)

ගරු කථහනහඹකතුභි , එභ රලසනඹට පිළිතුය ශභශේි.
(අ)

(i)

1,115කි.

(ii)

සුදුසුකම් ම්පර්ණ කශ විදුවල්ඳතිරු්  ංඛ්යහ
729කි.
සුදුසුකම් ශනොර
386කි.

(iii)

கல்ற அகச்சகக் ரகட்டறணர:
(அ) (i)

தன் ரகரத்றரேள்ப அச தரடசரகனகபறன்
ண்றக்கக ரதன்தத்ம்;

(ii)

ரற்தடி தரடசரகனகபறரேள்ப கககககபப்
தர்த்றதசய்துள்ப அறதர்கபறன் ண்றக்கக
ற்ரம்
ககககபற்ந
அறதர்கபறன்
ண்றக்கக ரதன்தகத்ம்;

(iii)

கககககபப்
தர்த்றதசய்ர
தறல்
கடகரற்ரகறன்ந
அறதர்கள்
றறக்கப்தட்டுள்ப
அடிப்தகட
ரதன்தகத்ம்;

විදුවල්ඳතිරු්  ංඛ්යහ

විදුවල්ඳතියඹහ විශ්රහභ ඹන විට එභ ඳහශල්
ශජයසග ගුරුයඹහට විදුවල්ඳති තනතුශර් ළඩ
බහය දීභ වහ ඔහු/ඇඹ ශම් න ශතති එභ තනතුශර්
ළඩ ඵළලීභ.
එශභ් භ විදුවල්ඳති විශ්රහභ රඵන විට ඳහශල්
ශජයසග ගුරුයඹහ විදුවල්ඳති තනතුය බහය
ගළනීභට අකභළති වූ අසථහක ඊශඟ ශජයසග
ගුරුයඹහ (ඔහුශේ/ඇඹශේ කළභළ ත අුව)
විදුවල්ඳති තනතුය බහය ගළනීභ ශවෝ ශන
ඳහරක ශජයසග ගුරුයඹකු විදුවල්ඳති තනතුය
වහ ළඩ ඵළලීභට ඳ කිරීභ සිදුකය ඇත. ශභභ
කටයු ත අදහශ කරහඳ අධයහඳන අධයතියඹහ
විසි්  සිදුකය ඇත.

(iv)

2011 ර්ශආදී සිඹලුභ ඳශහ ලි්  ළඩ ඵරන
විදුවල්ඳතිරු් ශේ ශතොයතුරු රඵහ ශගන ම්ුහඛ්
ඳරීතිණ ඳ හ 2012.08.08 දින සිට විදුවල්ඳති
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(v)

(vi)

ශේශආ 2-II ශශ්රේණිඹට ඳ ම ම් 1,399තිද, 3
ඳ් තිශආ ඳ ම ම් 142තිද රඵහ දී ඇති ඵ ද් හ
සිටිමික.
සුදුසුකම් පුයහ ඇති විදුවල්ඳතිරු්  ය
තුනකට අඩු කහරඹති වහ ළඩ ඵරන
විදුවල්ඳතිරු්  සිටින ඳහල් වහ ඳ කිරීභට
කටයුතු දළනටභ ආයම්බ කය ඇත.
2014 ශදළම්ඵර් 31ට ශඳය රංකහශේ සිඹලු
විදුවල්ඳතිරු් ට වහ ගුරුරු් ට උසම ම් වහ
උසම ම්රට හිඟ ළටුප් දළ්  කඩිනමික්  ළකශේ.
රඵන 2015 ය තුශ උසම ම් රඵන
විදුවල්ඳතිරු්  ඳහල්රට ඳ කිරීභට වළකි
ුව ඇත.

(ආ) අදහශ ශනොශේ.

ගු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇභතිතුභි , විසතයහ භක පිළිතුයති රඵහ දීභ ගළන භභ
ඔඵතුභහට සතුති් ත ශනහ. භශේ ඳශුහළි  අතුරු රලසනඹ
ශභඹි.
ගරු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහශේ පිළිතුශය්  ව්  වුණහ, දකුණු
ඳශහශ ඳහල්ලි්  තුශන්  එකක -සිඹඹට 33ක- සුදුසුකම්
ශනොර විදුවල්ඳතිරු තභි ඉ් ශ්  කිඹරහ. භභ අව් න
කළභළතිි, දකුණු ඳශහශ ඳහල්ලි්  සිඹඹට 33ක සුදුසුකම්
ශනොර විදුවල්ඳතිරු්  සිටින ශභොශවොතක, දළුවශම් ශති් ද්රථ
ස හනඹ
ශගොඩනඟ් න පුළු් ද කිඹරහ.

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ශශ්රේසගහධිකයණශආ ඇති වුණු නඩුවඵ ි හ, ඒ ඒ ශශ්රේණිඹට
ගභ්  කය් න ගුරුරු් ට වහ විදුවල්ඳතිරු් ට 2008 සිට
උසම ම් ශද් න ඵළරි වුණහ. ඒ වහ භඩිවශවේහ කමිකටු කිඹරහ
විශලේ කමිකටුති ඳ කශහ.
ගරු භ් ත්රීතුභහ, ඒ භඩිවශවේහ කමිකටු ර්ඹකට අධික
කහරඹති තුශ සිඹලුභ ෘ තිඹ මිකති ව අශනති ඳහර්ලසඹ් 
භඟ හකච්ඡහ කයරහ හර්තහති ළකසුහ, රංකහශේ ගුරු
යසථහ වහ විදුවල්ඳති යසථහ අලුශත්  කස කිරීභට. ඒ
හර්තහ
අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට
සුගතදහ
ගෘවසත
ක්රීඩහංගණශආදී පිළිගළ් වූහ. ඊට ඳසු එ ව හර්තහ කළබිනට්
භඩුඩරඹට ඉදිරිඳ කය් නට වුණහ, යහජය ශේහ ශකොමිකභට
ඉදිරිඳ
කිරීශභ්  ඳසු. ඒක දීර්ඝ ක්රිඹහලිඹති. ශම් වහ
අවුරුේදති ගත වුණහ. ගුරුරු්  100කට ළඩි ඳහල්රට ම්ුහඛ්
ඳරීතිණ භඩුඩර ගිහි්  ශම් ර්ශආ ශදළම්ඵර් 31න දිනට
ශඳය ශම් කටයුතු ටික අ්  කය් නට කටයුතු කය් ශ් , ශම්
යට දළුවශම් ශති් ද්රඹ ඵට ඳ කිරීභ වහි.

ගු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇභතිතුභි , භහශේ ශදශි  අතුරු රලසනඹ ශභඹි.
සුදුසුකම් ශනොර විදුවල්ඳතිරු්  ඳ කිරීභ පිටුඳ තිශඵන
ළඵෆ ඹථහර්ථඹ, විවිධ භළති ඇභතිරු්  ව ශේලඳහරනඥි් 
තභ් ශේ ශේලඳහරන අතශකොළු් , අ ඵහරි් , ශවංචිඹරහ
ටිකට ළඩ ඵරන විදුවල්ඳති ඳ ම ම් රඵහ දීරහ, ඉ්  ඳසු
ඔඵතුභ් රහ රහ කළබිනට් එකට කළබිනට් ඳ්රිකහ ඉදිරිඳ
කයරහ ඒ අඹ සථිය කිරීභ ශනොශිද?
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ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු භ් ත්රීතුභි , දළ්  එශවභ කය් න ඵළවළ. ශභොකද ශවේතු,
ශම් සිඹල්ර සහධීන කිරීභ වහ යහජය ශේහ ශකොමික් 
බහති ඳ කයරහ තිශඵනහ. ඒ Public Service Commission
එක අුවභත කය් ශ්  නළති එළි  ඳ ම ම් රඵහ ශද් නට ඵළවළ.
ඉසය එශවභ සිදු ශ් න ඇති. ඒ ත
ඹ අපි නතය කයරහ
තිශඵනහ. ශම් ඳහල්ලි්  ළඩි රභහණඹකට, -ඔඵතුභහ
පිළිග් නට ඕනෆ, භට තිශඵ් ශ්  ඳහල් 351ි- ගුරුරු්  ඳ
කිරීභ, විදුවල්ඳතිරු්  ඳ කිරීභ ඹහනහදී කටයුතු සිදු කය් ශ් 
ඳශහ බහ විසි් .
ඳශහ බහශේ ඳශහ අධයහඳන අභහතයයශඹති ඉ් නහ;
අධයහඳන ශල්කම්යශඹති ඉ් නහ; අධයහඳන අධයතියශඹති
ඉ් නහ. ඔවු්  විසි්  තභි ශම් ක්රිඹහලිඹ කය් ශ් . නුහ
ශේලඳහරන ලශඹ්  විදුවල්ඳතිරු, ගුරුරු ඳ කිරීභ අපි
කවුරු
අුවභත කය් ශ්  නළවළ. ශභොකද, ශේලඳහරන
ලශඹ්  ශනො සුදුසුකම් භත ඳ ම භති කය් න ඕනෆ කිඹන එක
රතිඳ තිඹති ශර අඳ සිඹලු ශදනහ පිළිග් නහ තයඹති. ඒ ි හ
එළි  ළයදි ඳ ම භති කය තිශඵනහ නම් ඔඵතුභහ භට ඉදිරිඳ
කශශො භභ ඒ පිළිඵ විබහග කයරහ අලය ක්රිඹහ භහර්ග
ග් නහ.

ගු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභි , තු් ළි  අතුරු රලසනඹ වළටිඹට භභ
එතුභහශග්  අව් න කළභළතිි, විදුවල්ඳතිරු ඳ
කිරීශම්දී
ශභතයම් විධිභ ක්රිඹහලිඹති ක්රිඹහ භක ශනහ නම්, විබහගඹති
භ ශරහ, ම්ුහඛ් ඳරීතිණශඹ්  භ ශරහ, සුදුසුකම්
රඵන විදුවල්ඳතිරු් ට අදට ඳහල්ර විදුවල්ඳති ඳ ම ම්
රඵහ ශනොශද් ශ්  ඇි කිඹරහ. ශභතුභහ උදහවයණඹති ඉදිරිඳ
කය් න කිේහ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොි, ශකටිශඹ්  රලසනඹ ඇහුහභ ඇති. විසතය එඳහ.

ගු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශභතුභහ කිේහ, උදහවයණඹති ඉදිරිඳ කය් න කිඹරහ. භභ
ඒ අභිශඹෝගඹ බහය ග් නහ. භහතය තිශඵන භහි් ද යහජඳති-

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුහ් නහ් ශේ ඉශගන ග් න -

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

භහතය භහි් ද යහජඳති විදයහරශආ විදුවල්ඳතිතුභහ විශ්රහභ
ගිහිල්රහ දළඹට කිරුශ ක්රිඹහ භක න ශතති තභ තිඹහශගන
ඉ් නහ. ශම්ක දහචහය ම්ඳ් නද?

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒක අවන රභඹති තිශඵනහ. ඒ විධිඹට ඇහුහ නම් වරි.
විසතය කිඹ් න අලය නළවළ ශ් .

ඳහර්ලිශම්් තු
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ගු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

කථළනළයකුරමළ

(The Hon. Sajith Premadasa)

(Mr. Speaker)

ඒ විධිඹට තභි භභ ඇහුශේ.

රලසන අංක 3

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

ගු ඒ. ඩී. සුසල් නප්රේමජයන්ත මශතළ (ඳරිවර ශළ
පුනර්ජනනීය බක්ති අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(சதரரகர் அர்கள்)

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

දළඹට කිරුශ
යහඳෘතිඹති.

ඒ

රශේලශආ

ජනතහට ශත

රන

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුභහ

ශකටිශඹ්  උ තය ශද් න. ශද් නහභ එක හශේ.

(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந்
தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்)

-

சுற்நரடல்,

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

තු් න රලසනඹට පිළිතුය ූ දහනම්, ගරු කථහනහඹකතුභි .

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශදන ටශආදී පිළිතුය බහගත කය් න.

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

එළි  සිදුම ම් ළශළතිම භ වහ අලය ක්රිඹහ භහර්ග ඒ ඳශහ
අධයහඳන අධයතියඹහ විසි්  ග් නහ ඇති.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රලසන අංක 2 - 3549/'13, ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ.

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභි , භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගු මුුර සලලිුංගම් මශතළ (ආර්ථික වුංලර්ධන නිනයෝජය
අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு தொத்து சறரங்கம் - ததரருபரர அதறறருத்ற
தறற அகசர்)

(The Hon. Muthu Sivalingam - Deputy Minister of
Economic Development)

Sir, on behalf of the Minister of Economic
Development, I ask for two weeks' time to answer the
Question.
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

ඳඬුලවහනුලර ආවනනේ ලෆේ ශළ ලළරි ලයළඳිති:
ප්රතිවුංවහකරණය
தண்டுஸ்த தரகுற குபங்கள் ற்ரம்
லர்ப்தரசணத் றட்டங்கள் : தைணகப்தை

TANKS AND IRRIGATION PROJECTS IN PANDUWASNUWARA
ELECTORATE : RENOVATION

5182/‟14

5. ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு ரன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳ කශභනහකයණ අභහතයතුභහශග් 
ඇූ  රලසනඹ - (1):
(අ)
(i) 2013 ර්ශආ සිට 2014 ර්ශආ ුහල් කහර්තු
දතිහ කහරඹ තුශ, දළඹට කිරුශ, ගභ නළගුභ ව
ශන
ංර්ධන ළඩ ටව්  ඹටශ
ඳඬුසුවය ආනඹ තුශ රතිංසකයණඹ කශ
ළේ වහ හරි කර්භහ් ත යහඳෘති කශර්ද;
(ii) එභ එති එති යහඳෘතිඹ වහ ඇසතශම්් තු කශ
ුහදර ශකොඳභණද;
(iii) එභ එති එති යහඳෘතිශආ ළඩ ආයම්බ කශ වහ
අ්  කශ දිනඹ කශර්ද;
(iv) එභ එති එති යහඳෘතිඹ ි භ කයන විට ළඹ කය
තිබ ුහදර ශකොඳභණද;
ඹ් න එතුභහ ව්  කය් ශනහිද?
(ආ)

(i)

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Speaker, today the Vote on the Ministry of
Economic Development is to be taken up. If the Hon.
Minister cannot respond to this Question, how can we
have the Committee Stage Discussion at 1.00 o'clock,
Sir?
කථළනළයකුරමළ

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

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඇභතිතුභහ වට එි. එතශකොට අවගි ුහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

(vi)
(vii)

ඉවත එති එති යහඳෘතිඹට අදහශ ඇසතශම්් තුගත
මූලික ළරළසභ කශර්ද;
එඹ අුවභත කශ වහ ඒ අුව ශගම ම් අුවභත කශ
ආඹතන කශර්ද;
එභ යහඳෘති අධීතිණඹ කයුව රළබ අඹ
කවුරු් ද;
ඉවත යහඳෘති අතරි්  ඇසතශම්් තුට අුව
ළඩ ි භ කශ වහ එශේ ශනොකශ යහඳෘති ශ් 
ශ්  ලශඹ්  කශර්ද;
ඇසතශම්් තුට අුව ළඩ ි භ කිරීභට
ශනොවළකිවූශආ නම්, එඹට ශවේතු කශර්ද;
එළි  යහඳෘති වහ ශගම ම් කය තිශ ද;
එශේ නම්, එභ ශගම ම් අුවභත කය ඇති ි රධහරී් 
කවුරු් ද;

ඹ් න එතුභහ ශභභ බහට ද් ් ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භ් ද?
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லர்ப்தரசண, லர் ப தொகரகத்து அகச்சகக் ரகட்ட
றணர:
(அ) (i)

2013ஆம் ஆண்டிரருந்து 2014ஆம் ஆண்டின்
தொல் கரனரண்டு கரண கரனப்தகுறறல்
ட்ட கறருப, க தகு, ற்ரம் இ
அதறறருத்ற றகழ்ச்சறத்றட்டங்கபறன்கலழ் தண்டு
ஸ்த
தரகுறறல்
தைணகக்கப்தட்ட
குபங்கள் ற்ரம் லர்ப்தரசணத் றட்டங்கள்
ரக ன்தகத்ம்;

(ii)

ரற்தடி எவ்தரரு கருத்றட்டத்துக்கும் றப்தேடு
தசய்ப்தட்ட
தத்தரகக
வ்பதன்தகத்ம்;

(iii)

ரற்தடி
எவ்தரரு
கருத்றட்டத்றணதும்
தறகள் ஆம்தறக்கப்தட்ட ற்ரம் றகநவு
தசய்ப்தட்ட றகறகள் ரக ன்தகத்ம்;

(iv)

ரற்தடி
எவ்தரரு
கருத்றட்டத்றணதும்
தறகள் றகநவு தசய்ப்தட்டரதரது தசனறடப்
தட்டிருந் தத்தரகக வ்பதன்தகத்ம்
ரற்தடி
எவ்தரரு
கருத்றட்டத்துக்கும்
ற்தைகடரக
றப்தேடு
தசய்ப்தட்ட
அடிப்தகடத் றட்டம் ரதன்தகத்ம்;

(ii)

அகண அங்கலகரறத் ற்ரம் அன் தறகரம்
தகரடுப்தணவுககப அங்கலகரறத் றரணங்கள்
ரக ன்தகத்ம்;

(iii)

ரற்தடி
கருத்றட்டங்ககப
ரற்தரர்க
தசய்ர்கள் ரர் ன்தகத்ம்;

(iv)

ரற்தடி கருத்றட்டங்கபறல், றப்தேட்டுக்கக
தறகள்
றகநவு
தசய்ப்தட்ட
ற்ரம்
அவ்ரர
தசய்ப்தடர
கருத்றட்டங்கள்
தவ்ரநரக ரக ன்தகத்ம்;

(v)

றப்தேட்டுக்கக தறககப றகநவு தசய்
தொடிறல்கன ணறல், அற்கரண கரங்கள்
ரக ன்தகத்ம்;

(vi)

அவ்ரநரண
ணவுகள்
ன்தகத்ம்;

கருத்றட்டங்கரக்கு தகரடுப்த
ரற்தகரள்பப்தட்டுள்பணர

(vii)

ஆதணறல்,
ரற்தடி
தகரடுப்தணவுககப
அங்கலகரறத் அரேனர்கள் ரர் ன்தகத்ம்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

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

Will he state (i)

(ii)

the names of tanks and irrigation projects in
the Panduwasnuwara Electorate that were
renovated under Deyata Kirula, Gama
Neguma and other development projects
during the period from year 2013 to the first
quarter of 2014;
the estimated cost of each of the aforesaid
projects;

(iii)

the dates of commencement and
completion of each of the aforesaid
projects; and

(iv)

the amount of money that had been spent
on each of the aforesaid projects by the
time the work was completed?

(b)

Will he inform this House (i) the nature of the initial estimated plan of
each of the aforesaid projects;
(ii) the names of the institutes by which the
aforesaid plans were approved and those by
which
payments
were
approved
accordingly;
(iii) the names of the persons who monitored
the implementation of the aforesaid
projects;
(iv) separately of the names of the projects
which were completed in line with the
estimate and those that were not thus
completed;
(v) if projects could not be completed in line
with the estimates, of the reasons for such
failure;
(vi) whether payments have been made for such
projects; and
(vii) if so, the names of the officers who
approved the payment for such projects?

(c)

If not, why?

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i)
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ගු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ ජ
වම්ඳත් කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ වශ ඳළර්ලිනම්න්ුරනේ
වභළනළයකුරමළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
தொகரகத்து அகச்சரும் தரரரன்நச் சகத தொல்ரும்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභි , එභ රලසනඹට පිළිතුය ශභශේි.
(අ)

(i)

2013 ර්ශආ සිට 2014 ර්ශආ ුහල් කහර්තු
දතිහ කහරඹ තුශ දළඹට කිරුශ, ගභ නළඟුභ ශවෝ
ශන
ංර්ධන
ළඩටව් 
ඹටශ
ඳඬුසුවය ආනඹ තුශ ළේ ශවෝ හරි
කර්භහ් තඹති රතිංසකයණඹ කිරීභ භහ
ි ශඹෝජනඹ කයන අභහතයහංලඹ ශවෝ හරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්් තු භඟි්  සිදු කය ශනොභළත.
ගරු භ් ත්රීතුභි , භවය විට ඳශහ බහ ශවෝ
ශන අභහතයහංලඹකි්  ඒ කටයුතු සිදු ම 
තිශඵනහද භහ ද් ශ්  නළවළ. ඒ ි හ ඒ රලසනඹ
අදහශ අභහතයහංලඹකට ශඹොුහ කය් න කිඹරහ භහ
ඔඵතුභහට කිඹනහ. ඒ ි හ ඉතිරි රලසන
සිඹල්රටභ පිළිතුරු අදහශ ශනොශේ.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு ரன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථහනහඹකතුභි , භශේ ඳශුහන අතුරු රලසනඹ ශභඹි.

ඳහර්ලිශම්් තු
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ගු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

ගරු ඇභතිතුභි , ඇ තටභ ශම් ආනශආ ළේ විලහර
රභහණඹති රතිංසකයණඹ ශකශයමික්  ඳතිනහ. ගරු
ඇභතිතුභි , ශඵොශවොභඹති ළේ රතිංසකයණඹ ශකශය් ශ් 
ති කයභ ශේලඳහරන යහඳෘති විධිඹටි. ආන ංවිධහඹකයඹහ
ඹටශ -

භහ බඹ ශ් ශ්  නළවළ. තුහ් නහ් ශේ තභි බඹ ශ් න
ඕනෆ.

ගු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

කථළනළයකුරමළ

(The Hon. Sajith Premadasa)

(சதரரகர் அர்கள்)

ශඳොඩ්ඩති කුරප්පු කශහ.

(Mr. Speaker)

ගරු භ් ත්රීතුභි , ඒ ගළන ද් ශ්  නළවළ කිඹරහ දළ් 
ඇභතිතුභහ කිේහ ශ් . ශගොවිජන ශේහ, ඳශහ බහ, භෘේධි -

ගු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

ශභොකටද බඹ ශ් ශ් ? තුහ් නහ් ශේ ඹශකතිඹළ බඹ
ශ් න.

(ரண்தைறகு ரன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අපි ඒහ ම්ඵ් ධශඹ්  ශොඹහ ඵර් ශ්  ශකොශවොභද?

ගු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ

ගු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ශොඹහ ඵරන රභඹති තිශඵනහ. භහ දළ්  කිේහ, භශේ
අභහතයහංලඹ ඹටශ ශකරිරහ නළවළ කිඹරහ. නුහ ආර්ථික
ංර්ධන අභහතයහංලශඹ්  ශකශයනහ. ශගොවිජන ශේහ
අභහතයහංලශඹ්  ශකශයනහ. ඳශහ බහශ්  ශකශයනහ. ඒ
ි හ ඔඵතුභහ ඒ අදහශ අභහතයහංලරට ශම් රලසනඹ ශඹොුහ
කශශො , ඒ අභහතයහංලලි්  ඒහ ශකශයනහ නම් ඔඵතුභහට
උ තයඹති රඵහ ග් න පුළු්  ශි.

වරි, වරි. ගරු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභ් රහ යට පුයහභ හරි පුනරුද
ළඩටවනති දිඹ කයනහ නම්, ඒ හරි පුනරුද ළඩටවශ් 
ශති් ද්රීඹ භධයසථහනඹ න හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳ
කශභනහකයණ අභහතයහංලශආ අභහතයයඹහ න ඔඵතුභහ ශම්
ශතොයතුරු ද ත, කරුණු, කහයණහ ශනොදළන ශකොශවොභද විධිභ
ළඩ පිළිශශති ඒකහඵේධ ක්රිඹහ භක කය් ශ් ?

ගු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(ரண்தைறகு ரன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ශදන අතුරු රලසනඹ අව් න
භ් ත්රීතුභහට අසථහ ශදනහ.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු

ිත

ශරේභදහ

ගු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභි , ශදන අතුරු රලසනඹ භහ අවනහ.
හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳ කශභනහකයණ ඇභතිතුභහශග්  භහ
ශම් රලසනඹ අව් න කළභළතිි. ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලශඹ්  පිට
හරි ංර්ධන ළඩ කටයුතු ක්රිඹහ භක න ශකොට, ඒ ළේ අුහණු
රතිංසකයණඹ කය් න ඒ අඹට ඒ හරි තහතිණඹ ශකොශව් ද
රළශඵ් ශ් ? ඒ වහ හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳ කශභනහකයණ
අභහතයහංලඹ භළදිව විඹ යුතුි ශ් ද?

ගරු කථහනහඹකතුභි , එතුභහ ශම් යශට් ආඩුඩුරභ යසථහ
කිඹරහ නළවළ. ශම් යශට් ආඩුඩුරභ යසථහ අුව හරිභහර්ග
වහ ජරම්ඳ
කශභනහකයණ අභහතයහංලඹට වහ හරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්් තුට එතිතයහ විඹ ඳථඹති තිශඵනහ. ඳශහ
බහට ත විඹ ඳථඹති තිශඵනහ. භවහ හරිභහර්ග යහඳෘති
සිඹල්ර අිති ් ශ් , හරිභහර්ග ශදඳහර්තශම්් තුට. සුළු
හරිභහර්ග අිති ් ශ්  අශනකු අභහතයහංල වහ ආඹතනරටි.
ගරු කථහනහඹකතුභි , ඔඵතුභහ හරිභහර්ග ඇභති ලශඹ් 
සිටිඹහ. ශභහි ඵරඹ ශඵදීභති ශරහ තිශඵනහ; ළඩ ශඵදීභති
ශරහ තිශඵනහ. ඒ අුව තභි කටයුතු සිදු ශකශය් ශ් .

"Rainforest Eco Lodge" නශෝ ය: ඳරිවර ශළනිය
"Rainforest Eco Lodge" ரயரட்டல் : சுற்நரடல்
ரசம்

ගු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ

"RAINFOREST ECO LODGE" HOTEL : ENVIRONMENTAL
DAMAGE

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

4266/‟13
3. ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතළ - (ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

ගරු කථහනහඹකතුභි , ඳශහ බහශේ හරිභහර්ග අභහතයහංලඹති
තිශඵනහ. ඳශහ බහශේ හරිභහර්ග ඉංිතශ් රු්  ව ඒ අභහතයහංලඹට
අලය තහතිණික ි රධහරි්  ඉ් නහ. ඒ හශේභ ශගොවිජන ංර්ධන
ශදඳහර්තශම්් තුශේ එශවභි. ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශආ ,
රහශේශීඹ ශල්කම් කහර්ඹහරර ඉ් නහ. ඒ අඹ තුළි්  තභි ඒ
ළඩ කටයුතු ශකශය් ශ් .

ගු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභි , තු් න අතුරු රලසනඹ භහ අවනහ.
ඇභතිතුභහ, බඹ ශ් න එඳහ. උ තය ශද් න.

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு தைத்றக தத்ற
சரர்தரக)

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

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලතිති අභහතයතුභහශග්  ඇූ 
රලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

සිංවයහජ න යතිෂිතඹ භහිශම් පිහිටි
එ් ල් ත රශේලශආ ඉදි කය ඇති „Rainforest
Eco Lodge’ නභළති ශවෝටරඹ ශවේතුශ්  න
යතිෂිතඹ විලහර ඳරිය වහි ඹකට රති න ඵ ;
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(ii)

එභ ශවෝටරශඹ්  ඉත රන අඳද්රය
නහ් තයඹට
ඵළවළය
කිරීභ
ශවේතුශ් 
නහ් තයශආ ජී න ංශේදී ඳහංශු ජීම ්  වහ
ජරජ ජීම ් ශේ ඳළළ භට දළඩි තර්ජනඹති එල්ර
ම  ඇති ඵ ;

(iii)

ශභළි  ශවෝටල් ඉදි කිරීභ භසත නහ් තය
ඳේධතිශආභ ඳළළ භ ශකශයහි දළඩි ශර ඵරඳහන
ඵ ;

එතුභහ ද් ශනහිද?

(ආ)

(ඇ)

එශේ නම්, ඉවත ව්  ශවෝටරශඹ්  ඳරියඹට
අඹවඳ ඵරඳෆම් සිදු ම භ ව නහ් තය ආශ්රිත
ශවෝටල් ඉදි කිරීභ ළශළතිම භට පිඹය ග් ශ් ද ඹ් න
එතුභහ ව්  කය් ශනහිද?
ශනො එශේ නම්, ඒ භ් ද?

(b)

(c)

(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha )

ගරු කථහනහඹකතුභි , භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය වභළගත*
කයනහ.
* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

asked the Minister of Environment and Renewable
Energy:
Is he aware that (i) the Sinharaja Forest Reserve is subjected to
an enormous environmental damage due to
the hotel named "Rainforest Eco Lodge"
that has been constructed in the Ensalwatte
area on the boundary of the Reserve;
(ii) a severe threat has been posed to the
sensitive soil organisms and aquatic species
living within the Forest due to the disposal
of waste into the Forest by the hotel; and
(iii) the construction of such hotels adversely
affect the existence of the entire forest
ecosystem?

If so, will steps be taken to put an end to adverse
effects being caused to the environment by the
above-mentioned hotel and to prevent the
construction of hotels on the boundary of forests?
If not, why?

ගු ඒ.ඩී. සුසල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

சுற்நரடல், தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சகக் ரகட்ட
றணர:
(அ) (i)
சறங்கரஜ ண எதுக்கத்றன் ல்கனறல் அகந்
துள்ப ன்சல்த் தறரசத்றல் றர்ரறக்கப்
தட்டுள்ப `Rainforest Eco Lodge’ ணப்தடும்
ரயரட்டரன் கரரக ண எதுக்கம் தரரற
சுற்நரடல் ரசத்றற்கு உள்பரகறன்நதன்த
கத்ம்;
(ii)
ரற்தடி ரயரட்டரரருந்து தபறரற்நப்தடும்
கறவுப்ததரருட்கள் ணத்றதள் அப்தைநப்தடுத்
ப்தடுன் கரரக கரட்டில் ரழ்கறன்ந
கூருர்வுறக்க றனத்றல் ரழும் உறரறணங்கள்
ற்ரம்
லரறல்
ரழும்
உறரறணங்கபறன்
இருப்தைக்கு ததரும் அச்சுரத்ல் ற்தட்டுள்ப
தன்தகத்ம்;
(iii) இத்கக
ரயரட்டல்ககப
றர்ரறப்த
ரணது ணத் தரகுறறன் இருப்தை தரடர்தறல்
தரதூரண
ரக்கத்க
ற்தடுத்தும்
ன்தகத்ம்
அர் அநறரர?
(ஆ) ஆதணறல், ரரன குநறப்தறடப்தட்ட ரயரட்டர
ரருந்து சுற்நரடரேக்குப் தரகரண ரக்கங்கள்
ற்தடுகத்ம், ணங்ககப அண்டிரக ரயரட்
டல்கள் றர்ரறக்கப்தடுகத்ம்
டுப்தற்கு
டடிக்கக டுப்தரர ன்தக அர் குநறப்
தறடுரர?
(இ) இன்ரநல், ன்?

(a)
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(ආ)

(ඇ)

(i)

ශභභ ශවෝටල් යහඳෘතිඹ (කහභය 1 ඵළගි්  වූ ි ශතිතන 16)
ශවතිශටඹහය 25ක ඳරිඹති තුශ ඉදි කිරීභ වහ ඳරිය
අුවභළතිඹ 2009.02.17 දින භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ විසි් 
Rainforest Eco Lodge නභළති ආඹතනඹ ශත රඵහ දී ඇත.
ශභභ ඉඩභට ඹහඵද සිංවයහජ නහ් තය ඳේධතිඹට ඳයහ
ගළනීභට අශප්තිෂිත, ඉඩම් රතිංසකයණ ශකොමිකභට අඹ
ඉඩභති පිහිටහ ඇත. එඵළවි්  ශභභ ශවෝටල් යහඳෘතිඹ
ක්රිඹහ භක කිරීභ තුළි්  අට යතිෂිත/ ශඹෝිතත යතිෂිත
රශේලරට සිදු විඹ වළකි ඵරඳෆභ අභ කිරීභට ඳරිය
ඵරඳෆම් ඇගයීභකි්  අනතුරු අලය ශකෝ ශේසි භධයභ
ඳරිය අධිකහරිඹ විසි්  Rainforest Eco Lodge ආඹතනඹට
රඵහ දී ඇත. තද ශභභ ශකෝ ශේසිරට අුවකූර
යහඳෘතිඹ ක්රිඹහ භක කය් ශ්  ද ඹ් න පිළිඵ ඳසු
විඳයම් කටයුතු එභ අධිකහරිඹ විසි්  සිදු කයුව රඵන අතය,
සිංවයහජ න යතිෂිතඹට ශවෝ ඹහඵද පිහිටි ශඹෝිතත යතිෂිත
භමිකඹට ශවෝ ඳරිය වහි ඹති සිදු ම  ඇති ඵති ශම් දතිහ
හර්තහ ම  ශනොභළත.
(ii)
ශභභ ශවෝටරඹ ඉදි කිරීභ වහ ඳරිය ඵරඳෆම්
ඇගයීභකි්  අනතුරු ඳරිය අුවභළතිඹති රඵහ දී ඇති
ආකහයඹටභ, ශවෝටරඹ ක්රිඹහ භක කිරීශම්දී පිට න
අඳද්රය ඉත ලීභ රභහුවකූර සිදු කශ යුතු ආකහයඹ
පිළිඵ දතිමික්  ඳරිය ආයතිණ ඵරඳත්රඹති ශභභ
අධිකහරිශආ එකඟතහ භත ශ්රී රංකහ ආශඹෝජන භඩුඩරඹ
විසි්  Rainforest Eco Lodge ආඹතනඹට රඵහ දී ඇත. ඒ
අුව ඳරියඹට ඵළවළය රන අඳද්රය/ අඳජරඹ ි සි
ආකහයශඹ්  ඉ කශ යුතු ශේ. එශේභ, ශභභ අුවභළතිශආ
රංගු කහරඹ යකට යති නළත දීර්ඝ කයුව රඵන
අතය, එහිදී අලය ශකෝ ශේසිරට අුවකූර අඳද්රය
ඵළවළය කයලීභ සිදු කය් ශ්  ද ඹ් න පිළිඵ ඳරීතිහ
කයුව රළශ . ඒ අුව ශභභ යහඳෘතිඹ තුළි් 
නහ් තයශආ ජී න ංශේදී ඳහංශු ජීම ්  වහ ජරජ
ජීම ් වට වහි ඹති සිදු ම  ඇති ඵට හර්තහ ම  ශනොභළත.
(iii) න ංයතිණ ශදඳහර්තශම්් තු ඹටශ ඳතින සිංවයහජ
යතිෂිත නහ් තයඹ ශවෝ එළි  යතිෂිත/ ශඹෝිතත යතිෂිත
භමිකරට ආ් න ඳතින රශේලඹක ශවෝටල් ඉදි කිරීශම්
දී ඳරිය ඵරඳෆම් ඇගයීභති සිදු කයුව රළශ . එහිදී ඹහඵද
නහ් තය ඳරියඹට සිදු විඹ වළකි ඳරිය ඵරඳෆභ පිළිඵ
ද දළඩි අධහනඹති ශඹොුහ කයුව රළශ . ශභහිදී ජහතික
ඳහරිරික ඳනශ රතිඳහදනරට අුව ඳරිය ඇගයීම්
හර්තහති රඵහ ග් නහ අතය, එහි අ් තර්ගත කරුණු
තහතිණික කමිකටුති විසි්  අධයඹනඹ කය ඳරිය
අුවභළතිඹ රඵහ ශදුව රළශ . ශභභ යහඳෘතිඹ වහ ද
එළි  ඳරිය ඇගයීභති සිදු කය ඇති අතය, තහතිණික
කමිකටුශේ ි ශඹෝිතතඹ්  ශර න ංයතිණ
ශදඳහර්තශම්් තු, ශකොටශඳොර රහශේශීඹ ශල්කම්
කහර්ඹහරඹ ඇතුළු අශනකු සිඹලු අදහශ යහජය ආඹතන
කටයුතු කයන රදී. ශභ ව සිඹලු ආඹතනර එකඟතහ භත
Rainforest Eco Lodge ආඹතනඹ විසි්  රඵහ ශදන රද
ඳරිය හර්තහ අධයඹනඹ කය භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ
භඟි්  ඳරිය අුවභළතිඹ රඵහ දී ඇත.
ශභභ ශවෝටරශඹ්  ඳරියඹට සිදු විඹ වළකි අඹවඳ ඵරඳෆම් අභ
කිරීභට ඳරිය ඵරඳෆම් ඇගයීභකි්  අනතුරු අලය ශකෝ ශේසි
භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ භඟි්  ඳනහ ඇත. එශේභ ඳරිය ඵරඳෆම්
ඇගයීභති සිදු කිරීශභ්  අනතුරු එභ ඇගයීශම් රතිපර අුව
නහ් තය ආශ්රිත ශවෝටල් ඉදි කිරීභට ජහතික ඳහරිරික ඳනශ
රතිඳහදනරට අුව ඳරිය අුවභළතිඹති රඵහ දීභ සිදු කශ වළකිඹ.
ඳළන ශනොනඟී.

ඳහර්ලිශම්් තු
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(අ)

(i)

කථළනළයකුරමළ

(ii)

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රලසන අංක 4 - 4469/'13-(1), ගරු අුවය දිහනහඹක භවතහ.

(iii)

ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතළ

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

(iv)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභි , ගරු අුවය දිහනහඹක භ් ත්රීතුභහ
ශුවශ්  භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ජවම්ඳළදන ශළ
ජළඳලශන අමළතයුරමළ වශ ආණ්ු  ඳළර්හලනේ ප්රධළන
වුංවිධළයකුරමළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், டிகரன
கப்தை அகச்சரும் அசரங்கத் ப்தறன் தொற்ரகரனரசரதம்)

(v)

ඹ් න එතුභහ ශභභ බහට ද් ් ශනහිද?
(ආ)

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

ගරු කථහනහඹකතුභි , විශේල කටයුතු අභහතයතුභහ
ශුවශ්  භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භහඹක කහරඹති
ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

භවශඳොශ උස අධයහඳන ෂ්ය  බහය අයුහදර
වහ ඵරඳහන යසථහපිත නීතිඹ කශර්ද;
එභ නීතිභඹ ත ඹ ඹටශ භවශඳොශ උස
අධයහඳන ෂ්ය  බහය අයුහදශල් ි ඹහභන
භඩුඩරශආ සිටින හභහිතකඹ්  කවුරු් ද;
නීතිභඹ ත ඹ ඹටශ
අදහශ ි ඹහභන
භඩුඩරඹ ශකොඳභණ කහරඹකට යති රැස
් ශ් ද;
ඳසු ගිඹ ය තුශ භවශඳොශ උස අධයහඳන
ෂ්ය  බහය අයුහදශල් ි ඹහභන භඩුඩරඹ රැස ම 
ඇති හය ගණන ශකොඳභණද;
අදහශ රැසම ම් හය වහ ෂ්ය ි ශඹෝිතතඹ් ශේ
වබහගි ඹති සිදු ම  තිශ ද;

(i)

භවශඳොශ උස අධයහඳන ෂ්ය  බහය අයුහදශල්
ුහදල් ශඳෞේගලික භහගම්ර ආශඹෝජනඹ කය
ඇ නම්, එශේ කිරීශභ්  අශප්තිහ කයන
රතිරහබඹ කශර්ද;

(ii)

එභ ආශඹෝජන තුළි්  ඹම් අරහබඹති සිදු ම 
ඇ නම්, අදහශ අරහබඹ වහ ග කිඹුව රඵන
අඹ කවුරු් ද;

ඹ් න එතුභහ ව්  කය් ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භ් ද?

Question ordered to stand down.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

தற அகச்சரும் தைத் சரசண,
அகசசருரண கக் ரகட்ட றணர:

கரததரன உர் கல்றப் தைனகப்தரறசறல்
ம்தறக்ககப் ததரரப்தை றறத்றற்கு ற்தைகட
ரண சட்டரக்கச் சட்டம் ரதன்தகத்ம்;

(ii)

ரற்தடி சட்ட றகனகறன் கலழ் கரததரன
உர்கல்றப் தைனகப் தரறசறல்
ம்தறக்ககப்
ததரரப்தை றறத்றன் எழுங்குதொகநரக்கல்
சகதறரேள்ப அங்கத்ர்கள் ரர் ன்த
கத்ம்;

(iii)

சட்ட றகனகறன் கலழ் குநறப்தறட்ட எழுங்கு
தொகநரக்கல் சகத வ்பவு கரனத்றற்கு
எருதொகந கூடுகறன்நதன்தகத்ம்;

(iv)

கடந் ஆண்டிதள் கரததரன உர் கல்றப்
தைனகப்தரறசறல் ம்தறக்ககப் ததரரப்தை றறத்
றன் எழுங்குதொகநரக்கல் சகத த்கணத்
டககள் கூடித்ள்பண ன்தகத்ம்;

(v)

குநறத் கூட்டங்கபறல் ரர் தறறறறகபறன்
தங்ரகற்தைம் இடம்ததற்ரள்பர ன்தகத்ம்

ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතළ

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභි , ගරු තිස අ තනහඹක භ් ත්රීතුභහ
ශුවශ්  භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි , විශේල කටයුතු අභහතයතුභහ
ශුවශ්  භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භහඹක කහරඹති
ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමම නිනයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?
(ஆ) (i)

கரததரன உர் கல்றப் தைனகப்தரறசறல்
ம்தறக்ககப் ததரரப்தை றறத்றன் தம்
ணறரர் றரணங்கபறல் தொரெடு தசய்ப்தட்டி
ருப்தறன்,
அவ்ரர
தசய்ன்
தோனம்
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந
அதகூனம்
ரதன்தகத்ம்;

(ii)

ரற்தடி தொரெட்டின் ஊடரக ரதம் ட்டம்
ற்தட்டிருப்தறன்,
குநறப்தறட்ட
ட்டத்றற்கு
ததரரப்தைக்
கூரகறன்நர்கள்
ரர்
ன்தகத்ம்

கரததரன தைனகப்தரறசறல் ம்தறக்ககப்ததரரப்தை
றறம் : றதம்
MAHAPOLA SCHOLARSHIP TRUST FUND : DETAILS

5418/‟14
7. (ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතළ - ගු අජිත් කුමළර මශතළ
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க- ரண்தைறகு அஜறத் குர
சரர்தரக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith
Kumara)

අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආගමිකක කටයුතු
අභහතයතුභහශග්  ඇූ  රලසනඹ - (1):

அரேல்கள்

(அ) (i)

රලසන අංක 6-5205/'14-(1), ගරු තිස අ තනහඹක භවතහ.

මශනඳොෂ ශියත්ල භළර අරමුද: විවහතර



அர் குநறப்தறடுரர?
(இ)

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

Will he inform this House (i)

(ii)

the members in the Regulatory Board of the
Mahapola Higher Education Scholarship
Trust Fund under that stipulated law;
how often does this Regulatory Board meet
adhering to that law;

(iv)

the number of times that this Regulatory
Board of the Mahapola Higher Education
Trust Fund met during the last year; and

(ii)

ි ලසචිත දතිහ නළත. රැසම ම් ඳළළ ම භ බහයකහය
භඩුඩරශඹහි එකඟතහ අුව සිදු ශේ.

(iv)

රැසම  නළත.

(v)

නළත.

(i)

අයුහදරට අඹ ඳවත ව්  භහගම්ර රහේධනඹ වහ
ුහදල් ශඹොදහ ඇත.
(1)

ශ්රී රංකහ ශතොයතුරු තහතිණ ආඹතන (ගළය් ට්)
ලිමිකටඩ්

(2)

නළට්ශල් ශකෝඳශර්්  ලිමිකටඩ්

(3)

නළට්ශල් සිකියුරිටීස ලිමිකටඩ්
අශප්තිහ කයන රද
රතිරහබ
් ශ් ,
අයුහදශරහි අයුහණු අුව ශඹෞනඹ් ශේ උස
අධයහඳනඹ වහ ඳවසුකම් ළරමාභ ව
අයුහදශරහි අයුහණු ඉටු කිරීභ වහ මූරය ශශ
ශඳොශ කටයුතු වහ ුහදල් කශභනහකයණඹ භඟි් 
ළඩිශඹ්  ආදහඹම් ඉඳයීභ ශේ.

whether the representatives from the
students participated at those meetings?
the benefits expected from investing the
money of Mahapola Higher Education
Scholarship Trust Fund in private
companies, if they have invested their
money in such companies; and
if they have incurred a loss as a result of
such investments, the persons who are
responsible for such a loss?

If not, why?

ගු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභි , අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ
ආගමිකක කටයුතු අභහතයතුභහ ශුවශ්  භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය
වභළගත* කයනහ.

* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :

* Answer tabled:
(අ)

(ආ)

රහයම්බක විසි්  අවුරුදු ඳවක කහර මාභහති වහ
ඳ
කශ තළනළ ත්  ශදශදනහ ද බහයකහය
භඩුඩරශඹහි හභහිතකඹ්  ශේ.

(iii)

Will he state (i)

(c)

the statutory law that applies for the
Mahapola Higher Education Scholarship
Trust Fund;

(iii)

(v)
(b)

(ඇ)

(ii)
(ඇ)

අරහබ සිදු ම  නළත.

ඳළන ශනොනඟී.

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභි , ශඳොඩි ඳළවළදිලි කිරීභති කය ග් න
පුළු් ද? ඔඵතුභහශේ නහඹක ඹ ඹටශ
ඳති නහඹක
රැසම භකදී අඳට ඹම් අදවති දු් නහ, ඳහර්ලිශම්් තුශේ රැසම ම්ර
ජීම  විකහලනඹ ක්රිඹහ භක කය් න ඵරනහ කිඹරහ. ඒ
ශඵො තභ දළ්  වදරහ තිශඵනහද?

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒක ඔඵතුභහ කිඹන තයම් ඉතිභනට වද් න ඵළවළ. ඒක අශප්
ඉංිතශ් රු භව රු ඉතිභනටභ කස කයහවි.

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(i)

1981 අංක 66 දයන භවශඳොශ උස අධයහඳන ෂ්ය  බහය
අයුහදර ඳනත.

(ii)

එභ ඳනශතහි 3(2) ග් තිඹ ඹටශ ,
(අ)

රහයම්බක, (ශශ විඹ බහය අභහතයයඹහ
රහයම්බක ් ශ් ඹ.)

(ආ)

ත කහරශඹහි
(1) ශශ්රේසගහධිකයණශඹහි අග්ර
විි ලසචඹකහයයඹහ;
(2) උස අධයහඳන පිළිඵ විඹඹ බහය
අභහතයයඹහශේ අභහතයහංලශඹහි
ශල්කම්යඹහ;
(3) අධයහඳනඹ පිළිඵ විඹඹ බහය
අභහතයයඹහශේ අභහතයහංලශඹහි
ශල්කම්යඹහ; ව
(4) ශශ විඹඹ බහය අභහතයයඹහශේ
අභහතයහංලශඹහි ශල්කම්යඹහ;

ඔඵතුභහ ඒ හශේ ශවො ක්රිඹහ්  කයරහ දළ්  අවුරුේදති
ශනහ. ගිඹ අවුරුේශේ හශේ තභි ශම් ශදඹ වුශඩු. කවුද ශම්ක
නතය කශශේ කිඹරහ තභි ද් ශ්  නළ ශ . පුළු්  තයම්
ඉතිභනට එඹ කහ ශද් න කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

වළකි ඉතිභි ්  කහ ශේවි. භභ හිත් ශ්  වළශභෝශගභ
අලයතහ තිශඵනහ. ඒ ි හ අපි වළකි ඉතිභි ්  එඹ කහ
ගි ුහ. ශම්හ කිසි ශකශනති ඳහරනඹ කය් ශ්  නළවළ ශ් .
අකුණු ළදිරහ එඹ අක්රීඹ ශරහ තිශඵනහ. පුළු්  තයම්
ඉතිභි ්  එඹ කස කයහවි.
දළ්  රධහන කටයුතු. විර්ජන ඳන
කහයක බහ අසථහ.

ශකටුම්ඳත, 2015;

ඳහර්ලිශම්් තු
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විශලේ කරුණු  වඳඹති ගළන යජශඹ්  දළන ග් න අඳ
ඵරහශඳොශයො තු නහ. කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ
ඇභතිතුභහ ශම් ළඹ ශීර් පිළිඵ හකච්ඡහ කයන ශරහශේ ශම්
ගරු බහශේ නළවළ. ශේක අර්ථ හධක අයුහදර පිළිඵ අශප්
අතහවුද ශශනවිය න ඇභතිතුභහ , භභ , ත ඳහර්ලිශම්් තු
භ් ත්රීරු  වඳ ශදශනකු විශලේ ශඹෝජනහ  වඳඹති ඉදිරිඳ
කශහ. ඒ ශේකි් ට ශගඹති ශදොයති වදහ ග් න, අනීඳඹති
වුණහභ ඒ ුහදර ඳහවිච්චි කය් න ආදී ලශඹ්  විශලේ ශඹෝජනහ
 වඳඹති ඉදිරිඳ කශහ.

විවර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2015
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2015
APPROPRIATION BILL, 2015
කහයක බහශේදී තදුයට රකහ ඵරන රදි.- [රගතිඹ:
ශනොළම්ඵර් 04]
[කථහනහඹකතුභහ මූරහනහරඪ විඹ.]
குழுறல் ரரேம் ஆரப்ததற்நது. - [ரர்ச்சற : ம்தர் 04]
[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்]
Considered further in Committee - [Progress: 04th November]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ අභහතයහංලඹ. ශීර් අංක 127,
221; රකහ ඵළලීභ ශඳය රු 10.00 සිට ඳස රු 12.30 දතිහ.

127 ලන ශීර්ය.- කම්කු ශළ කම්කු වබතළ අමළතයලරයළ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,

රු. 109,760,000
கனப்தை 127.- தரறல் ற்ரம் தரறல் உநவுகள் அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுருஞ்
தசனவு ரூதர 109,760,000
HEAD 127.- MINISTER OF LABOUR AND LABOUR RELATIONS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 109,760,000

ගරු බහඳතිතුභි , ඉ්  ඳසශේ යජඹ ශඹෝජනහති කශහ, ශම්
ුහදර විශ්රහභ ඹන තුරු ඉ් ශ්  නළති ශද් න. ි ති වදහ ග් න,
අනීඳඹති වුශණො
රතිකහය ග් න ඒ පුේගරඹහට අඹ 
තිශඵන ුහදලි්  සිඹඹට 30ති රඵහ ශද් න හකච්ඡහ කයරහ, ඒ
අුව ශේක අර්ථ හධක අයුහදල් ඳනතට ංශලෝධනඹති
ශගනළල්රහ, අලය ශයගුරහසි ශගන ඳහර්ලිශම්් තු නයහඹ ඳත්රඹට
ඇතුශ කයරහ කටයුතු කශ දළ්  ඒක ක්රිඹහ භක ශ් ශ් 
නළවළ. භභ අසථහ කිහිඳඹකදීභ ශම් පිළිඵ කථහ කශහ. ඒක
යජශආ ළඩති කිඹරහ තුහ් නහ් ශේරහ කිේහ. ඒක අශප් ළඩති
ශනොශි. ගරු බහඳතිතුභි , නුහ භභ ඳශුහශ් භ ඔඵතුභහට
ශඹෝජනහ කය් ශ් , ඒක ඳහර්ලිශම්් තුශේ ම්භත වුණහභ, යජඹ
ඒ ම්භත ම භ ඒකඡ් දශඹ්  ම්භත වූති ශේ රකරහ ඊට
අදහශ ශනසකම් ශයගුරහසි ඳහර්ලිශම්් තුට ඉදිරිඳ කයනහ.
එඹ ඒකඡ් දශඹ් භ ම්භත කය් න අපි එකඟතහ දතිරහ
තිශඵන ශරහශේ ඔඵතුභ් රහ ඒක යජශආ ළඩති කිඹරහ එඹ
හකච්ඡහට ශනොශගන ශයගුරහසි ම්භත ශනොකය සිටිනහ නම්
ඒකට අපි අශප් කළභළ ත රකහල කය් ශ්  නළවළ. ඒකට යජශආ
වශඹෝගඹ තිශආවි. නුහ අශප් කළභළ ත රකහල කය් ශ් 
නළවළ. ගරු විඳති නහඹකතුභහ ශම් පිළිඵ ඳහර්ලිශම්් තුශේදී
රලසන කශහ. එශේ රලසන කශහභ ගරු ඇභතිතුභහ කිේහ "අපි ඒක
කයනහ, ශම් අඹ ළශආදී ඵර් න" කිඹරහ. භශේ රලසනඹ ශම්කි.
ගරු ඇභතිතුභි , භශේ ශරහශ්  සල්ඳ ශරහති
තුහ් නහ් ශේට ශද් නම්. අඹ ළඹ ශඹෝජනහර ශම්ක තිබුශඩු
නළවළ. ශම්ක කයන විධිඹති ගළන කිඹරහ තිබුශණ නළවළ.

[ප.බහ. 9.50]

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ

(The Hon. Gamini Lokuge)

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු බහඳතිතුභි , "2015 විර්ජන ඳන ශකටුම්ඳශතහි
කහයක බහ අසථහශේදී අද දින - 2014.11.05 ළි  ඵදහදහ විහදඹට ගළශනන අභහතයහංල වහ ඒහ ඹටශ ඇති අශනකු
ශදඳහර්තශම්් තු වහ ආඹතනරට අදහශ අංක 127 ව 221 දයන
ළඹ ශීර්ඹ් ශග්  ම්රදහඹහුවකූර එති එති ළඩටව් හි
සිඹලුභ පුනයහර්තන විඹදම් වහ මූරධන විඹදම් රුපිඹල් 10කි් 
කඳහ වළරිඹ යුතුඹ"ි භභ ශඹෝජනහ කයමික.

ගු නජෝන් අමරුරුංග මශතළ

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අිත කුභහය භ් ත්රීතුභහශේ විනහඩි අටක කහරඹ
ශදනහ.
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ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

භභ දළ්  ඒ වළ් හඩ් හර්තහ අයශගන ආශේ නළවළ. භශේ
කථහශ්  ඳසශේ ඒක අයශගන එ් නම්. "ශම් අඹ ළශආදී
ඵර් න" කිේහ. භභ තුහ් නහ් ශේට කිඹ් ශ්  ඒකි. ඊට
අභතය ඔඵතුභහ කිේහ, රලසන  වඳඹති තිශඵනහ, ගිණුම්
ඒකහඵේධ කිරීම් සිඹඹට 70ති වුණ ගභ්  ශම්ක කයනහඹ කිඹරහ.
තුහ් නහ් ශේශග්  අද භභ අව් ශ්  ශම්කි. ශම් න විට
මාඹඹට  වඹති විතය ගිණුම් ඒකහඵේධ කයරහ තිශඵනහද? තභ
සිඹඹට 70ති ශරහ නළේද?

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු අිත කුභහය භ් ත්රීතුභහශේ විනහඩි අටක කහරඹ
රඵහ දී තිශඵනහ.

භභ තුහ් නහ් ශේට කිේශේ නළවළ ඒක අඹ ළශඹ්  කයනහ
කිඹරහ. රලසනඹති -ගළටලුති- තිශඵනහ, ඒක ි යවුල් කයරහ
ශම්ක කයනහ කිඹරහි කිේශේ.

භට

(The Hon. Gamini Lokuge)

ත ටික දති ඹි.
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ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තුහ් නහ් ශේ ි රධහරි්  කිඹන විධිඹට ළඩ කය් ශ් 
නළතු, ශ්රී රංකහ භවහ ඵළංකුශේ ර්තහ වහ EPF එශති රගතිඹ
ගළන යජශඹ්  ුහද්රණඹ කයරහ තිශඵන ශඳොත වරිඹට ඳරිශීරනඹ
කයරහ උ තයඹ විතයති කිඹ් න. ශභොකද, භහ ශඟ තිශඵනහ
ඔතිශකෝභ විසතය. අඳට තිශඵන කහර ශේරහ අුව රලසන භතු
කයනහ.
ගරු ඇභතිතුභි , ුහළු යජශආභ ළඩ කයන ජනතහ
ශුවශ්  කථහ කයන, භව් සි න ඒ ෘ තීඹ මිකතිර සිඹලු
ශදනහශේභ එකඟ ඹ මීට රළබිරහ තිශඵේදී
ඇි ශම්කට
ඳයතිකු? ශවේතු ශභොකතිද? අඳට කිේශේ ල්ලි නළවළ කිඹරහි.
EPF එශති ල්ලි ශන ශන ඒහට ශඹොදරහ;
තුහ් නහ් ශේරහශේ හිත
ුහදරහලිරහට, ඳහඩු රඵන
ආඹතනරට දීරහ. ඊට අභතය ඒ ුහදල් යජශආ ඳරිවයණඹට
අයශගන තිශඵනහ. ඒක අපි පිළිග් නහ. ශම් ශයගුරහසි ටික pass
කශ , ඒ ශදන ුහදල් රභහණඹ කම්කරුශෝ ඉල්ලු , ඒ අඹට
ශද් න අයුහදශල් ුහදල් නළවළ. අපි එදහ කිේශ ඒකි; අද
ඳළවළදිලි කිඹ් ශ්  ඒකි. අයුහදශල් ුහදල් තිශඹනහ නම්, - භහ
කිඹන ශදඹ ි ළයදි නළ නම් - අඹළඹ කහයක බහ අසථහශේදී
කිසිභ රලසනඹති නළති අපි ශම් ශයගුරහසි ටික ම්භත කය
ශද් නම්. ඒක කය් න. ල්ලි තිශඵනහ නම්, තභ් ට අලය
රභණඹට ගිණුම් ඒකහඵදධ කය තිශඵනහ නම් - සිඹඹට 70 තිඹ
කිඹහ කිේහ - ගරු බහඳතිතුභි , කහයක බහ අසථහශේදී අපි
ම්භත කය ශද් නම්. ශම් ංශලෝධන ටික ක්රිඹහ භක කය් න.
එච්චයි, අපි ඉල්ර් ශ් .
ශම්ක දිග කත් දයඹති. ළඩ කයන ජනතහශේ ුහදල්
පිළිඵ දිග කත් දයඹති තිශඵනහ. යහඹ අධිකහරිශආ ළඩ
කයරහ විශ්රහභ ඹන ශකොට රුපිඹල් රති 70ති, රති 80ති
අයශගන ඹන අඹ ඉ් නහ. ශම් වළභ ආඹතනඹකභ ළඩ කයන
අඹශේ ශම් විධිඹට ුහදල් තිශඵනහ. කුඩහ ආඹතනර ඒ
ශගොල්ශරෝ ළඩ කශ කහරමාභහ අුව අඩු ශරහ තිශඵන ඒහ
තිශඵනහ. ශම් පිළිඵ ශොඹහ ඵර් නඹ කිඹහ භහ
තුහ් නහ් ශේශග්  ඉල්ලීභති කයනහ.
ශම් අයුහදරට දහඹක ශරහ තිශඵන, ශම් ංශලෝධනඹ අුව
අවුරුදු 10කට ඩහ ළඩ කය තිශඵන, ඒ අඹශේ ුහදලි්  රති
20ක උඳරිභඹකට ඹට , සිඹඹට 30ති රඵහ ග් නට සුදුසු න
 ව ශදශනති ශම් අයුහදශල් ඉ් නහ ද කිඹහ ශොඹහ ඵර් න.
ගණන විතයති කිේහභ ඇති. හභහිතක ංඛ්යහශ්  ක්රීඹ
ගිණුම්ලි්   ව ශදශනති ශම්කට සුදුසුකම් රඵහ තිශඵනහ ද කිඹහ
ශොඹහ ඵර් න.
ශම් ම්ඵ් ධ ත රලසනඹති ගළන කිේහ. ඉසය අපි
ි හ ණඹ දු් නහ, - ඒ ි හ ණඹ - දහඹක ුහදලි්  සිඹඹට 75ති
- දුන්නන් මා ඇමතිනලා ඉන්න කානේදීයි. ඇපයක් නැතිලයි
දු් ශ් . - ඒ ුහදල් ආඳසු ශගරහ නළවළ, අඹ කය ශගන නළවළ,
ඒක රලසනඹති ශරහ තිශඵනහඹ කිේහ. ඒක ශග් න එතිකි
ශම්ක ශද් ශ්  කිේහ. තුහ් නහ් ශේශේ කථහශේදී ඒ ගළන
කිේහ. එශවභ අඹ  ව ශදශනති ඉ් නහද, එශවභ සිදු වුශඩු ඇි
කිඹන එක ගළන භහ අවනහ. ශම් ණඹ ුහදර රඵහ ග් ශ් 
ඵළංකුශ් ; ආඳසු ශග් ශ්  ඵළංකුට. එශේ ඵළංකුට
ශනොශගේහ නම්, ඵළංකුි, ශදඳහර්තශම්් තුි අතය තිශඵන
ම්ඵ් ධතහ අුව ශම්ක ළටුශඳ්  අඹ කය ග් න පුළු්  න
ආකහයඹටි අපි කටයුතු ූ දහනම් කය තිබුශඩු. තිශඵන ුහදලි් 
සිඹඹට 75ති දු් නහ. දළ්  කිඹනහ නම් ශග් නට ඵළවළ ි
කිඹරහ, ඇි, එශවභ ශනොකශශේ? එශවනම් කම්කරු
ශදඳහර්තශම්් තුශේ තිශඵන යදති වළටිඹටි භහ එඹ දකි් ශ් .
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ශම් විශලේ කරුණ ුහළු යශට්භ සිටින ංසථහ ව ශඳෞේගලික
අංලශආ ශේඹ කයන ජනතහ ඵරහශඳොශයො තු නහ. ශම් අඹ
ළශඹ්  එභ ජනතහට ඹම් වනඹති රඵහ ශද් නට පුළු්  නම්,
ශම්ක තභි ශද් න පුළු්  ශරොකුභ වනඹ, ගරු ඇභතිතුභි .
ශම් වනඹ රඵහ ශදන එක තුහ් නහ් ශේරහ ඹට ගවරහ, රුපිඹල්
10,000ක ළටුප් ළඩි ම භති කයනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒක
යජඹට කය් න ඵළවළ කිඹරහ අපි ද් නහ. දළ්  තුහ් නහ් ශේරහ
ශම් ල්ලි ටික එතික ශල්රම් කයනහ.
ළටුප් ළඩි කය් න පුළු් . ඒ වහම්පු තු එතික හුහහික
ගිවිසුම් අුව කථහ කයන එක ඳළ තකි්  තිඹරහ, තුහ් නහ් ශේ
ශම්කට භළදිව ් න. එතශකොට එකඟතහකට ඹ් න පුළු් .
ඒක තභි, භහ ඇභතියඹහ ලශඹ්  කටයුතු කයපු කහරශආ කය
තිශඵ් ශ් . භහ එශවභ ළටුප් ළඩි කිරීම් කශහ. ශභොකද, ඳඩි
ඳහරක බහරට ඹන ශකොට ෆශවන කහරඹති ගත ශනහ.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ඒ ඳඩිඳහරක බහලි්  තභි, වළභදහභ - තුහ් නහ් ශේශේ
කහරශආදී , අද - ශම් කටයු ත කය් ශ් .

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඇභතිතුභහශේ කහරඹ තුශදී කිඹ් න. භභ කම්කරු
ඇභතියඹහ වළටිඹට සිටි කහරශආදී, එශවභ නළතු ඒ ශගොල්ර් 
ශග් නරහ කථහ කයරහ ඳඩි ළඩි කිරීම් කශහ.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

දළ්  ඊට ඩහ ශවොට කයනහ.

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

වරි, ශවො රභඹ කය් න. රලසනඹති නළවළ. රුපිඹල්
10,000ති ඳඩි ළඩි කය් න කිඹරහ ඉල්ලීභති කයපුහභ ජනහරි
ඳශුහන දහ ඉරහ ඒක වහභ ක්රිඹහ භක කය් න
තුහ් නහ් ශේරහ ග් නහ ක්රිඹහ භහර්ගඹ ශභොකතිද? ඳඩි ඳහරක
බහ රැස කයරහ, ඒ අඹ එතික කථහ කයරහ ඒක කයන ශතති
ඉ් නහද,
නළ නම් ශන
රභඹති අුවගභනඹ කයරහ
ශඳෞේගලික අංලඹට, ංසථහ අංලඹට එඹ කය් න පුළු් ද?
ශවොි, ශඳෞේගලික අංලඹට එශේ කටයුතු කය් න අභහරුි
කිඹරහ සිතුහ. යජශආ තිශඵන ආඹතනර එඹ කය් න ඵළරි ඇි?
ශභොකතිද, ශවේතු? දළ්  ඳහඩු රඵන ආඹතන නළතිලු. දළ් 
තිශඵ් ශ්  රහබ රඵන ආඹතනලු. භභ ද් නහ, ඒ ශකොටස
ශදකභ තිශඵන ඵ.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

10,000ට ළඩිි.

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

කරුණහකය භට කථහ කය් න ශද් න. ඔඵතුභහශේ
ශේරහශේදී ඔඵතුභහ කථහ කය් න. යහජය ආඹතනරට එඹ
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු එම්. ශජෝලප් භිකල් ශඳශර්යහ භවතහ]

කය් න කිඹ් න. තුහ් නහ් ශේ කිඹනහ නම් ඒ ළටුප් ළඩි ම භ
10,000ට ළඩිි කිඹරහ එශවභ තළුව තිශඵනහ කිඹරහ භභ
පිළිග් නහ. එශවභ නළති තළුව තිශඵනහ. ඒක පිළිග් න.
වහභ ක්රිඹහ භක න ඳරිදි -ශම් ඉ් ශ්  ළඩ කයන ජනතහ
ශුවශ්  ශඳනී සිටින දිශ් ස ගුණර්ධන අභහතයතුභහ- කළබිනට්
එශති ටනති දීරහ එශවභ නළති තළ් රට එඹ රඵහ ශද් න.
කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ අභහතයතුභි , ඒක පිළිග් න
පුළු් ද, තුහ් නහ් ශේ ශගනහ තර්කඹට අුව?
අපි අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශආ ඇති ගුණශදොස කිඹන ගභ්  කය් න
පුළු්  ශේල් ගළන කථහ කයනහ.
ඒ හශේභ තුහ් නහ් ශේශේ අධහනඹට, යජශආ අධහනඹට
භහ ශඹොුහ කයනහ ඉතහ ළදග කහයණඹති, SLTB එක පිළිඵ.
ඒ අඹශේ අර්ථහධක අයුහදල්, ඒ අඹශේ gratuity එක ශග් ශ් 
නළවළ. ශග් න ල්ලි නළවළ. බහඩුඩහගහයශඹ්  ශදන රභහණඹට
තභි ශම්ක ශග් ශ් . බහඩුඩහගහයශඹ්  ශකොටස ලශඹ් 
දු් නහ. ඒහ ශගේහ. ත ඉතහ විලහර රභහණඹති තිශඵනහ රඵහ
ග් න. භහ ශභහි ගණ්  හිරේ කිඹ් න ඹ් ශ්  නළවළ. ශභොකද,
ශරහ පිළිඵ රලසනඹති තිශඵන ි හ. තුහ් නහ් ශේ කම්කරු
ඇභතියඹහ වළටිඹට ඒ ග වභ බහය අයශගන, යජඹ එතික කථහ
කයරහ, නළ නම් උහවිඹට ගිහිල්රහ ඒ ුහදල් අයශගන ශද් න
කටයුතු ශනොකය් ශ්  ඇි? අපි තුහ් නහ් ශේශග්  ඉල්ලීභති
කශහට ඳසු එතිතයහ රභහණඹකට දළ්  එඹ උහවිඹට ශඹොුහ කය
තිශඵන ඵ භහ ද් නහ. ශම්ක ශඳෞේගලික ආඹතනඹති
ශනොශි. SLTB එක කිඹ් ශ්  යජශආ ආඹතනඹති.
ගරු බහඳතිතුභි , දළ්  ඒ ටික යජඹට කය් න ඵළරි ශවේතු
තභි ල්ලි නළතිකභ. SLTB එශක්  ශම් ග ත ුහදල් ඒ
ශගොල්ර්  ශන ශන ශේල්රට ඳහවිච්චි කිරීභ ි හ, ශන
ංදර්ලනරට ඳහවිච්චි කිරීභ ි හ දළ්  ශග් න ුහදල් නළවළ.
ඒක ි හ තභි Treasury එශක්  ශම් ල්ලි ශකොටස ලශඹ් 
ශග් ශ් .
ඇි, Treasury
එශක්  ශකොටස ලශඹ් 
ශග් ශ් ? එකය ශග් න Treasury එකට ුහදල් නළවළ.
ශම්ක තභි ඇ ත කථහ් දයඹ.
ගරු බහඳතිතුභි , ඒ හශේභ gratuity එක
විලහර
රලසනඹති. ශම්ක යජඹ එතිතයහ රභහණඹකට විුවහ. භහ ඒක
කිඹ් න ඕනෆ. යශට් තිශඵන නීතිඹ අුව ශේකශඹති අි් 
ශන ශකොට ඒ gratuity එක ශගවිඹ යුතුි. ඒක ශග් ශ් 
නළ නම් යශට් තිශඵන නීතිඹ ක්රිඹහ භක ් ශ්  නළවළ.
ඒකි අඳට කිඹ් න තිශඵ් ශ් . ශන තළ් ර ඒ නීතිඹ
ක්රිඹහ භක ශ් ශ්  නළවළ කිඹහ අපි කිඹනහ. නුහ ගරු
බහඳතිතුභි , යජඹ ශම් ඳහර්ලිශම්් තුශ්  ඳනපු ඒ නීතිඹ
ක්රිඹහ භක කය් ශ්  නළවළ. ශම්ක තභි ඇ ත. ඇි ඒ?
ආඩුඩුක ග  වභ තභි, ශම් ඳහර්ලිශම්් තු ම්භත කයන ඹම්
ඹම් නීති ක්රිඹහ භක කිරීභ. ශඳෞේගලික අංලශඹ්  ඒක
ශනොකශශො නඩු දභනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹති තිශඵනහ.

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

භට කහරඹ දු් නහ ශ් . රලසනලි්  කහරඹ ඉතුරු වුණහ. භට
විනහඩි 15ති ශ්  කය තිශඵනහ. ත භ් ත්රීතුමිකඹකශේ කහරඹ
දු් නහ.
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වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ත විනහඩි අටක කහරඹති තිශඵනහ.

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ත විනහඩි ශකොච්චය භට තිශඵනහද?

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

වරි, වරි. ත විනහඩි 8ති තිශඵනහ.

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
භහශ් න. ඔඵතුභහ විනහඩිඹි කිඹහ කිඹපු ි හ තභි භභ
එශවභ කිේශේ.

ගු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ ශරහ රලසනරටි අිති.

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒ ශරහ භට ශද් න ශකෝ. අපි ශද් නහ ඹහළුි ශ් . විනහඩි
15කි්  කථහ කය් න ඵළවළ ශ් . ඒක ශ්  ශම් රලසනඹ ශරහ
තිශඵ් ශ් .

ගු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ළඩි පුය දීරහ, ඒ

භදි.

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

භදි ශ් ්  නම්. භභ කිඹ් ශ්  කම්කරු්  ගළන කථහ
කය් න ශ්  කය තිශඵන ශරහ භදිි කිඹන එකි.

ගු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵතුභ් රහශ්  ශ්  කය් ශ් .

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

වරි. කවුරු ශ්  ශකරු භදි. විහදඹ ආයම්බ කය් න භට
දීරහ තිශඵන ශරහ භදි. ඒ ශදකභ කිඹ් න ඕනෆ. ඒක භදි.
ඒකි භභ ශම් ශකටිශඹ්  කථහ කය් ශ් .
අද රලසනඹ ශරහ තිශඵ් ශ් , ළඩ කයන ජනතහ
ශුවශ්  විශලේශඹ් භ අශප් EPF එක, ETF එක යජශආ
ආඹතනලි්  ශග් ශ්  නළති එකි. ත
රලසනඹති
තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභි , තුහ් නහ් ශේ ෘ තීඹ මිකති
නහඹකශඹති ශරහ හිටිඹහ. එති ජහතික ඳතිශආ ෘ තීඹ
මිකතිරට රළශඵ් න තිශඵන ඒ දහඹක ුහදර අඹ කය තිශඵනහ.
නුහ ඒ ෘ තීඹ මිකතිරට ශග් ශ්  නළවළ.
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තුහ් නහ් ශේ භට ලිපිඹති එේහ, "කිඹන අශනති කහයණහ
පිළිඵ ශභ් න ශම් ශම් පිඹය අයශගන තිශඵනහ" කිඹහ. ඒක
ශවොි. අපි ශද් නහ කථහ කය, අඩු තයමික්  ඒක කයනහ කිඹහ
ලිපිඹකි්  අඳට ද් පු එක ශවොි. නුහ ශම් පිළිඵ
නීතිශඹ්  ඵරඳෆභති කය් න ඵළවළ කිඹනහ. එකතු කය ග තු
ුහදර -කඳහ ග තු ුහදර- ශග් න කිඹහ ඵර කිරීභති කය් න
කම්කරු අභහතයහංලඹට ඵළවළ කිඹනහ. භට එපු ලියුශම් එශවභ
තිශඵනහ. භභ ඔඵතුභහශග්  කරුණහශ්  ඉල්ර් ශ් , එශවභ
කය් න ඵරඹති නළ නම්, ඳහර්ලිශම්් තුශ්  ඵරඹති ග් න
කිඹහි.
තුර එශවභ එකතු කය තිශඵන ුහදල් -ශනොශඹති තළ් ර
එශවභ එකතු කය තිශඵන ුහදල්- ශග් න කිඹහ ඵර කිරීභති
නීතිශඹ්  කය් න ඵළරි නම්, ඒ වහ නීතිඹති ශගශන් න.
නළ නම් ෘ තීඹ මිකති යහඳහය ඔතිශකෝභ කඩහ ශගන
ළශටනහ ශ් . ඒකි ශ් ශ් . විශලේශඹ් භ ශම් කහයණහ
පිළිඵ
ගරු ඇභතිතුභහශේ , යජශආ
අධහනඹ භභ ශඹොුහ
කයනහ. ගරු බහඳතිතුභි , යජඹ ශනොශඹති ශනොශඹති
කහයණහරට බහඩුඩහගහයශඹ්  ුහදල් ශදනහ. ශනොශඹති
ශනොශඹති ඳහඩු රඵන ආඹතනරට ුහදල් ශදනහ පිරිභවශගන
විඹදම් කය් න කිඹහ. ශම්හ ි හ ඳහඩු රඵ් ශ්  ළඩ කයන
ජනතහ. ශේකශඹති අසශරහ ඹනශකොට, ශේක අර්ථ හධක
අයුහදර රළශඵි කිඹහ ඒ අඹ ඵරහශඳොශයො තු තිඹහ ශගන
ඉ් නහ. නුහ රළශඵ් ශ්  නළ නම්,

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ
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ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

භභ

එශවභි.

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

කිසි තයවති ුහකු නළවළ ශ් . තුහ් නහ් ශේ එති
ජහතික ඳතිශආ හිටිඹහ. ඒ රතිඳ ති තුහ් නහ් ශේ ශඟ තභ
තිශඵනහ. භභ එති ජහතික ඳතිශආ හිටිඹහ. ඉති් , භභ
තභ ඒ රතිඳ ති තිඹහශගන ඉ් නහ.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

එති

ජහතික ඳතිශආ ඉ් නහද? හිටිඹහ ද?

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

එති ජහතික ඳතිඹ කම්කරු ජනතහ ශුවශ්  විලහර
ළඩ ශකොටති කය තිශඵනහ. භභ ද් ශ්  නළවළ
තුහ් නහ් ශේරහ නීති අණඳන ශගනළල්රහ ශභොනහද කය
තිශඵ් ශ්  කිඹහ. ඒක ශනභ කථහති. භභ එදහ ඇභතියශඹති
වළටිඹට හිටිඹහ. අද තුහ් නහ් ශේ ඇභතියඹහ වළටිඹට ඉ් නහ.
ඉති්  අපි ගවග් න , විශනෝද ශ් න ශම්ක ශේලඳහරන
රලසනඹති ශනොශි. ශම්ක ඇ ත ලශඹ් භ -

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ශේක අර්ථ හධක අයුහදර කහට
කහට ඳහඩු ශරහ නළවළ.

ශනොශගහ ඉරහ නළවළ.

ගු අතළවුද නවනනවිරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு அரவு தசதணறத்ண)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

තුහ් නහ් ශේරහට
තිශඵ් ශ් .

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ

අද

පුදුභ

හුවකම්පිත

ඵති

ශ් 

(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

භභ තුහ් නහ් ශේ කිඹන ශදඹ පිළි ග් ශ්  නළවළ. නුහ ඒ
ගළන භභ තර්ක කය් න ඹ් ශ්  නළවළ. භභ ඔඵතුභහට ඒහ
ලිඛිත ඉදිරිඳ කය් නම්. ඒකශ්  වරි විධිඹ. අපි ශද් නහ
ශඵොරුට තර්කඹති කය ළඩති ශ් ශ්  නළවළ. භභ කිේශේ EPF
එශති ුහදල් ශගරහ නළති එක. අස ශනශකොට ඒ කහරශආදී
ශග් න ඕනෆ. ඒක ශගරහ නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹනහ නම්
"කහට ශනොශගහ ඉරහ නළවළ ශගරහ තිශඵනහ" කිඹහ -

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශනොශගහ ඉරහ

නළවළ නළවළ. කිසිභ හුවකම්පිත බහඹති නළවළ. ළඩ කයන
ජනතහ retire ශරහ ඹනශකොට ඒ අඹශේ EPF ඒ අඹට
රළශඵ් න ඕනෆ. ඒක ළඩ කයන ජනතහශේ අිතිඹති. ගරු
ඇභතිතුභහ හුවකම්පිත හිතනහ ශනොශි, ඒක ඒ
මිකි සසු් ශේ අිතිඹති. ළඩ කයන ජනතහ යජඹ ගළන
හුවකම්පිත හිතරහ තභි ි වඬ ශරහ ඉ් ශ් . නුහ ඒක ඒ
ජනතහශේ නීතිභඹ අිතිඹති. ශම් අිතිඹ රඵහ ශද් න කිඹහ අපි
තුහ් නහ් ශේරහශග්  ඉල්ලීභති කයනහ. භභ ඉදිරිඳ
කය් නම් ඒ කරුණු ශභොනහද කිඹහ. ශකොි ආඹතනරට,
ශකොච්චය ුහදරතිද කිඹහ.

වරි. භභ කිේහ ශගරහ නළවළ කිඹහ. ඔඵතුභහ කිඹනහ
ඔඵතුභහශේ අදවශේ වළටිඹට ශග් න ඕනෆ කිඹහ. වරි විධිඹට
ශග් න ඕනෆ. නුහ , භභ ශඳ් ුවම් කය් නම් ශනොශගපු
තළ් . ශම් ඳහර්ලිශම්් තුට ඇවිල්රහ භභ ශඳ් ුවම් කය් නම්.
එතශකොට අපි ශද් නහ එදහට කථහ කයුහශකෝ. අපි ශම්
වශඹෝගශඹ්  කථහ කය් ශ් , විරුේධ ශනොශි.

ඊ ශඟට, gratuity එක. ශම්ක නීතිඹති. ඒ gratuity එශති
ුහදල් ශග් ශන නළවළ. විශලේශඹ් භ SLTB එක. අශනති
තළ් ර භභ ශවොඹරහ කිඹ් නම්. ශම් රලසනඹ තිශඵ් ශ්  SLTB
එක ඇතුශශේ. ඉති්  gratuity එකට රළශඵ් න තිශඵන ුහදල්
ශග් ශ්  නළවළ. ඇි ශම්? එශවනම් SLTB එශති ුහදල් නළවළ.
ඳහඩුි. නුහ තුහ් නහ් ශේරහශේ ංදර්ලනරට SLTB එශති
ඵස අය්  දුනහ. ි රධහරි්  අති විලහර ුහදරති විඹදම් කයනහ.
ශේකි් ශේ ුහදල් තභි ඳහවිච්චි කය ශභශවභ විඹදම්
කය් ශ් . ගරු බහඳතිතුභි , ඔවු්  ඉල්රපුහභ Treasury
එශක්  ටික ටික අයශගන ශදනහ. ශම්ක තභි system එක.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අසශච්ච කිසිභ ශකශනකුට කදහ
නළවළ.

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු එම්. ශජෝලප් භිකල් ශඳශර්යහ භවතහ]

කහශේද ශම් ුහදල්? ශභතළන යජශආ ුහදල් ලත ඳවති නළවළ. ශම්
තිශඵ් ශ්  ඒ ආඹතනර ුහදල්. විශලේශඹ් භ භභ කිේශේ
SLTB එක පිළිඵි. යහජය ශේශආ රුපිඹල් 10,000ට අඩු
ළටුඳති ග් නහ කවුරු නළවළි කිඹහ තුහ් නහ් ශේරහ කිේහ.
නුහ , එශවභ ශකොටකු යහජය ශේශආ ඉ් නහ. අඹ ළශඹ් 
ජනහධිඳතිතුභහභ කිඹහ තිශඵන ශේ අුව ශකෝ ත්රහ ඳදනභ භත,
ආශේල ඳදනභ භත යහජය ශේඹට අයශගන තිශඵන අඹට
තුහ් නහ් ශේරහ කිඹන ඔඹ යරහදඹ රළශඵ් ශ්  නළවළ.
වළඵළි, ඒ ශගොල්ර්  දිගටභ ළඩ කයනහ. "ආශේල"
ශේකි් ට increment එකති වම්ඵ ් ශ්  නළවළ. ශම් විධිශආ
රලසන යහෂ්ඹති ශම් තුශ තිශඵනහ.
ගරු ගහමිකණී ශරොකුශේ ඇභතිතුභි , ඒ ි හ "ආශේල" ගණඹට
ළශටන ශකෝ ත්රහ ඳදනභ ඹටශ ළඩ කයන  ව ශදශනති යහජය
ආඹතනර ව යජශආ ංසථහර ඉ් නහද කිඹරහ භභ
ඔඵතුභහශග්  දළනග් න කළභළතිි. පුළු්  නම්, එඹ ඔඵතුභහශේ
කථහශේදී කිඹ් න, නළ නම් භට ශනභ ලිඹහ එ් න. ඒක
රලසනඹති නළවළ. තුහ් නහ් ශේ ශම් ගණ්  ටික කිඹි කිඹහ භභ
ඵරහශඳොශයො තු නහ. ඔඵතුභහට පුළු්  නම්, ඒ ංඛ්යහ  වඹද
කිඹහ දළ්  කිඹ් න. නළ නම් ඳසශේ කිඹ් න. ඒකට කභති
නළවළ. ශම් අඹ සථිය කිරීභ ගළන ශනොශඹති ආඩුඩුලි්  කථහ කය
තිශඵනහ. ශභය අඹ ළශඹුව ඳළවළදිලිභ ඒ පිළිඵ කථහ කය
තිශඵනහ. ඒ ි හ ශම් ශේකි්  සථිය කිරීභ කදහ ඉරහද
ක්රිඹහ භක ් ශ්  කිඹහ අඳට කිඹ් න. ගරු ඇභතිතුභි , 2015
ර්ශආ ජනහරි ඳශුහළි  දහ ඉරහ එඹ ක්රිඹහ භක කය් න
පුළු් ද, ඵළරිද කිඹහ අඳට ඳළවළදිලි කය ශද් න කිඹහ
තුහ් නහ් ශේශග්  භභ ඉල්රහ සිටිනහ.
විශලේශඹ් භ ශම් කහයණහ ටික ඳභණි භභ භතති කය් ශ් .
හභහනයශඹ්  ළඩ කයන ජනතහ කිඹ් ශ්  භහජයීඹ අදවස
තිශඵන ජනතහති. එති ජහතික ඳතිඹට ශම් අඹශේ ඡ් ද
වම්ඵ ශරහ නළවළ. ශම් අඹශේ ඡ් ද අඳට වම්ඵ වුශඩු ශඵොශවොභ
සුළුශ් . ගරු ඇභතිතුභි , නුහ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ
ඔඵතුභහශේ නහඹකඹහ විධිඹට සිටි කහරශආ ශම් ශන කශහ. ඒ
කහරශආ ෘ තීඹ මිකති යහඳහයඹ ලතිතිභ වුණහ.
ගරු ගහමිකණී ශරොකුශේ ඇභතිතුභි , දළ්  ඔඵතුභහශේ
කහරුණික අධහනඹ භභ ත කරුණකට ශඹොුහ කයනහ. කවුරු
ශවෝ ශේකශඹති එති ජහතික ඳතිශආ ෘ තීඹ මිකතිඹකට
ඵළශ් න කළභළති නම්, කරුණහකයරහ ඒ අඹට ඒ වහ ඉඩ
ශද් න. අශප් කහරශආ ඔඹ රලසනඹ වුණහ. ඒක භභ ද් නහ.
ශනොද් නහ ශනොශි. අපි ශඳය කයපු ළයදිභ දළුව කයනහ
නම්, ශම් යශට් නීතිඹති නළවළ. තුහ් නහ් ශේ අලු ඳළ තට
ගිහි්  ඉ් නශකොට ශඳය කයපු ළයදි කය් න එඳහ. තුහ් නහ් ශේ
වරි ශේ කය් න. ඒ අඹට තුහ්  කළභළති ෘ තීඹ මිකතිඹකට
ඵළශ් න ඉඩ ශද් න. ඒකට තවංචි දභ් න එඳහ. ඒ මිකි සු් 
භහරු කය් න එඳහ. ඒ මිකි සසු් ශේ ළඩ තවනම් කය් න එඳහ.
ගරු ඇභතිතුභි , භභ තුහ් නහ් ශේට ත කරුණති ඉදිරිඳ
කය් නම්. ෘ තීඹ මිකතිරට ඵළශන ශේකි් ශග්  ුහදල්
කඳහ ග් නහ. ඒ ුහදල් ඒ ආඹතනරට අරි් ශ්  නළවළ. ශම්හ
හභහනයශඹ්  ආඩුඩු ඇතුශශේ ඉ් න ෘ තිඹ මිකති කයනහ.
ශම්හ ඒ ඇභතිරු, භ් ත්රීරු නළඟිඹ යුතු රලසන. ඒ අඹට
වශඹෝගඹති වළටිඹට තභි භභ දළ්  ශම් කථහ කය් ශ් . භභ
ඔඹ අභහතයහංලඹ බහය සිටිඹහ. භභ විශේචනඹති, කිසිභ ශදඹති
කශශේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභති] ගරු අ දුල් කහදර් ි ශඹෝජය
ඇභතිතුභි ,
තුහ් නහ් ශේ
ේද
නළති
ඉ් නශකෝ.
තුහ් නහ් ශේ ආඩුඩු ඳළ තට ගිහි්  දළ්  ශම් ගළන කථහ
කය් න එඳහඹ කිේහට වරි ඹනහද?
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[ඵහධහ කිරීභති] තුහ් නහ් ශේ ආඩුඩු ඳළ තට ගිහි්  ඕක
කිේහට වරි ඹ් ශ්  නළවළ ශ් . එතිශකෝ විඳතිඹ ඳළ තට
ඇවි කිඹ් න. ගරු අ දුල් කහදර් ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි , භට
disturb කයනහ නම් ඔඵතුභහශේ ආනඹට ඹ් න ශකෝ.
තභ් ශේ ආනඹට ගිහි්  භශග්  ඕනෆ ශදඹති අව් න.

ගු ඒ.ආර්.එම්. අේදුල් කළදර් මශතළ (ඳරිවර ශළ
පුනර්ජනනීය බක්ති නිනයෝජය අමළතයුරමළ
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்
தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்)

-

சுற்நரடல்,

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of
Environment and Renewable Energy)

භභ disturb කශශේ නළවළ, ළයදි අදවති ශද් න එඳහ.

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඕක

disturb කිරීභති තභි.

ගු ඒ.ආර්.එම්. අේදුල් කළදර් මශතළ

(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

නළවළ, භභ ශවොි කිේහ.

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු බහඳතිතුභි , ශම් භශේ ඳයණ ඹහළුශෝ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භ් ත්රීතුභි , දළ්  ඔඵතුභහට ි ඹමිකත ශරහ අ් .

ගු එම්. නජෝප් මයිකල් නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

භභ දීර්ඝ ලශඹ්  කථහ කය් ශ්  නළවළ. ගරු බහඳතිතුභි ,
භට ශරහ ළඩිපුය දීභ ගළන එති
ජහතික ඳතිශආ
ංවිධහඹකතුභහට , ඔඵතුභහට , කහරඹ දීපු භ් ත්රීතුභහට
සතුති් ත ශනහ.
කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ ඇභතිතුභි , ශම් කිඹපු කහයණහ
සිඹල්රභ ගළන කරුණහකය තුහ් නහ් ශේශේ කථහශේදී ඳළවළදිලි
කය් න. ඳළවළදිලි කය් න අඳවසුතහති තිශඵනහ නම් ලිඛිත
අඳට ශද් න. එතශකොට අඳට ඒහ අශප් ෘ තිඹ මිකතිරට
ඹ් න පුළු් . භභ ශම් කිේශේ එති ජහතික ඳතිශආ
ෘ තිඹ මිකතිර ඉල්ලීභති ඳභණති ශනොශි, සිඹලුභ ෘ තිඹ
මිකති භඟ අඳ ඒකහඵේධ ශරහ කයන හකච්ඡහර රතිපරඹති.
එශවභ නම් ගරු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහට
සතුතිි. ගරු
බහඳතිතුභි , ඔඵතුභහට සතුතිි.
[ප.බහ. 10.14]

ගු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ජවම්ඳළදන ශළ
ජළඳලශන අමළතයුරමළ වශ ආණ්ු  ඳළර්හලනේ ප්රධළන
වුංවිධළයකුරමළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், டிகரன
கப்தை அகச்சரும் அசரங்கத் ப்தறன் தொற்ரகரனரசரதம்)

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

ගරු බහඳතිතුභි , කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ
අභහතයහංලශආ ළඹ ශීර් පිළිඵ කථහ කයන ශම් ශභොශවොශ ඒ

453
ගළන කරුණු  වඳඹති ඉදිරිඳ
ශනහ.
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අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹ්  ශම් යශට්
ළඩ කයන ජනතහට ජඹග්රවණ යහෂ්ඹති රඵහ දී තිශඵනහ. ශභහිදී
විශලේශඹ් භ දින 180ක අඛ්ඩුඩ ශේඹති ඇති සිඹලු ශදනහ
සථහය ඹට ඳ කිරීභට ග තී් දු අඳ ඉතහභ අගඹ කයනහ.
ඒ හශේභ, භශේ මිකත්ර ශජෝලප් භිකල් ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභ් රහ
යසහලි්  ශදොට්ට දභපු දවස ගණ්  ශදනහ ශුවශුව එතුභහ
ශවො තීයණඹති රඵහ දී තිශඵනහ. රැකිඹහලි්  ශදොට්ට දභපු ඒ
දවස ගණන අතරි්  භවය අඹ මිකඹ ගිඹහ. ජූලි ර්ජකඹ් ට අඳ
රුපිඹල් 5,000ක භහසික විශ්රහභ දීභනහති රඵහ දු් නහ. එභ
දීභනහ ළඩි කය, එඹ 2015 ශර් ජනහරි භහශආ සිට රඵහ
දීභට ග තහ වූ තීයණඹ ඉතහභ ළදග ශනහ. ගරු ඇභතිතුභහ
ඳළවළදිලි කශහ, එභ දීභනහ එභ ශේකඹ් ශේ ළ් දඹුටද හිමික
කය තිශඵන ඵ.
ගරු බහඳතිතුභි , ෘ තිඹ මිකති අිතිහසිකම් ගළන කථහ
කයනශකොට භහ විශලේශඹ් භ ශම් කහයණඹ කි යුතුි. ශම්හ
උල්රංඝනඹ කශ ක්රිඹහ භහර්ග ි හි අද ෘ තිඹ මිකති
යහඳහයඹට විලහර අභිශඹෝගරට ුහහුණ ශද් න ශරහ
තිශඵ් ශ් .
ඒ හශේභ, යජඹ භඟි්  රඵහ දී තිශඵන දීභනහ ශඳෞේගලික
අංලඹටද රඵහ දීශභ්  රති ගණනති වූ ශඳෞේගලික අංලශආ
ශේඹ කයන ජනතහටද ඒ ජඹග්රවණ රඵහ දු් නහ. ශභශතති
දීභනහ ශර ළටුඳට එකතු කයන රද ශකොට අභ ළටුඳට එකතු
කිරීශභ්  අභ ළටුශප් ත
ඹ ඉවශ දභහ, ඒ තුළි්  අලු
ආදහඹම් උඳඹහ ගත වළකි ළදග
තීයණඹ ශම් අඹ ළඹ
ශල්ඛ්නශඹ්  රකහලඹට ඳ කය තිශඵනහ.
යජශආ ශේකඹ් ට , විශලේශඹ්  ශේඹ කයරහ විශ්රහභ ගිඹ
අඹට , -ඒ සිඹලු ශදනහට විශ්රහභ අිතිඹති රළශඵ් ශ්  අතීතශආ
කශ ශේඹ ි හි- තිබුණු විවිධ විභතහ ඉ ශකොට ඒ අඹට
රඵහ දු්  ජඹග්රවණඹ විශලේශඹ්  අපි ශම් අසථහශේදී
ශගෞයශඹ්  සිහිඳ කයනහ.
ගරු බහඳතිතුභි , ඒ හශේභ අශප් කනගහටු රකහල
කය් නට ඕනෆ, ඳසු ගිඹ දහ ශකොසර් ශේ ළඩ කයන ජනතහ
ුහහුණ දු්  ශේදහචකඹ පිළිඵ. කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ
අභහතයහංලශආ ළඹ ශීර්ඹ පිළිඵ හකච්ඡහ කයන අසථහශේදී
ඒ අඹශේ සිඹලු අනහගත ජීන විලසහඹ ඇති කිරීභ වහ
කම්කරු අභහතයතුභහ භළදිව ම  කටයුතු කයුව ඇතළි, -අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ රකහලඹට ඳ කය ඇති තීයණ ක්රිඹහ භක කිරීභට
කටයුතු කයුව ඇතළි- අපි විලසහ කයනහ; අපි එශේ ඉල්රහ
සිටිනහ.
භභ ඇභති ධුයඹති දළරු භවය විට භට කථහ කය් නට
ශ් ශ්  ෘ තිඹ මිකති ි ශඹෝිතතශඹති වළටිඹටි, ගරු
බහඳතිතුභි . භවය විට ඳහර්ලිශම්් තු ශලෝක ් නට ඉඩ
තිබුණු, නුහ
ඳහර්ලිශම්් තුට ශලෝක ් නට ඉඩති
ශනොරළබුණු, රංකහශේ ළඩ කයන ජනතහශේ නහඹකශඹති ශර
අවුරුදු 75කට ළඩි කහරඹති ශම් යශට් ළඩ කයන ජනතහශේ
අිතී්  දිනහ දු් , රැක දු් , ජීවිතශආ අ්  හුසභ දතිහ ඒ
ශුවශ්  කටයුතු කශ ෘ තීඹ මිකති නහඹක ඵහරහ තම්ශඳෝ
භළතිතුභහශේ අබහඹ ශම් විහදඹ අසථහශේදී භහ සිහිඳ කයනහ.
තභ්  ට්  කයරහ දිනහ ග අිතිහසිකම්, ශයගුරහසි, ඳඩි ඳහරක
බහ යහෂ්ඹති රංකහශේ නීති ශඳොතට එකතු කිරීභට කටයුතු කශ
නහඹකශඹති වහ කම්කරු ශදඳහර්තශම්් තුට ක්රිඹහ භක කිරීභට
සිදු වුණු ළදග ශඳයළි යහෂ්ඹති ඉටු කශ අභතක කශ ශනොවළකි
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නහඹකශඹති වළටිඹටි භහ එතුභහ සිහිඳ කය් ශ් . භභ දීර්ඝ
ලශඹ්  ඒ පිළිඵ කථහ කය් ශ්  නළවළ. ඵහරහ තම්ශඳෝ
භවතහශේ අබහඹ ශුවශ්  භභ ි කු කශ ශකටි රකහලඹ් 
කිහිඳඹති භභ ශම් අසථහශේදී වභළගත* කයනහ.
ගරු බහඳතිතුභි , ඒ හශේභ අපි ළඩ කයන ජනතහ,
ආශඹෝජකඹ් , යහඳහරිකඹ්  අතය ශඳෞේගලික අංලඹ , යහජය
අංලඹ ඉතහ ශවො අශඵෝධඹකි්  කටයුතු කශ වළකි කහර
ඳරිච්ශේදඹති ඵට ශම් කහර ඳරිච්ශේදඹ ඳ
කය ශගන
තිශඵනහ. ඒ ශුවශ්  ගරු කම්කරු ඇභතිතුභහට භභ
විශලේශඹ්  සතුති් ත ශනහ. භහජශආ අඩු ඳහඩුකම් යහෂ්ඹති
තිශඵන ි හ තභි ළඩ කයන ජනතහ ඒහ ි ළයදි කය ගළනීභට
ඉල්ලීම් ඉදිරිඳ
කය් ශ් . ශශශ ශඳොශ ආර්ථිකඹක
ළඩශඳොශල් හ දළමීභට දයන උ හවඹ ළඩිි. ශශශ ශඳොශ
ආර්ථිකඹක ද ගහශ්  ළඩ කයන ජනතහශේ අිතිහසිකම්
ශෝදහඳහළුට, ආර්ථික ශෝදහඳහළුට රතිම භට තිශඵන ඉඩ කඩ
ළඩිි. ළඩ කයන ජනතහ ශභශතති දිනහ ග ඹම් ඹම් සුබ
හධන, ආයතිෂිත ළඩ පිළිශශල් ශෝදහඳහළුට ඳ ් නට
පුළු් . ශම්හ ි ළයදි කය ගළනීභ ශුවශ්  ළඩ කයන
ජනතහ වහ ෘ තීඹ මිකති යහඳහයඹ ඉදිරිඳ කයන රලසන අඳට
අභතක කය් න ඵළවළ.
අද ළඩ කයන අඹට health regulations ආශ්රිත ඹම් ඹම්
ආයතිහ් , කම්කරු නීතිශආ තිශඵනහ. ශකොි තයම් දුයට ශම්
ආයතිහ්  ක්රිඹහ භක කයහ ගළනීභට අඳට පුළු් ද? රැකිඹහ
ි හ ඇති න විවිධ ශයෝගරට පිළිඹම් ශඹදීභ වහ අඳට
තිශඵන ළඩ පිළිශශ ශභොකතිද කිඹන එක ගළන අධහනඹ
ශඹොුහ කශ යුතුි. ශභොකද, අද ළඩ කයන ශකශනති ශඳෞේගලික
channelling එකකට ගිශඹො channelling එශක්  අහන
් ශ්  ඵංශකොශරො ශරහ; ශේ ශදොය උකස කයරහ. ශම්ක
තභි හභහනය ළඩ කයන ජනතහ ුහහුණ ශදන රලසනඹ. ශභොන
තයම් කත් දය කිේ අද ශම් රලසනඹ විීමභට යහජය ංසථහ වහ
ශඳෞේගලික අංලඹ අලු ළඩ පිළිශශති ඇති කය ගළනීභට
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ගිඹ අවුරුේශේ ඉදිරිඳ කශ ශඹෝජනහ
ක්රිඹහ භක කය ගළනීභට අඳ උ හව දළරිඹ යුතුි. ශභොකද, අද
ශදොසතය භව තශඹති වුහ වුණහභ අය test ශම් test කය් න
කිඹරහ ඹනහ. ගරු ඩිේ ගුණශේකය ඇභතිතුභහ භහ එතික
එකඟ ශි. ශම් අඹ ශම්හ කය් ශ්  ශකොශවොභද?
ගරු බහඳතිතුභි , අද ි හඹති වදහ ග් න තිශඵන ඉල්ලීභ
ඉටු කය ගළනීභ වහ කම්කරු අභහතයහංලඹ විවිධ උ හවඹ් 
දළරුහ; ශඹෝජනහ ශගනහහ. ශභශතති ක්රිඹහ භක කය ගළනීභට
ඵළරි වුණු ශම් ි හ ණඹ රඵහ ගළනීශම් ගළටලු අද වළභ යහජය
ංසථහකභ තිශඵන රලසනඹති ඵට ඳ ශරහ තිශඵනහ. අද
යුගශආ වළටිඹට ශම් ශශශ ශඳොශ ආර්ථිකශඹ්  ළඩ කයන
ජනතහට අඩු ඳහඩු ඵට ඳරිර්තනඹ න ශේ ි ළයදි කය ගළනීභ
වහ භළදිව ම ශම් කහර ඳරිච්ශේදඹකට පිවිසිඹ යුතුි. එශේ
නළ නම් භහජ ආයතිහ ඇති කිරීභට විශලේ ළඩ පිළිශශ
ි ර්භහණඹ කශ යුතුි කිඹහ අපි හිතනහ. ශේකඹ්  පුහුණු
කිරීභ කම්කරු ශදඳහර්තශම්් තුට අිති කටයු තති. නුහ
ශන
ශන
ශදඳහර්තශම්් තු, ආඹතන ඇති කයරහ
අභහතයහංලශඹ්  පිට කටයුතු කිරීභ ි හ කම්කරු
ශදඳහර්තශම්් තුශ්  වහ කම්කරු අභහතයහංලශඹ්  සිදු න
ශකොට අඩු ශරහ තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභි , නුහ එඹ ඉතහ
ළදග ශදඹති. There is a demand in the world job market for
about half a million nurses from Sri Lanka. But, we cannot

—————————
* පුවහතකළනේ තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු දිශ් ස ගුණර්ධන භවතහ]

deliver even 200. That is the reality. If we had upgraded the
training given to our nurses and got A/L passed students to
go into training, we would have got not only foreign
exchange, but also a better living condition for all of them.
ගරු ඇභතිතුභි , ඒ ි හ ඔඵතුභහශේ කහර ඳරිච්ශේදශආ
විශලේශඹ්  ශභළි  විවිධ තිශේත්ර පිළිඵ අලු ශදොයටුති
කම්කරු ශදඳහර්තශම්් තුශ්  දිඹ කයන ශර , ඔඵතුභහට දිඹ
යුතු වශඹෝගඹ අපි කවුරු රඵහ ශදනහඹ කිඹහ භහ කිඹනහ.
ඒ ශදොයටු විෘත කශශො තභි ශම් යශට් ශ්රමිකකඹ් ට ඩහ
ශවො අසථහ් ට පිවිශ් න පුළු්  ශ් ශ් . අද O/L
විබහගඹ භ ශරහ එන ශකශනති ඉශගන ග් න පුළු් කභ
ි හ ඉශගන ග් නහ. ඉවශට ඹ් න ඵළරි නම් ඒ අඹට පුහුණු
ඳහගභහරහ භඟි්  ශන අසථහරට ඹ් න තිශඵන ඉඩ රසථහ
විෘත කශ යුතුි.
ගරු බහඳතිතුභි , ශභතළනදී එළි භ ළදග කහයණහති
ගළන භහ ව්  කය් නට කළභතිි. කඩ හප්පුර ළඩ කයන
තරුණ ශ්රභඹට කිසිභ විලසහඹති නළති ත
ඹති ඇති ම 
තිශඵනහ. ඒ ගළන නීති රීති ක්රිඹහ භක ශ් ශ්  නළවළ. අද
රංකහ පුයහ කඩ හප්පු රති ගණි ්  තිශඵනහ. Shop and
Office Employees Act එක තිශඵනහ. එහි තිශඵ් ශ්  ඉතහ
ඳළයණි නීති භහරහති. Shop and Office Employees Act එක
අලු විඹ යුතුි. ඒශක්  රඵහ ශදන වන ගළන යර ශර
ග ශතො ශකෝපි කශඩ්, ශ කශඩ් ළඩ කයන පුේගරඹ් ට ඒ
අිතිහසිකම් රඵහ ශද් න ඕනෆ. ඒ අඹ කිසිභ අිතිහසිකභති
නළති දරුණු ශ්රභ ූ යහ කෆභකට බහජනඹ ශමික්  තිශඵනහ.
අිතිහසිකම් ගළන කථහ කයනශකොට ශභතළනදී භභ කිඹ් න
ඕනෆ ගරු බහඳතිතුභි , කම්කරු දිනඹ තවනම් කයපු කහරශආදී
ඔඵතුභහශේ පිඹහශේ ුහලික ශඹ්  යුේධඹ කහරශආදී තභි භළි
දිනශආ කම්කරු රැළිඹ ඳ ් න වුශඩු කිඹන කහයණඹ. භභ
ඒක සිහිඳ
කයනහ. ශභොකද, යහජය භ් ත්රණ බහශේ
භ් ත්රීයශඹති මූරහනඹ ග තහ නම් තභි එදහ සුේද් ශේ
ආඩුඩු භළි දිනඹ ඳ ් නට ඉඩ දු් ශ් . ගරු බහඳතිතුභි ,
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ හශේභ, ඔඵතුභහ , අපි කවුරු එති
ගභ්  කයපු ශම් යහඳහයඹ කදහ නති් ශ්  නළවළ. කවුරු් 
ශවෝ හිතනහ නම් ඒක නතිනහ කිඹරහ, ඒක මිකථයහති. ළඩ
කයන ජනතහ අලුති්  ංවිධහනඹ ම , ත දියුණු ම  ළඩ කයන
ජනතහශේ අිතිහසිකම් දිනහ ගළනීභට න භහජඹ තුශ කටයුතු
කශ යුතුභි. ඒ ශභොකද, ශම් ධනහදී ආර්ථික යටහ තුශ ළඩ
කයන ජනතහ භත තභි ධනහදඹ ඳති් ශ් . එශවභ නළතු
ධනහදඹ පිනට දු් ුව ශදඹති ශනොශි. ධනහදඹ ඳති් ශ් 
ශ්රභඹ ූ යහ කෆභ භත නම්, ළඩ කයන ජනතහ තුළි්  තභි ඒ
ශ්රභඹ වහ රතිපරඹ ි කු ම  ආදහඹම් භහර්ග ළඩි කය් ශ් . ඒ
ි හ ඒ අඹ ආයතිහ කශ යුතුි. ඒ ශගොල්ර්  අලුති්  උන් දු
කශ යුතුි. ඒ ශගොල්ර් ශේ රලසනරට විුවභති ලශඹ්  ශේහ
් තුසටිඹ තිබිඹ යුතුි කිඹන කහයණඹ භහ විශලේශඹ්  ව් 
කය් න ඕනෆ.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ EPF එක වහ වූ දහඹක ඹ ළඩි
කශහ. එඹ ඉතහභ විශලේ පිඹයති. ඒ හශේභ, ් දි ශගම භ පිළිඵ
තිශඵන නීති රීති ඹළි ළඩි කශහ. ඒ අතය ඳඩි ඳහරක බහ වහ
ළටුප් ශකොමිකභ පිළිඵ සුවිශලේ පිළිගළනීභති ඇති කිරීශභ්  ඒ
ඵළඳිඹහ දළඩි කය් න කයන රද රකහලඹ අපි ක්රිඹහ භක කශ
යුතුි. එක තළනකි්  විහ ග් න ඵළරි අර්බුදරට අද යහජය
ශේඹ ුහහුණ දීරහ තිශඵනහ. සුවිශලේ ශේහ භතු ශරහ
තිශඵනහ. අශප් අධයහඳන ඇභතිතුභහ ශම් ගරු බහශේ සිටිඹහ. ශම්

456

යශට් ගුරුරු ඳභණති 2,25,000ති සිටිනහ. අධයහඳන ශේඹ
ශනභ ශේහති වළටිඹට රකහ ඒ ම්ඵ් ධශඹ්  භළදිව 
න ක්රිඹහ භහර්ග ගත යුතුි.
ගරු බහඳතිතුභි , ශෞඛ්ය ශේඹ ඹ යහජය ශේශආ
ශකොටති වළටිඹට ි කම් රක් ශ්  නළතු, සුවිශලේ ශේහති
වළටිඹට රකහ අපි කටයුතු කශ යුතුි. ඳශහ ඳහරනඹට
ශකොමික්  බහති තිශඵනහ නම්, ඳශහ ඳහරන ශේහට
ශකොමික්  බහති තිශඵනහ නම් ශම් අංල පිළිඵ ශන
ශනභ භළදිව න න ආකල්ඳ ILO ංවිධහනඹ ි ර්භහණඹ
කයරහ තිශඵනහ. ILO ංවිධහනඹ විසි්  ි ර්භහණඹ කයන රද
න ආකල්ඳ ක්රිඹහ භක න යටල් යහෂ්ඹති තිශඵනහ. ශම් ගළන
ශොඹහ ඵර් න කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
භශේ කථහ අ්  කිරීභට ශඳය භහ ශම් කහයණඹ කිඹ් න
ඕනෆ. අද ශශශ දළ් ම ම් වහ ද ගහශ්  දරු්  ඳහවිච්චි
කයනහ, ගරු කම්කරු ඇභතිතුභි . ඒ ම්ඵ් ධශඹ්  නීතිඹති
තිශඵනහ. ඒ නීතිඹ ක්රිඹහ භක කයන තුහ් නහ් ශේරහශේ
ශදඳහර්තශම්් තු ි දි. ඇභතියඹකු වළටිඹට භට ඒ ගළන
කිඹ් න කනගහටුි. දරු්  advertisementsරට ඳහවිච්චි
කයනහ. Advertisement එකකට රුපිඹල් රති ගණ් 
ග් නහ. නුහ ඒ දරුහට ශග් ශ්   වඹද ගරු බහඳතිතුභි ?
ශම් නීති උල්රංඝනඹ කයන අඹ ශග් රහ, ඔවු්  ශගවිඹ යුතු
ුහදල් අඩු ලශඹ්  දරු් ශේ අයුහදරකට
ඹළම භට කටයුතු
කය් න ළඩ පිළිශශති වද් න අපි කල්ඳනහ කශ යුතුි. ශම්හ
අශප් යට ජහතය් තය අ ්  කයපු ි ති රීති. ඇි දරු් 
ඳහවිච්චි කය් ශ්  advertisementsරට? ඇි දරු්  ඳහවිච්චි
කයරහ වම්ඵ කයන ල්ලි ටික අඩු ලශඹ්  ඒ දරු් ට
ශනොදී ූ යහ ක් ශ් ? ඒ ි හ ගරු ඇභතිතුභි , ශම්හ ගළන
ඵර් න. ශම් හිදළස පුය් න. ඔඵතුභහ ශම් හශේ ශේරට
එශයහි භළදිව
න ඇභතියඹකු න ි හි භහ ශම්හ
කිඹ් ශ් . එශවභ නළති, අඳ ශකොච්චය ලියුම් ඹළේ , ශකොච්චය
හකච්ඡහ කශ
ඒ රලසන විශ් ශ්  නළවළ, ඔඹ විවිධ
ශදඳහර්තශම්් තු පුරුදු ශරහ තිශඵන රභශේද අුව. අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ , අපි ළඩ කයන ජනතහ ශුවශ්  ඉදිරි
පිඹය යහෂ්ඹති ි ර්භහණඹ කශහ. ඒහ ඉදිරිඹට ශගන ඹෆශම්දී ශම්
ශශ ශඳොශ ආර්ථිකඹ තුශ ඇති න ශම් හශේ
ත
ඹ් ශග්  ඒ ජනතහ ආයතිහ කයග් න අඳ කටයුතු කශ
යුතුි.
ශෞඛ්ය ශයගුරහසි, විවිධ තිශේත්රර අඹශේ ශේහ ආයතිහ
පිළිඵ ශයගුරහසි ආදිඹ භහ ව්  කයපු කහයණහ ශදකති. ඒ
හශේභි කම්කරු උහවිශආ නඩු. කම්කරු උහවිශආ නඩු
ශකොච්චය කහරඹති ඇශදනහද ගරු බහඳතිතුභි ? ගරු ටී.බී.
ඉරංගය න භළතිතුභහ 1956දී භවජන එති ශඳයුහණ ආඩුඩු
ඹටශ කම්කරු විි ලසචඹ බහ ඇති කශශේ, ඒ ශේකඹ් ට
ඉතිභි ්  විුවම් ග් නි. ගරු බහඳතිතුභි  ශේකඹකු අස
කශහභ ශගදය ශදොයට ආදහඹභති නළවළ ශ් . උහවිඹක හශේ,
කම්කරු උහවිශආ නඩු කල් දභ් න දළ්  නීතිඥශඹෝ එතළන
පිරිරහ. කලි්  ශම් රලසන ගළන තර්ක කශශේ නීතිඥඹ්  ශනොශි,
ෘ තීඹ මිකති නහඹකශඹෝ. අඳට කභති නළවළ නීතිඥඹ්  ඇවි
තර්ක කශහට. නුහ , "Sir, I want another date" ඹුවශ් 
නීතිඥඹ්  කිඹන කථහ න ් න ගරු ඇභතිතුභි . "Sir, I
want another date" කිඹන කථහ උහවිඹට, කළු coat ඇග ත
එතිශකනහට ශද් න. කම්කරු උහවිඹ වදරහ දු් ශ්  ළඩ කයන
ජනතහට. ඒ වයවහ කම්කරු් ශේ නඩු ඉතිභි ්  අ් 
කය් න. ඒ අඹට ශගන ශදඹති ඉතිභි ්  ශග් න. භථඹකට
ඳ කශ යුතු ශදඹති නම් භථඹකට ඳ කය් න. එශවභ
ශනොකය ඒ ළඩ කයන මිකි වහි, ඔහුශේ දරුහි, ඳවුරි ත
අනහථබහඹට ඳ න කල් අවුරුදු ගණ්  කල් අදින ශම් නඩු
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රභඹ ශනස කය් න ඕනෆඹ කිඹහ ඉතහ ි වතභහනී රකහල
කයමික් , ඔඵතුභහට ඒ ශුවශ්  කටයුතු කය් න වධර්ඹඹ
රළශ හ කිඹහ රහර්ථනහ කයනහ ගරු ඇභතිතුභි .

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

මීශඟට ගරු නලි්  ඵඩුඩහය ජඹභව භ් ත්රීතුභහ. ගරු
භ් ත්රීතුභි , ඔඵතුභහට විනහඩි අටක කහරඹති තිශඵනහ.
[ප.බහ. 10.30]

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு ரன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු බහඳතිතුභි , ඉතහභ ළදග අභහතයහංලඹක ළඹ ශීර්
ගළන චන  වඳඹති කථහ කය් න අසථහ රළබීභ ගළන තුටු
ශනහ. විශලේශඹ්  කම්කරු ජනතහ, පීඩිත ඳ් තිඹ ගළන කථහ
කයන ශඵොශවෝ ඳතිර භ් ත්රීරු්  නළති ශරහක කථහ
කය් න රළබීභ එතිතයහ දුයකට කනගහටුති. අශප් දිශ් ස
ගුණර්ධන භළතිතුභහ නම් දළ්  ශම් ගරු බහශේ ඉ් නහ. නුහ
කම්කරු්  ි ශඹෝජනඹ කයන, කම්කරු්  ගළන කථහ කයන
ශම් ඳතිර කවුරු බහශේ ශඳශන් න නළවළ. ඒ ගළන
ඇ තටභ කනගහටුශනහ.

ගු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵතුභ් රහශේ ඳතිශආ අඹ

නළවළ ශ් .

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு ரன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අශප් ඳතිශආ අඹ ඉ් නහ.
එදහ එස.ඩ ලිේ.ආර්.ඩී. ඵඩුඩහයනහඹක භළතිතුභහශේ කහරශආ
ඟ, ශද, ගුරු, ශගොවි, කම්කරු කිඹන ඳංච භවහ ඵරශේගඹ තභි
තිබුශඩු. ශම් කම්කරු් ට එච්චය ශවො තළනති ගරු
එස.ඩ ලිේ.ආර්.ඩී. ඵඩුඩහයනහඹක භළතිතුභහ දු් නහ. ඒ තයම්
ටිනහකභති කම්කරුහට තිබුණහ.
ගරු බහඳතිතුභි , කම්කරු ඳ් තිඹ කිේහභ, ඵහුතයඹති
කම්කරුශෝ යජශආ ශේකශඹෝ ශනොශි. ඵහුතයඹති
කම්කරුශෝ එදහ ශේර වම්ඵ කයන, එදිශනදහ කුලී ළඩති
කයශගන ජී
ශන, එශවභ
නළ නම්, ගරු දිශ් ස
ගුණර්ධන භළතිතුභහ කිේහ හශේ කශඩ්ක කුලිඹති කයශගන
ජී ශන අඹ. එශවභ නළ නම් තුකයශආ ඉ් න ජනතහ. ශම්
හශේ පිරිති තභි කම්කරු් ට අිති ශ් ශ් . ශම් කම්කරු
ඳ් තිඹට ශම් අඹ ළශඹ්  ුහදරති ශ්  ශරහ තිශඵනහද, ඳඩි
ළඩි ම භති ශරහ තිශඵනහද, ඵඩු මිකශල් අඩු ම භති ශරහ
තිශඵනහද කිඹරහ භභ අවනහ.
ගරු ජනහධිඳතිතුභහ එදහ කිේහ, VAT එක සිඹඹට 12 සිට
සිඹඹට 11ට අඩු කිරීශභ්  ඵඩු මිකශල් සිඹඹට දවඹක අඩු ම භති
ශනහ කිඹරහ. ගරු බහඳතිතුභි , කදහ
ඒක එශවභ
ශ් ශ්  නළවළ. රුපිඹල් 100ක බහඩුඩඹති සිඹඹට 12ක VAT
එක එතික ග තහභ, ඒ බහඩුඩශආ මිකර රුපිඹල් 112ි. සිඹඹට
11ති දතිහ VAT එක අඩු කශහභ ඒ බහඩුඩඹ රුපිඹල් 111ති
ශනහ. සිඹඹට එකකි්  අඩු ශරහ නළවළ. වළඵළි, ආඩුඩු
ශඳ් ් න වළදුහ ඒ ි හ සිඹඹට 10කි්  ඵඩු මිකර අඩු ශනහ
කිඹරහ. ඒ ි හ ශම් අඹ ළඹ කම්කරු් ට ි සි වනඹති දු් ුව
අඹ ළඹති විධිඹට වුව් ් න ඵළවළ.
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ගරු බහඳතිතුභි , භට ඉතහ ශකටි කහරඹති තිශඵන ි හ
විශලේශඹ් භ භභ එක කරුණති ගළන කථහ කය් නම්. ගරු
බහඳතිතුභි , අද ඵයඳතර රලසනඹති ශරහ තිශඵනහ, මිකි ස ඵර
ශ්රමිකකඹ්  ම්ඵ් ධශඹ් . Manpower agencies වයවහ අශප්
යජශආ ආඹතන, පුේගලික ආඹතන විලහර ලශඹ්  මිකි ස ශ්රභඹ
ශඹොදහ ග් නහ. ශම් ආකහයශඹ්  මිකි ස ශ්රභඹ ශඹොදහ ග තහට,
ශම් කඩුඩහඹභ ගළන කිසිදු ි රධහරිශඹකුශේ ශවෝ අශප්
ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොුහ ශරහ නළවළ. ශම් මිකි ස ඵර
භහගම්ර තිශඵන ශකෝ ශේසි ශද ඵළලුහභ ශභඹ වල්
ශේඹති කිඹරහ හිශතනහ. රංකහ විදුලි ඵර භඩුඩරශආ ඉ් නහ
මිකි ස ඵර ශ්රමිකකඹ්  4802ක පිරිති. ගරු බහඳතිතුභි , අවුරුදු
10කට ළඩි කහරඹති ඒ විධිඹට ළඩ කයන අඹ ඉ් නහ. ශම්
4802්  200ති ඳභණි අධයහඳන සුදුසුකම් නළති අඹ වළටිඹට
ඉ් ශ් . අශනති අඹ අලය සුදුසුකම් පුයරහ තිශඵන අඹ. ශම්
4802ක පිරිති සිටිඹදී, ඒ අඹ ඵරහ සිටිඹදී, ඳසු ගිඹ ය ඳව තුශ
ශේලඳහරන ඳ ම ම් 5000ති දු් නහ. ඒ 5000ුව
4500තිභ
ය නපුය, කරහන රශේලර අඹ. ඒ විධිඹට රංකහ විදුලි ඵර
භඩුඩරඹට 4500තිභ අලුති්  ඵහ ශගන තිශඵනහ. වළඵළි, අය
මිකි ස ඵර ශ්රමිකකශඹෝ තභ් ශේ වදති්  වඬහ ළශටනහ. ඒ අඹ
අතය ඕනෆ තයම් ශ්රී රංකහ ි දවස ඳහතිෂිකශඹෝ ඉ් නහ; ඕනෆ
තයම් හභහංෂ්ක ඳහතිෂිකශඹෝ ඉ් නහ. ඕනෆ තයම් එති ජහතික
ඳහතිෂිකශඹෝ ඉ් නහ. ඳති ශේදඹති නළවළ. ශම් අඹ ඳ ම ම්
ග ශ කහශේ ඳසශේ ගිහිල්රහ ශනොශි. ශභොකති ශවෝ
ම්ඵ් ධකභති වයවහ නළ නම් කම්කරුශති විධිඹට තභි ඳ
ම ම් රඵහ ග ශ .
ගරු බහඳතිතුභි , මිකි ස ඵර ශ්රමිකකශඹති විධිඹට රංකහ
විදුලිඵර භඩුඩරඹට ඵළශ් න ඒ ශරහශේ කිසිභ තයගඹති
තිබුශඩු නළවළ. ඒ සුදුසුකම් පුයපු අඹ ශඵොශවොභ ි ළරැදි
රභරට මිකි ස ඵර ශ්රමිකකි්  විධිඹට ම්ඵ් ධ වුණහ. වළඵළි, අද
ඒ ශ්රමිකකි්  ශඵොශවොභ දුතිඛිත ත
ඹති ගත කය් ශ් .
ඔවු් ට O/T එක ශග් න ග ශ අවුරුේදක, ශදකක විතය
කහරඹක ඉරහි. ඒ අඹට රළශඵන EPF එක මිකි ස ඵර භහගම්
ූ යහ කනහ. ඒ ුහදර ශද් ශ්  නළවළ; ඒක තළ් ඳ කය් ශ් 
නළවළ. අවුරුේශද්  අවුරුේද භහගම් ශනස ශනහ. එතශකොට
භහගම් ගණනහක ළඩ කය් න සිේධ නහ. භහගම්
ගණනහක අවුරුදු දවඹති රංකහ විදුලිඵර භඩුඩරඹට ළඩ කශ
භවය විට එක භහගභති EPF එක දහරහ ඇති; ත භහගභති
EPF දහරහ නළති ඇති. ශම්හ ඳසශේ ඹ් න , නඩු කිඹ් න
කහරඹති නළවළ.
එතිතයහ භහගභති ශකෝ ත්රහ ඳදනභ භත ඵහ ගළනීශම්දී
ි කු කශ ලිපිඹක පිටඳතති භහ ශඟ තිශඵනහ. භහ එභ ලිපිශආ
පිටඳත වභළගත* කයනහ. ගරු බහඳතිතුභි , එහි තිශඵන
ශකෝ ශේසි ශකශයහි භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොුහ කය් න
කළභළතිි,
එභ ලිපිශආ ශභශේ ව්  නහ:
" 03.

ශේශආ අලයතහඹ භත හයශේශආ ශඹදීභ , ති අ් ත, රසිේධ
ි හඩු, ඵළංකු ව ශශ ශේක ි හඩු වහ යජශඹ්  රසිේධ කයුව
රඵන ශන ි හඩු දිනඹ්  හිදී ශේශආ ශඹදිඹ යුතුි."

ශම් කහයණඹ ශකෝ ශේසිඹති විධිඹට දහරහ තිශඵනහ.
ඊට අභතය ත
තිශඵනහ:
"09.

ශකෝ ශේසිඹති ශභශේ ව්  කය

ඔඵශේ ශේඹ සථිය කයන ශර ශවෝ ශන යරහද ළඩිකය ශදන
ශරට ශේහ ඳඹන ආඹතනඹට ශවෝ යජඹට එශයහි ශභොනඹම්
ආකහයඹක ශවෝ කඩහකප්ඳල්කහරී ක්රිඹහකට වබහ ව වුශවො එදින
සිට ඔඵශේ ශේඹ අ්  ුව ඇත."

—————————
* පුවහතකළනේ තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

ඳහර්ලිශම්් තු
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ශම් හශේ ශකෝ ශේසි තභි මිකි ස ඵර ශ්රමිකකි් ට දහරහ
තිශඵ් ශ් . භභ හිත් ශ්  ශම්ක ඉතහභ අහධහයණි. ගරු
ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහ ව ඔඵතුභහශේ ි රධහරි්  ශම් මිකි ස ඵර
ශ්රමිකකි්  ම්ඵ් ධශඹ්  අලුති් භ රතිඳ ති ව නීති රීති
ශගශන් න නහ. ශම් අඹ තභ් ශේ ජීවිත කහරඹභ රංකහ
විදුලිඵර භඩුඩරඹට හශේභ ශනොශඹති ආඹතනරට ළඩ කශ
pension එකති, යරහදඹති නළති තභි ඔවු් ශේ ජීවිතශආ
අහන කහරඹ නකල්භ ගත කය් න සිේධ ් ශ් .

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශම්ක ළදග

ශදඹති.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு ரன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඒක තභි, ගරු බහඳතිතුභි . ශම් කහයණඹ කහශේ
අධහනඹ ශඹොුහ ශනොවුණු කහයණඹති. ඔවු්  ඉතහභ ශේදනහශ් 
කථහ කයනහ. 2005 භළතියණඹ ශරහශේ ශම් ශ්රමිකකි් 
ශේලඳහරන කටයුතුරට ශඹොදහ ග තහ. විභල් ම යංල ඇභතිතුභහ
එතිතයහ මිකතිඹති -ෘ තීඹ මිකතිඹති- වදරහ ශම් අඹ
අි හර්ඹශඹ්  සථිය කයනහ කිඹරහ ශඳොශයෝ දුති දු් නහ. භහ
ශඟ ඒ ශතොයතුරු ඇතුශ CD එක තිශඵනහ. ඒ අඹ විලහර
ුහදරති විඹදම් කශහ. 3,500ති, 4,000ති ශදනහ ශම් උ ඹ
භය් න ආහ. විභල් ම යංල භළතිතුභහ ශඳොශයෝ දු වුණහ,
අි හර්ඹශඹ්  ශම් අඹ සථිය කයනහඹ කිඹරහ.
අවුරුදු දවඹති ගත වුණ ශම් අඹශග්  කිසිදු ශේකශඹකු අද
න තුරු සථිය ශරහ නළවළ. ශම් අඹ අද ඉතහභ කරකිරීශභ් 
ඉ් ශ් . අඳට ශේලඳහරන අලයතහති නළවළ. ඔඵතුභ් රහ ඒ
සිඹලු ශදනහශේ ඡ් දඹ ග ත අඳට කභති නළවළ. ඔඵතුභ් රහ
ජනහධිඳතියණඹට කලි්  ශවෝ ශම් අඹ සථිය කයනහ නම් ශම්
ජනතහට ව ඳවුල්රට න අහධහයණඹ න හ ග් න
පුළු්  නහ. ශභොකද, ඔවු්  එශේ සිටිඹදීභ ඊශආ ශඳශර්දහ
ශේලඳහරන ඳ ම ම් අයශගන ආපු අඹ විලහර ළටුප් තරර
පිහිශටේහ.
ශම් ශේකි්  අවුරුදු ගණනහති ළඩ කයනහ. එකභ
යහජකහරිඹ - duty එක - තභි ශම් සිඹලුභ ශදනහ ඉටු කය් ශ් .
ශභොවු් ශේ අ දළ වම් ළඩිි. නුහ ඊශආ-ශඳශර්දහ ආපු අඹ ළඩි
ළටුඳති ගි ේදී ඔවු් ට ශකොි තයම් ශේදනහති දළශනනහ ඇේද?
අඳ කහට ඒ ශේදනහ දළි රහ නළති ඇති. ඒ ජනතහට ඒ තයම්
ශේදනහති විඳි් න සිේධ ශරහ තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභි ,
ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහශේ , ි රධහරි් ශේ
අධහනඹ ශඹොුහ
කයනහ. සිඹලුභ ආඹතනර සිටින කම්කරු් ශේ,
විශලේශඹ් භ මිකි ස ඵර ශ්රමිකකඹ් ශේ ශේඹ සථිය කය් න.
ශභොකද, ඔඵතුභ් රහශේ භළතියණ ශඳොශයෝ දුලි්  ගරු
ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ අි ඹම් ශේකි්  සථිය කයනහ කිඹරහ.
නුහ මිකි ස ඵර ශ්රමිකකඹ්  ඒ ශකොට්ගහඹට - category එකටඇතුශ
ශ් ශ්  නළවළ. ශම්ක ඉතහභ කනගහටුදහඹක
ත
ඹති. ඒ ි හ භභ ඔඵතුභ් රහශග්  ඉල්රහ සිටිනහ, වළකි
ඉතිභි ්  ශම් ජනතහශේ දුක වුවනහශගන කටයුතු කය් න
කිඹරහ.
කම්කරු ජනතහ ගළන, විශලේශඹ් භ තු කම්කරු ජනතහ
ගළන භතති කය් න ඕනෆ. ඊශආ ශඳශර්දහ ශකොසර් ද රශේලශආ
නහඹ ඹෆභති වුණහ. ඔඵතුභ් රහ අවුරුදු ශදක තුනක ඉරහ
කිඹනහ ශගල් 50,000ති වදරහ ශදනහ කිඹරහ. නහඹ ගිඹහට
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ඳසශේ ඔඵතුභ් රහ කිේහ "ඒ සථහනලි්  ඉ ශ් න කිඹරහ
අසථහ ශදකකදී ඒ අඹට දළුවම් දීරහ තිශඵනහ" කිඹරහ. වළඵළි,
එශවභ දළුවම් දු් නහට තු භහගම්ලි්  , ඊට අභතය
යජශඹ් 
ඒකට රභශේදඹති වදරහ නළවළ. වල්දුම්ුහල්ර
නගයඹ ඉ කය් න, ඒ රශේලශආ තිශඵන තු කම්කරු ි හ
ඉ කය් න කිඹරහ ය ගණනක ඉරහ දළුවම් ශදනහ. ශවට
අි ේදහ නහඹ ගිශඹො ඔඵතුභ් රහ කිඹි ඒ පිළිඵ කලි්  දළුවම්
දු් නහ කිඹරහ. වළඵළි, ඒකට රභශේදඹති නළවළ. අද තු කම්කරු
ජනතහශේ ුහළු ජීවිත කහරඹභ ශඳොල් ශයොටිඹට , ඒ හශේභ
රළිභට මාභහ ශරහ තිශඵනහ.
ගරු බහඳතිතුභි , වළඵළි තු කම්කරු ජනතහ ි ශඹෝජනඹ
කයමික්  ශම් ඳහර්ලිශම්් තුට ආපු ඵහුතයඹති භ් ත්රීරු, ඒ
ශේලඳහරන ඳති එභ කම්කරු ජනතහශේ වදි ක ළටුශඳ් 
ෘ තීඹ මිකතිඹට ග් න රුපිඹල් 10් , 20්  ළජශමනහ මිකති
ඒ ජනතහට කයපු ශදඹති නළවළ. රුපිඹල් 400ති, 450ති හශේ
ශොච්චම් ළටුඳති තභි ඔවු්  වදි ක රඵ් ශ් .
අද ඵර් න, අශප් වදි ක බහඩුඩ ඳළ ග තහභ,
4ශදශනකුශග්  යු ඳවුරකට අලය භහසික බහඩුඩ ඳළක
විඹදභ රුපිඹල් ඳනසදවස ගණනති ඳභණ ශනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

දළ්  කථහ අ්  කය් න.

ගු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்தைறகு ரன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

භට ත විනහඩිඹක කහරඹති ශද් න ගරු බහඳතිතුභි .
වළඵළි, ඒ ඳවුශර්  කම්කරු්  ශදශදශනති ළඩ කශ ඒ
ුහදලි්  බහගඹති වම්ඵ කයග් න ඵළවළ. ශයොටිඹති කහරහ,
වළභදහභ ශ
කූඩඹ එල්රහශගන, තභ් ශේ ළහි කඵහඹ
එල්රහශගන, කූඩළල්ශරෝ කහශගන ළඩ කයනහ. ශයොටිඹති
කහරහ, මාි  ටිකති එතික කවට ටිකති බීරහ තභි ුහළු කහරඹභ
ජී ශ් ශ් . ගරු කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ ඇභතිතුභි ,
තු භහගම් එතික තයග කයරහ - fight කයරහ- ඔඵතුභ් රහ
යජශඹුව උදේ ආධහය කයරහ කම්කරු් ශේ ජීන ත
ඹ
උස කය් න, ඔවු් ට ි හ රඵහ ශද් න, ඔවු් ශේ
අධයහඳනඹට අලය ම්ඳ ටික ශද් න කටයුතු කය් න කිඹහ
ඉතහභ කරුණහශ්  ඉල්රහ සිටිනහ. කහයක බහ අසථහශේ
කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ අභහතයහංලශආ ළඹ ශීර්ඹ ඹටශ
කථහ කය් න රළබීභ භහ බහගයඹති ශකොට රකනහ. ඒ හශේභ
කම්කරු්  ශුවශ්  ගිරිඹ පුප්ඳහශගන කෆ ගවන භළති
ඇභතිරු, ශේලඳහරන ඳති ශභතළන ශනොසිටීභ ගළන කනගහටු
ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

අතහවුද ශශනවිය න අභහතයතුභහ.
[ප.බහ. 10.39]

ගු අතළවුද නවනනවිරත්න මශතළ (ග්රළමීය ය ක යුුර
අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு அரவு தசதணறத்ண - கறரற அரேல்கள்
அகச்சர் )

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

ගරු බහඳතිතුභි , අශප් යශට් ළඩ කයන ජනතහ ග තහභ
යහජය අංලශආ ළඩ කයන ජනතහති ඉ් නහ; ශඳෞේගලික
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අංලශආ යහඳහරික අංලර, ි සඳහදන අංලර ළඩ කයන
ජනතහති ඉ් නහ. ඒ අඹ ෘ තීඹ මිකති ආදිඹ වදහ ශගන
ංවිධහනහ භක සිටිනහ. ඒ හශේභ ත
ළඩ කයන
ජනතහති ඉ් නහ අංවිධහනහ භක. සඹං රැකිඹහ කයමික් ,
ග්රහමීඹ භට්ටශම් ශනොශඹති ආකහයශආ රැකිඹහ කයමික් 
අංවිධහනහ භක ඉ් නහ. දළ්  අපි three-wheeler එකති
ඳදන පුේගරඹකු ග ශතො
ඒ ශගොල්ර් ශේ ංවිධහන
පිළිශශති නළවළ. ඒ හශේභ තභි ග්රහමීඹ භට්ටශම් ඩු ළඩ
කයන ශකශනති ග ත , ශම්්  ළඩ කයන ශකශනති ග ත
ඒ ශගොල්ර් ශේ
ංවිධහන ම භති නළවළ. ශකොම්ඳළි ඹක
ශනශි ළඩ කය් ශ් . ශනොශඹති ශනොශඹති තළ් රට ගිහි් 
ළඩ කයනහ. ඒ පිරි තභි යශට් ළඩි. ඒ පිරි පිළිඵ රි් 
ය, ශනොශඹති ශේල් කථහ කශ ශභය තභි ඒ අඹ පිළිඵ
ඹම් කිසි අදවති අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසි්  අඹ ළඹ
ශල්ඛ්නශඹ්  ඉදිරිඳ කශශේ. ඒ අංවිධහන වූ පිරි ඇඟයීභති
කයරහ, ඒ අඹ ශුවශ්  යතිණ ළඩ පිළිශශති, විශ්රහභ ළටුප්
රභඹති ඇති කිරීභ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොුහ කය තිශඵනහ.
ගරු බහඳතිතුභි , ඳසු ගිඹ කහරශආ යජඹ උ හවඹති කශහ
ඇඟලුම් කර්භහ් තර ළඩ කයන ශේක ශේවිකහ් ට විශ්රහභ
ළටුප් රභඹති ඇති කයරහ ශද් න. අශප් භවය ශේලඳහරන
ඳති, අර්ථ හධක අයුහදර නළති නහඹ කිඹරහ ඇති කයපු ළයදි
භතඹති ි හ අයගශඹති ඇති ශරහ ඒක නතය වුණහ. නුහ දළ් 
ඇඟලුම් කර්භහ් තශආ ශඹදිරහ ඉ් න රති ගණනති වූ ශේක
ශේවිකහ් ට විශ්රහභ ළටුප් රභඹති ඇති කිරීභ වහ අලය
පිළිශතති ූ දහනම් කය් න ශභය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹ්  ඳදනභ
දහරහ තිශඵනහ.
ඒ හශේභ තභි, තභ් ශේ කුඹුශර්, තභ් ශේ ඉඩශම් ළඩ
කයන ග්රහමීඹ ජනතහට ශගොවි විශ්රහභ දීභනහ රභඹති වුව් හ දී
තිශඵනහ. අශප් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ළඩිහිටිඹ් ට ඳසු ගිඹ
අවුරුේශේ රුපිඹල් 1,000ති දු් නහ. ශභය අඹ ළශඹ්  රුපිඹල්
1,000ති ළඩි කයරහ, රුපිඹල් 2,000ති ඒ අඹට භහසඳතහ ශද් න
කස කයරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ දිවි නළඟුභ ළඩටවන ඹටශ
අඩු ආදහඹම්රහභී් ට රඵහ ශදන දිවි නළඟුභ භහසික දීභනහ රුපිඹල්
1,000ති, 2,000ති, 3,000ති ලශඹ්  ළඩි කය ශද් න කටයුතු
කයරහ තිශඵනහ. අංවිධහනහ භක වූ, ෘ තීඹ මිකති නළ තහ වූ
ශකොටසරට ශේඹති න පිළිශශට, භහුවෂික ලශඹ් 
කල්ඳනහ කය, ඒ ජනතහ යටට, ජනතහට, ඳවුරට කයන රද
ශේඹ රකහ ශම් විධිශආ ළඩ පිළිශශති ඇති කය තිශඵනහ.
ශම්ක ආයම්බඹති. ශම් ආයම්බ කශ ළඩ පිළිශශ රභශඹ් 
ත ඉදිරිඹට ශගන ඹ් නට පුළු් . එභ ළඩ පිළිශශ ඇති
කිරීභ ගළන ජනහධිඳතිතුභහට අශප් ශගෞයඹ, සතුතිඹ පුද කයනහ.
ඊශඟට ෘ තීඹ මිකති තිශඵන, ංවිධහනහ භක කම්කරු
ජනතහ-ළඩ කයන ජනතහ- වහ විශලේශඹ්  යහජය අංලශආ
සිඹලුභ ශේකඹ් ට ගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹට ආපු අසථහශේඳදවි රහප්තිඹට ඳළමිකණි කහරශආ- සිටභ ෆභ ර්ඹකභ එතිතයහ
රභහණඹකි්  දීභනහති රඵහ දු් නහ; ඳඩි ළඩි කිරීභති කය් නට
ශඹදුණහ. ඒ අුව ශභය රුපිඹල්1200ති එභ ශේකඹ් ට
භහසික රළශඵන ආකහයශආ ළඩ පිළිශශති කස කය
තිශඵනහ. රුපිඹල් ව දහවක, අට දහවක විතය තිබුණු දීභනහ
රභහණශආ අඩු පුයහ රුපිඹල් දව දහවති නශේ ළඩි කය එඹ
මූලික ළටුඳට එකතු කය ශග් නට ි ඹභ කශහ. ත රුපිඹල්
1200කි්  ජීනහධහය දීභනහ ළඩි කය ශගම භට ශඹෝජනහ කය
තිශඵනහ. ඒ අුව භසතඹති වළටිඹට රුපිඹල් 12,000කි්  ශම්
අවුරුේශේ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹ්  ඳඩි ළඩි ම භති රඵහ ශද් නට
පුළු්  වුණහ.
ගරු බහඳතිතුභි , ඒ හශේභ අභ ළටුඳ රුපිඹල් 15,000ති
ශර ි ඹභ කශහ. යහජය ශේඹට ඵළුවණ කලි්  රුපිඹල් ව
දවස ගණනි අභ ඳඩිඹ වළටිඹට තිබුශඩු. ඒක ළඩි කය, දළ් 
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අභ ඳඩිඹ රුපිඹල් 15,000කට ි ඹභ කය තිශඵනහ. සිඹලු
දීභනහ එතික අභ ළටුඳ රුපිඹල් 25,000කට ළඩි ශන
පිළිශශට කස කයන ඵ එතුභහ රකහල කය් නට ශඹදුණහ.
ශම් යශට් උේශඝෝණ කය් නට ි දව තිශඵනහ. කහට
ඵහධහති නළවළ. විශලේශඹ්  ජනහධිඳතිතුභහ ෘ තීඹ මිකති භඟ
විතයති ශනොශි, සහමික ඳතිඹ කළහ හකච්ඡහ කය ඒ ඇති
කය ග් නහ ංහදඹ්  තුළි්  ඉදිරිඳ න අදවස අුව තභි අඹ
ළඹ ශල්ඛ්නඹ කස කිරීභට කටයුතු කය තිශඵ් ශ් . භසත
ජනතහටභ ඹවඳතති සිදු න ආකහයඹට ශම් ළඩ පිළිශශ ඇති
කය තිශඵනහ. ඒ හශේභ ෂ්ය  විබහගඹ භ න දුප්ඳ
ෂ්යඹ් ට භහසික රුපිඹල් 1,500ක ෂ්යහධහයඹති රඵහ දීභට
ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ. ඒ හශේභ විලසවිදයහරරට ඇතුශ
න දුප්ඳ ශභි්  වහ භවශඳොශ ෂ්යහධහයඹ වළටිඹට භහසික
රුපිඹල් 4,000ති රඵහ දීභට
ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ.
අංවිධහනහ භක ඳවුල්රට හසිඹති රඵහ දීභ වහි ඒ කහර්ඹ
කය තිශඵ් ශ් . ඒ හශේභ අධයහඳන දියුණු ශුවශ්  ත
ශනොශඹකු ශේල් කය තිශඵනහ. භහ ඒහ ගළන දිගි්  දිගටභ
කිඹ් නට ඹ් ශ්  නළවළ. ශම් ආකහයඹට අංවිධහනහ භක ඳවුල්
ශුවශුව කටයුතු කය තිශඵනහ.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 2015 ර්ඹ ශුවශ්  ඉදිරිඳ
කයන රද අඹ ළඹ ශඹෝජනහ භඟි්  අශප් ජනතහට ඉදිරිඹට
ඹ් න ලතිතිභ භහර්ගඹති විෘත කය දී තිශඵනහ. අශප් ත
අඩු ඳහඩුකම් තිශඵනහ. එතිතයහ කහරඹක සුනහමික යනඹති
ඇවිල්රහ ෆශවන ජීවිත ගණනති විනහල වුණහ. ඒ හශේභ
ශගොඩනළගිලි විනහල වුණහ; ශගල් ශදොයල් කළඩුණහ. ඒහ
නළත කස කය ශගන ඉදිරිඹට ඹමික්  තභි ශම් ළඩ කටයුතු
කය් නට සිදු ශරහ තිශඵ් ශ් . ඒ හශේ ශනොශඹති ආකහයශආ
අඳවසුතහ් රට ුහහුණ ඳහ් නට අඳට සිදු වුණහ. ි ඹඟඹකට
ුහහුණ ශද් න සිදු වුණහ. ඒ හශේභ ශතල් මිකර ළඩි ම ම් ආදී
ත
ඹ් ට ුහහුණ ශද් නට සිදු වුණහ. ජහතය් තය ලශඹ් 
යුශයෝඳශආ ආර්ථිකඹ ඉතහභ අඵර, දුඵර ත ඹකට ඳ වුණු
අසථහති තිබුණහ. එඹ ඇශභරිකහශ්  ඳට්  ශගන දළ් 
යුශයෝඳඹ දතිහ ඳළතිය තිශඵනහ. ශරෝකශආ ආර්ථික ලතිතිඹ හීන
ශරහ තිශඵනහ; දුර්ර ශරහ තිශඵනහ. එළි  ත
ඹ් 
අශප් යටට
ඵරඳහනහ. එශේ තිබිඹදී අශප් ආර්ථික ර්ධන
ශේගඹ සිඹඹට 8කට කිට්ටු රභහණඹක ඳ හ ගි මික්  භවහ
ංර්ධනඹති කය ශගන ඹනහ. චීනඹට විතයති ශදළි  ආර්ථික
ර්ධන ශේගඹති ඇති කයරහ ළඩ කටයුතු කය ශගන ඹනහ.
ඒ විතයති ශනොශි. අපි භවහ යුේධඹකට ුහහුණ දු් නහ.
අවුරුදු 30ක විතය කහරඹති යුේධ කයරහ එළි  විනහලකහරී
ඳසුබිභක සිට තභි ශම් කහර්ඹඹ කය ශගන ඹ් ශ් . ඒ යුේධඹ
අ්  ම ශභ්  ඳසු කය ශගන ආපු ංර්ධන ළඩ පිළිශශ
ි හ තභි, ශම් විධිශආ අඹ ළඹති ඉදිරිඳ
කයරහ ෆභ
තිශේත්රඹකභ සිටින ජනතහට ඹම් කිසි ශේහති කය් න
පුළු් කභ රළබිරහ තිශඵ් ශ් .
ඊශඟට කම්කරු අභහතයහංලඹ ගළන කථහ කයනහ නම්, එදහ
තිබුණු කම්කරු අභහතයහංලඹ ශනොශි අද තිශඵ් ශ් . ඒ
කම්කරු අභහතයහංලඹට තිබුණු කහර්ඹ බහයඹ විවිධ
අභහතයහංලරට ශඵදී ගිහි්  තිශඵනහ. ඉසය ෘ තීඹ පුහුණු
කටයුතු ඳළරී තිබුශඩු කම්කරු අභහතයහංලඹටි. ඒ කහරශආ
ගම්ඵද ඩු කර්භහ් තලහරහ ඳට්  ග තහ; ඵහඵර්රහ පුහුණු
කය් න ඳට්  ග තහ. ඒ හශේ ත ෘ තීඹ පුහුණුම ම් ආයම්බ
කයරහ ඳ හ ශගන ගිඹහ. ඒ හශේභ කහර්මිකක විදයහර ඳ හ
ශගන ගිඹහ. දළ්  ශඹෞන කටයුතු වහ ි පුණතහ ංර්ධන
අභහතයහංලඹ -Ministry of Youth Affairs and Skills
Development - ඒ කහර්ඹඹ බහය ශගන ඒ කටයුතු කය ශගන
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ඹනහ. පරදහයීතහ -productivity- පිළිඵ ශනභ අභහතයහංලඹති
වදරහ එඹ කහර්ඹතිභ කය් න ළඩ පිළිශශති ඇති කයරහ
තිශඵනහ. ඒ ශකොශවොභ වුණ අශප් අභහතයහංලඹ ගත යුතු ළඩ
පිළිශශල්  වඳඹති තිශඵන ඵ ඇ ත. ඒ කටයුතු කය ශගන
ඹ් න තිශඵනහ.
අද අඳට ශඳශනන ශදඹති තභි, විශලේශඹ් භ ශම් යශට්
manpower companiesලි්  අශප් ංසථහරට , ශඳෞේගලික
අංලරට ශේකඹ්  ඵහ ග් නහඹ කිඹන කහයණඹ. අවුරුදු
ශදක තුනති කල් දීරහ ඒ පුයප්ඳහඩු දිගටභ ඳ හ ශගන ඹ් න
පුළු්  නම් ඒ ශේකඹ්  සථීය කිරීභට නීතිඹති ඇති කිරීභ
ශඵොශවොභ ළදග ශනහ. භභ ඒ කහරශආ ෘ තීඹ මිකති ව
සහමික ඳතිඹ ම්ඵ් ධ කය ශගන ශකොමිකටිඹති ඳ කශහ. ඒ
ශකොමිකටිශආ හර්තහ භට ඒ කහරශආ ි ඹමිකත ශරහට රළබුශඩු
නළවළ. ඒ ශේකඹ් ශේ ආයතිහ වහ ඹම් කිසි ළඩ
පිළිශශති ඇති කිරීභ ඉතහ ළදග වළටිඹට භහ කල්ඳනහ කයනහ.
ශඵොශවෝ ශදශනති කල්ඳනහ කයන ඳරිදි අපි ශඵොශවොභ
අභහරුකම් භළේශේ තභි, ශම් කටයුතු කයරහ ශම් යට ශගොඩනඟහ
ශගන ඉදිරිඹට ශගන ඹ් නට කටයුතු කය් ශ් . කම්කරු
ජනතහ, ශේකශඹෝ කිඹ් ශ්  යට ශගොඩ නළඟීභට ඉතහ අලය
ශකොටති. ශගොම ් ට වශඹෝගඹ දීරහ ශම් ශේක පිරි
ලතිතිභ කය් නට, ශම් ළඩ පිළිශශ කය ශගන ඹ් ශන ඒ
ි හි. ඒ පිළිඵ කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ අභහතයතුභහට
සතුති කයමික්  භහ භහශේ කථහ අ්  කයනහ.
[ප.බහ. 10.51]

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

කම්කරු අභහතයහංලඹට අදහශ ළඹ ශීර් හකච්ඡහ කයන ශම්
ශේරහශේදී එභ අභහතයහංලඹට අදහශ මූලික කහයණහ  වඳඹති භතු
කය් නට භහ කළභළතිි. භට කලි්  කථහ කශ අශප් ගරු ආතහවුද
ශශනවිය න ඇභතිතුභහශේ කථහ අහනශආදී කිේහ,
manpower companiesර ශේකශඹෝ ම්ඵ් ධශඹ් . ඒක
ළදග ශඹෝජනහති. අඹ ළඹ කථහශේ අඹ ළඹ ශඹෝජනහති
වළටිඹට තිශඵනහ, යහජය අංලශආ දින 180 ම්පර්ණ කශ
අි ඹම්, ආශේලක, තහකහලික කම්කරු්  සථීය කයනහ
කිඹරහ. අපි දළන ග් නට කළභළතිි, ඇභතිතුභි , දළ්  ළඩිපුයභ
යහජය ශේශආ ඉ් න, යහජය අංලශආ ඵළංකුරට, විදුලි ඵර
භඩුඩරඹට, ත
ශඵොශවෝ ආඹතනරට manpower
companiesලි්  ශකෝ ත්රහ
ඳදනභට ග
අඹට ශභොකතිද
ශකශය් ශ්  කිඹරහ.
භභ ශම් අඹ ළශආ ළටුප් ශරෝඩහ ගළන කථහ කය් න ඹ් ශ් 
නළවළ. නුහ දළ්  ශඵොශවෝ ශේල් තිශඵනහ, චනර දටහ
අර්ථ ි රඳනලි්  තුහ් නහ් ශේරහට ගළශශඳන විධිඹට ශනස
කය ග් න පුළු්  ඒහ. අද යහජය අංලඹ ග ශතො ඵහුතය
පිරිති ඉ් නහ ශකෝ ත්රහ ඳදනභට ඵහ ග ත උදවිඹ. ගරු
බහඳතිතුභි , විදුලිඵර භඩුඩරඹ ග ශතො භුව කිඹ් ශනෝ meter readersරහ- ඳශහ
භට්ටශභ්  විලහර පිරිති ඉ් නහ,
manpower වළටිඹට outsource කයපු උදවිඹ. ගරු ගහමිකණී
ශරොකුශේ ඇභතිතුභි , තුහ් නහ් ශේශේ අභහතයහංලශආ
ඉ් නහ. ශවොඹරහ ඵර් න, කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ
අභහතයහංලශආ ඳහ cleaning service එශති, ආයතික අංලශආ
ව අශනකු
ශේහ් ර ශකොච්චය ඉ් නහද කිඹරහ.
ඵළංකුරට අයශගන තිශඵනහ. ජහතික ඉතිරි කිරීශම් ඵළංකුට
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විබහගඹ ලිඹහපු අඹ ග ශ නළවළ. විබහගඹ ශනභ ති ඵහ.
විබහගඹ ලිඹහපු අඹ ග් ශ්  නළති ශකෝ ත්රහ ඳදනභට ඵහ
ග තහ.
එතශකොට යහජය අංලශආ ශම් න ශකොට ළඩිපුයභ ඉ් න
ශකෝ ත්රහ ඳදනභට ඵහ ග ත, දින 180 ශවෝ ඹම් කහරඹති
ම්පර්ණ කයපු උදවිඹ සථිය කයනහ කිඹන එක ශම් අඹ ළඹ
ශඹෝජනහරට එකතු ශ් න ඕනෆ ශදඹති ශ් ද? ශභොකද, ඒක
ළදග ශදඹති. නළ නම් තුහ් නහ් ශේරහ අි ඹම්, තහකහලික
ඔතිශකෝභ චන දහරහ කිේහට ඇ තටභ එශවභ පිරිති නළවළ,
ඉ් නහ නම් ඉ් ශ්  ඉතහභ අතශශොසි. ශම් න ශකොට
ආයතික ශේශආ, ඵළංකුර, විදුලිඵර භඩුඩරශආ ශම් වළභ
එකකභ ඵහුතයඹති ඉ් ශ්  -ගරු ඇභතිතුභි , තුහ් නහ් ශේශේ
අභහතයහංලශආ ඳහ ඉ් ශ්  - ශකෝ ත්රහ ඳදනශභ්  ඵහ ග ත
උදවිඹ. ඒ මිකි සසු මිකි සසු. ඒ මිකි සසු අය අශනති අඹ හශේභ
- අනියම්, කම්කරු ශැම නදනා ලානේම - රාජ්ය අශනේ ලැ
කයනහ. භවය අඹ එක දක People's Bank එශති ළඩ
කයනහ; ඊශඟ දශේ People's Park එශති ළඩ කයනහ. ගරු
බහඳතිතුභි , People's Bank එශති කහඩ් එක ගවශගන භවජන
ඵළංකුශේ ශේඹට ඹනහ හශේි ඹ් ශ් . ගළවළුව ශභි් ට
එශවභ නම් People's Bank එශති ඉ් න කහරශආභ කහදඹති
ඵළ ග ශතො ටිනහ; People's Park එකට ළශට් න කලි් .
ශභොකද, ඊට ඳසශේ පිටශකොටුශේ People's Park එශති අතුගහ් න
ඹ් න ශනහ. එක දක People's Bank එශති ළඩ කයනහ;
ත දක People's Park එශති ළඩ කයනහ. ශභොකද, ඒ අඹට
කිසිභ රැකිඹහ සථියතහති නළවළ. ඒ ි හ අපි ඔඵතුභහශග් 
විශලේශඹ් භ ඉල්රහ සිටිනහ, යහජය ශේඹට දළනට ශකෝ ත්රහ
ඳදනමික්  ග ත උදවිඹ ගළන තුහ් නහ් ශේරහශේ සථහයඹ
ශභොකතිද කිඹරහ කිඹන ශරට.
ඊශඟට, ළටුප් රලසනඹ. ගරු ඇභතිතුභි , තුහ් නහ් ශේ
ද් නහ, ඳඩි ඳහරක බහශ් භ ශඳෞේගලික අංලශආ අභ ළටුඳ
විධිඹට අුවභත කයරහ තිශඵ් ශ්  රුපිඹල් 9,625ි කිඹන එක.
වළඵළි, අඹ ළඹ ශඹෝජනහට අුව යහජය ශේශආ අභ ළටුඳ
රුපිඹල් 15,000ි කිඹරහ කිඹන ශකොට තුහ් නහ් ශේ ඳඩි ඳහරක
බහට ශඹෝජනහ කයනහ, ශඳෞේගලික අංලශආ අභ ළටුඳ
රුපිඹල් 10,000ති කය් නඹ කිඹරහ. එතශකොට ශඳෞේගලික
අංලශආ අභ ළටුඳ ළඩි ් ශ්   වඹකි් ද? රුපිඹල් 375කිුවි.
ශම්ක රුපිඹල් 15,000ති කය් නඹ කිඹරහ තුහ් නහ් ශේට ඳඩි
ඳහරක බහට ශඹෝජනහ කය් න ඵළරි ඇි? ශභොකද, ෘ තීඹ
මිකති ඔතිශකෝභ ඒ භතශආ ඉ් නහ. ෘ තීඹ මිකති ඔතිශකෝභ
එකඟි, ඒකට. ගරු බහඳතිතුභි , ශම් ශන ශකොට airport
එශති ශරොකු රලසනඹති ඇති ම  තිශඵනහ. ශම් ශන ශකොට
airport එශති රිට් කඳරහ. ශභොකද airport එශති ගු් 
භහගභට ඳඩි ළඩි කශහ, 10,000කි් . එඹහර් රංකහ ගු් 
භහගභට ඳඩි ළඩි කයනහ. Airport and Aviation Services
එකට - බිලිඹන වතයවභහයති ගිඹ අවුරුේශේ රහබ රඵපු
ආඹතනඹට- ඳඩි ළඩි කයරහ නළවළ. අද Airport and Aviation
Services එශති අඹ 10,000කි්  ඳඩි ළඩි කය් න කිඹරහ ශම්
ශන ශකොට උේශඝෝණඹ කයනහ. දළ්  එඹහර්ශඳෝට් එක
කළුශර්ි තිශඵ් ශ් . ශවොඹරහ ඵර් න. අද ඵහුතයඹති
ශේකඹ්  ඉ් ශ්  ශඳෞේගලික අංලශආි. ශඳෞේගලික අංලඹට
ඳඩි ළඩි කය් නඹ කිඹන එක තුහ් නහ් ශේට අපි ශඹෝජනහති
වළටිඹට ඉදිරිඳ කයනහ. ඳඩි ඳහරක බහට තුහ් නහ් ශේ ඒ
ශඹෝජනහ ශේ් න. ඒ ශඹෝජනහට ආඩුඩු ඳතිඹ, විඳතිඹ
ි ශඹෝජනඹ කයන කිසිදු ෘ තීඹ මිකතිඹති විරුේධි කිඹරහ භභ
හිත් ශ්  නළවළ. කිසිභ ශේදඹකි්  ශතොය සිඹලුභ ෘ තීඹ
මිකති ඒකට එකඟි.
ගරු බහඳතිතුභි , ඊශඟ කහයණඹ ශභඹි. ගරු ඇභතිතුභි ,
EPF එශක්  සිඹඹට 30ති ි හ ඉදිකිරීම් ණඹති වළටිඹට EPF
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රතිරහභි් ට ශද් න කිඹරහ තුහ් නහ් ශේ ඳනත වදරහ ශම්
ඳහර්ලිශම්් තුශේ ම්භත කයරහ ශම් ශන ශකොට අවුරුදු ශදකති
ශනහ. දළ්  ඳනත වදරහි තිශඵ් ශ් , ගරු බහඳතිතුභි .
නීතිඹ වදරහ තිශඵ් ශ් . වළඵළි අද ශන කල් තභ ඒක
ක්රිඹහ භක නළවළ. ඇි, ඒක ක්රිඹහ භක ශනොශ් ශ්  කිඹරහ අපි
දළන ග් න කළභළතිි.
ඊශඟ කහයණහ ශම්කි. EPF, ETF රඵන රති 50කට ළඩි
පිරිති ඉ් නහ. තුහ් නහ් ශේ ඒක ද් නහ. ශඳෞේගලික අංලඹ,
යහජය අංලඹ, අර්ධ යහජය අංලඹ ඹන ශම් වළභ එකකටභ අදහශ
අර්ථහධක අයුහදල් රඵන පිරි රති 50ති විතය ඉ් නහ.
වළඵළි ඔඵතුභහ කිඹ් න ඵර් න, accounts තිශඵ් ශ් 
ශකොච්චයද කිඹරහ. EPF/ETFරට රති 50ක විතය රතිරහභි් 
ඉ් නහ; රඵ් න සුදුසු අඹ ඉ් නහ. නුහ අද accounts
තිශඵ් ශ්   වඹද? රති 22කට විතයි accounts තිශඵ් ශ් .
ඇි, තුහ් නහ් ශේරහට ඉතිරි ඒහ වදහ ග් න ඵළරි ශරහ
තිශඵ් ශ් ? ශන ශභොකති ශනොශි ගරු බහඳතිතුභි , අද
කම්කරු අභහතයහංලඹට ඊට අලය කයන රතිඳහදන නළවළ; ඊට
අලය කයන කහර්ඹ භඩුඩරඹ නළවළ; ඊට අලය කයන නීති
කටයුතු කයන අඹ නළවළ; ඒ කටයු තට අලය කයන staff එකති
වරිඹට නළවළ. ඒ ි හ තුහ් නහ් ශේට ශම් කටයු ත කය ග් න
ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. අද සිඹඹට 50කටි, අර්ථහධක අයුහදල්
ගිණුම් තිශඵ් ශ් . ඉතුරු සිඹඹට 50ට ඒ ගිණුම් නළවළ. කල්ඳනහ
කයරහ ඵර් න. අපි ඔඵතුභහට ශඹෝජනහ කයනහ, කරුණහකයරහ
ශම් ත
ඹ ශනස කය් නඹ කිඹරහ.
ත
ගළටලුති තභි, වහම්පුතු් ට අදහශ ශේක
දුතිගළනවිලි, ශේක රලසන ි හ ඳය් න තිශඵන නඩු ශගොඩ
ගළහිරහ තිබීභ. ඒ ඳවසුකම් තුහ් නහ් ශේරහට නළති ි හ නඩු
ශගොඩති ශගොඩ ගළහිරහ තිශඵනහ. කහර්ඹ භඩුඩර රලසන
තිශඵනහ; නීතිඥි් ශේ රලසන තිශඵනහ. ඔඵතුභහශේ
අභහතයහංලශආ ි රධහරි භඩුඩරඹ ි රධහරි කුටිඹට ඇවිල්රහ
ඉ් නහ. භභ ඔඵතුභහශග්  අවනහ, වහම්පුතු් ට අදහශ ඳසු ගිඹ
අවුරුදු 10ට තුහ් නහ් ශේරහ නඩු  වඹති ඳයරහ තිශඵනහද
කිඹරහ. විභහ ඵරහ තුහ් නහ් ශේශේ කථහශේදී වරි කභති නළවළ
කිඹ් න, නඩු  වඹති ශම් ශන ශකොට ඳයරහ තිශඵනහද, නඩු
 වඹති ඳය් න තිශඵනහද කිඹරහ. ඒ රතිඳහදන ි සි ඳරිදි නළති
ි හ ඒ ඳවසුකම් තුහ් නහ් ශේරහට නළවළ.
ශභළි  ගළටලු ගණනහති තිශඵනහ, ගරු බහඳතිතුභි . භභ
ශම් කහයණහ කිඹරහ භශේ කථහ අ්  කයනහ.
තුහ් නහ් ශේ ශඹෝජනහකු කයරහ තිශඵනහ, දිනකට ළඩ
කයන ඳළඹ අට ඳළඹ නඹ කය් න කිඹරහ. ඳළඹ අශට් ළඩ දිනඹ
ි කම් වම්ඵ ශච්ච ශදඹති ශනොශි කිඹරහ ඔඵතුභහ ද් නහ.
ඳළඹ අශට් ළඩ දිනඹ "ශවේභහකට්" චතුයශ්රඹ ඉසයව ට්  කයරහ
-අරග කරා- උද්න ෝණ කරා ලැ කරන ජ්නතාල බා
ග තු ශදඹති. අපි භළි දිනඹ භය් ශ්  ඒක ි හ. ඳළඹ අශට්
ළඩ දිනඹ අයශගන තිශඵ් ශ්  එශවභි. දළ්  තුහ් නහ් ශේ
ශඹෝජනහ කයනහ ඒක ඳළඹ නඹ කය් න; ඳළඹ නඹ කයරහ
තිශආ දින ඳවට, ඳළඹ වතළිසඳවති වද් න. දළ්  කය් න ඕනෆ
ශේ ඕක ශනොශි.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

භභ ශඹෝජනහ කයරහ නළවළ.

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එශවභ නම් කවුද ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵ් ශ් ?
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ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ළඩ කයන ජනතහ එශවභ ඉල්ලීභති කයරහ තිශඵනහ. තභ
අපි ඒ ගළන කටයුතු කයරහ නළවළ.

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක තභි. නම න තහතිණඹ, නම න විදයහ දියුණු ශරහ
තිශඵන ත
ඹති ඇතුශශේ ශ් න ඕනෆ ශේ ඳළඹ අට, ඳළඹ වඹ
කයරහ ඳවසුකම් ශදන එකි. ශභොකද, "ශවේභහකට්" චතුයශ්රඹ
ඉසයව උේශඝෝණඹ කයපු කට්ටිඹ ඳළඹ දවඹ, ඳළඹ අට කය
ග තහ. නම න විදයහ, තහතිණඹ දියුණු ශරහ තිශඵනහ නම්
මිකි සසු ළඩ කයන කහරඹ අඩු කයරහ විශේකඹ ළඩි කය් න
ඕනෆ. ළඩ කයන කහරඹ ඳළඹ වඹ කයරහ ඒ ඳඩිඹ ශද් න ඕනෆ.
තුහ් නහ් ශේරහ ඳළඹ අට, ඳළඹ නඹ කය් න ශඹෝජනහ කයරහ
තිශඵනහ නම්, කරුණහකයරහ ඒක කය් න එඳහ. කවුරු ඒකට
විරුේධි.
ඊශඟට කහ් තහශෝ යහත්රී ශේශආ ශඹොදන එක ගළන භභ
කිඹ් නම්. ශම්කට ජහතික කම්කරු උඳශේලක බහශේ ෘ තීඹ
මිකති විශයෝධඹ ඳශ කයරහ තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභහ ද් නහ
ඒක තවනම් කිඹරහ. ඒකට විශලේ අයඹති ඕනෆ. නුහ නීති
ලිහිල් කය් න ඹනහ. අපි ද් නහ, ශඳෞේගලික අංලශආ යහඳහය,
ආඹතන හුඟති තළ් ර කහ් තහ්  රෑ ශන කල් ශේශආ
ශඹොදන ඵ. Supermarketsර රෑ 11, 12 ශන කල්
කහ් තහ්  ළඩ කයනහ. Supermarketsරට ගිඹහභ අඳට
ශඳශනනහ, යහත්රී 11, 12 ශනකම් කහ් තහශෝ ළඩ කයන ඵ.
Supermarkets යහත්රී 11ට ව් ශ් . ළහුහට ඳසු
ඒ
කහ් තහශෝ යහත්රී 1,2 ශනකම් ගණ් හිරවු වද් න ඕනෆ,
අතුගහ් න ඕනෆ, ශුේධ කය් න ඕනෆ, ඔතිශකෝභ කය් න ඕනෆ.
ආශඹ උශේ ඳහ් දය ළඩට එ් න ඕනෆ. ගරු බහඳතිතුභි ,
ශම් තිශඵ් ශ්  වල් ශේඹති. ඒ ි හ අපි ඉල්රහ සිටි් ශ්  ශම්
ත
ඹ ශනස කය් න කිඹරහි. විශලේශඹ් භ ශභ් න ශම්
කහයණහ ටික අධහයණඹ කයනහ. භභ නළත ඔඵතුභහශග් 
අවනහ, අය ශකෝ ත්රහ ඳදනභ භත ශේඹ කයන අඹ සථීය
කිරීභට ශඹොදහ ග් නහද කිඹන එක නළත අධහයණඹ කයමික් 
භශේ අදවස දළතිම භ අ්  කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි.
[ප.බහ. 11.00]

ගු (ආචළර්ය වරත් වීරනවේකර මශතළ (කම්කු ශළ
කම්කු වබතළ නිනයෝජය අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) சத் வீரசக - தரறல், தரறல்
உநவுகள் தறற அகச்சர்)

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

ගරු බහඳතිතුභි , කම්කරු අභහතයහංලශආ ළඹ ශීර් ගළන
කථහ කයන ශකොට එහි ි ශඹෝජය ඇභතියඹහ වළටිඹට භශේ
අදවස කිහිඳඹති ඳශ කය් න රළබීභ ගළන තුටු ශනහ. අශප්
ළඹ ශීර්ශඹ්  කම්කරු අභහතයහංලඹට රඵහ ශදන රතිඳහදන අපි
හධහයණීකයණඹ කය් ශ්  ශකොශවොභද කිඹන එක තභි
ශභතළනදී ළදග
් ශ් . භභ අභහතයහංලඹ ගළන ශකටි
වළඳි් ම භති කය් නම්. අපිට දළතිභති තිශඵනහ, අපිට
ශභශවයති තිශඵනහ. "තෘප්තිභ පරදහයී ශ්රී රහංකික ශ්රභ
ඵරකහඹති" තභි අශප් දළතිභ. "කහර්මිකක හභඹ ව
වශඹෝගිතහ, භහජ සුයතිෂිතබහඹ, කම්කරු අිතිහසිකම් වහ
පරදහි ත
ඹ තුළි්  භහජ ආර්ථික ංර්ධනඹට දහඹක ම භ"
අශප් ශභශවයි. අශප් දළතිභ අුව, අශප් ශභශවය හතිහ
කය ග් නට අභහතයහංලශඹ්  ශකශයන කටයුතු ගළන ඵළලුශො
ඒ ළඹ ශීර්ඹ ඉතහභ ශවොඳි්  හධහයණීකයණඹ කය් න පුළු් .

ඳහර්ලිශම්් තු

467
[ගරු (ආචහර්ඹ) ය

ම යශේකය භවතහ]

ගරු බහඳතිතුභි , ශම් අභහතයහංලඹ ඹටශ ආඹතන 05ති
තිශඵනහ. ඳශුහළි  එක තභි කම්කරු ශදඳහර්තශම්් තු.
කම්කරු ශදඳහර්තශම්් තුශ්  කය් ශ්  ඇ ත ලශඹ් භ
කහර්මිකක හභඹ ඇති කිරීභි. අඳට කහර්මිකක හභඹ අලය ් ශ් 
ඇි? යශට් ංර්ධනඹට දශ ශේශීඹ ි සඳහදනශඹ්  සිඹඹට 8ක
ශවෝ ඊට ඩහ රභහණඹති ඹ් න නම් ඇ ත ලශඹ් භ ඒ
කහර්මිකක හභඹ අපිට අලයි. අශප් යශට් කර්භහ් තලහරහ
8,000කට ඩහ තිශඵනහ. කහර්මිකක ආයහවුල් ි යවුල් කය ශගන, ඒ
හශේභ ළඩ ර්ජන පුළු්  තයම් අභ කය ග ශතො ඒ
ි සඳහදනඹ්  කිසිභ ඵහධහකි්  ශතොය ශගන ඹ් නට අඳට
පුළු්  ශනහ. ඒක තභි කම්කරු ශදඳහර්තශම්් තුශේ තිශඵන
මූලිකභ අයුහණ. ඒ මූලික අයුහණ අද ශනශකොට ඉතහභ
ශවොඳි්  කය ශගන ඹනහ කිඹන එක භට ආඩම්ඵයශඹ්  යුතු
කිඹ් න පුළු් . ශභොකද, කර්භහ් තලහරහ 8,000කට ඩහ තිශඵන
ශම් යශට් අද න විට අපි දළුව  ළඩ ර්ජන එකති නළවළ.
ඒ හශේභ තභි කම්කරු ආයහවුල් ඉතහභ අභ භට්ටභක
තිශඵ් ශ් . ඒ ි හ තභි අශප් ි සඳහදනඹ්  කිසිභ අහියඹකි් 
ශතොය ශගන ඹ් ශ් . ඒ තුළි්  තභි දශ ශේශීඹ ි සඳහදනඹ ඒ
ආකහයඹට තිඹහ ග් නට අඳට දහඹක ශ් න පුළු්  ශරහ
තිශඵ් ශ් .
ශදශි  ආඹතනඹ තභි ශ්රභ හනහ අයුහදර. ඒක ශරොතරැි
භඩුඩරඹ භඟ ම්ඵ් ධ ශරහ තභි කය් ශ් . ඒශක්  අපි
කය් ශ්  ශේකි් ශේ සුඵහධනඹ ගළන ශොඹහ ඵළලීභි.
ශඵොශවෝ ශේරහට වදිසි භයණඹති වුණහභ, ඒ අඹශේ ශභි් ට
ශම්ශක්  අපි ෂ්ය  රඵහ ශදනහ. ඒ හශේභ තභි රුපිඹල්
15,000කට අඩු ශේතනඹති රඵන ශේකශඹති ශේශඹ්  ඳව
කශශො , අපි ඔහුට නීතිභඹ ආධහය රඵහ ශදනහ. නීතිඥි් ට අද
ෆශවන විඹදභති ඹන ි හ නීතිඥ වහඹ අපි රඵහ ශදනහ. ඒ
හශේභ තභි ශේකි් ශේ ඳවුල්ර කහ් තහ් ට සඹං
රැකිඹහක ශඹදිරහ තභ් ශේ ශදඳි්  නළඟී සිටි් න, තභහශේ
ජීන භහර්ගඹ උස කය ග් න අලය කයන ඳවසුකම් ව
උඳශදස ඳහ අපි රඵහ ශදනහ.
අශප් අභහතයහංලශආ තිශඵන ත ළදග ආඹතනඹති තභි,
ජහතික ෘ තීඹ සුයතිෂිතතහ ව ශෞඛ්ය ආඹතනඹ. අශප්
ි සඳහදනඹ ළඩි කය ගළනීභට නම්, ඇ ත ලශඹ් භ සිදු න
අනතුරු අපි අභ කය ග් නට ඕනෆ. කර්භහ් තලහරහර විවිධ
ර්ගශආ අනතුරු ඇති ශනහ. භයණීඹ ත
ශආ අනතුරු ඇති
ශනහ. හභහනයශඹ්  ෘ තීඹභඹ අනතුරු හශේභ ෘ තීඹභඹ
ශයෝග ඇති ශනහ. ශභ් භ ශම්හ අභ කය ග ශතො , ඇ ත
ලශඹ් භ අශප් ි සඳහදන කටයුතුරට කිසිභ ඵහධහති ඇති
ශ් ශ්  නළවළ. අනතුරු ශතිහ ග් ශ්  ශකොශවොභද කිඹන
එක ගළන ශම් ආඹතනශඹ්  ඉතහභ ශවොඳි්  උඳශදස රඵහ
ශදනහ. ඒ වහ ළඩුහළු ඳ නහ. උදහවයණඹති වළටිඹට
කර්භහ් තලහරහ තුශ තිබිඹ යුතු දවිලි භට්ටභ, ආශරෝකඹ
ඹම්කිසි රභහණඹකට තිබිඹ යුතු ඵ, ල දඹ තිබිඹ යුතු රභහණඹ
ගළන අශඵෝධඹති රඵහ ශදනහ.
ශම් ආකහයශඹ්  අද තහතිණඹ ශඹොදහ ශගන කම්කරුහශේ
ශෞඛ්ය සුයතිෂිතතහ ඉතහභ ශවොඳි්  ඳහරනඹ කය ශගන
ඹනහ. ගරු බහඳතිතුභි , ඇ ත ලශඹ් භ ශම්හ අඳනඹන
ගළුවම්කරු් ශේ අලයතහ ඵට ඳ
ශරහ තිශඵනහ.
ගළුවම්කරු්  ඇවිල්රහ ඉසයශරහභ ඵර් ශ් , ශභ් න ශම්
හශේ ත
ඹ්  අශප් කර්භහ් තලහරහර තිශඵනහද කිඹහි. ඒ
කහර්ඹඹ අද ඉතහභ ශවොඳි්  ශකශයනහ.
ශම් ශඟදි ඵඩුඩහයනහඹක ජහතය් තය ම්භ් ත්රණ ලහරහශේදී
ඉතිවහශආ රථභ තහට අශප් ගරු අභහතයතුභහශේ උඳශදස ඳරිදි
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විවිධ කර්භහ් තලහරහ ව විවිධ ආඹතන වබහගි කය ශගන
අනතුරු අභ ලශඹ්  ඳ හ ග් නහ ආඹතනරට ම්භහන
රදහනඹති කය් න අඳට පුළු්  වුණහ. එභ උ ඹට ඳළමිකණීභට
සිටිශආ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ. නුහ
අග්රහභහතයතුභහශේ
රධහන ශඹ්  ඉතහභ හර්ථක ශර ඒ උ ඹ ඳළළ වූහ.
ගරු බහඳතිතුභි , ජහතික ශ්රභ අධයඹන ආඹතනඹති අශප්
අභහතයහංලඹ ඹටශ තිශඵනහ. ඒශක්  ශකශය් ශ්  කම්කරු
අණඳන , කම්කරු නීති ම්ඵ් ධශඹ්  කශභනහකරු් ,
ෘ තීඹ මිකති නහඹකි් , ශේකි්  කිඹන සිඹලු ශදනහභ
දළුව කිරීභි. ඒ වළභ ශකශනතිභ කම්කරු අණඳන ව නීතිරීති ද් නහ නම්, ඇ ත ලශඹ් භ අඳට විවිධ ගළටලු ආයහවුල්
ි යහකයණඹ කය ග් න පුළු්  නහ.
අශප් අභහතයහංලඹ ඹටශ
කම්කරු ් දි ශකොභහරිස
කහර්ඹහරඹති තිශඵනහ. ඒ කහර්ඹහරශඹ්  කයනහ, රැකිඹහර
ි යුතු ම ශම්දී අනතුයකට රති න අඹට, භයණඹට ඳ න අඹට
් දි රඵහ දීභ, ඒ අඹශේ ශභි් ශේ ගිණුම්රට ුහදල් තළ් ඳ
කිරීභ හශේ කහර්ඹඹ් . අශප් අභහතයහංලඹ ශභොන තයම් ශවොට
ංවිධහනඹ ශරහ තිශඵනහද කිඹහ ශම් ශේල් තුළි්  දළ්  අඳට
ශඳශනනහ. ඒ ි හ අශප් දශ ශේශීඹ ි සඳහදනඹ ශම් ආකහයඹට
ඳ හ ශගන ඹ් න කම්කරු අභහතයහංලශඹ්  ඉතහ විලහර
දහඹක ඹති රළශඵනහඹ කිඹන කරුණ අඳට ඉතහභ
ආඩම්ඵයශඹ්  කිඹ් න පුළු් .
ගරු බහඳතිතුභි , අශප් ංසකෘතිශආ , අශප් දර්ලනශආ ,
අශප් ජහනර ශම් ශේල් තිශඵනහ. අද අශප් යශට් ශඵොශවෝ
ආඹතන ජඳහනශආ ක්රිඹහ භක කයන "එස ඳව" ළඩටවන ගළන
ඉතහභ ආඩම්ඵයශඹ්  කථහ කයනහ. දළ්  අපි ඒ ආඹතනරට
කිඹහ තිශඵනහ, "එස ඳව" හශේ ශේල් බුදු යජහණ්  ව් ශේ
ශේලනහ කය තිශඵනහ, ඒහ අශප් ශඵෞේධ දර්ලනශආ තිශඵනහ
කිඹහ. ඒ අුව යහඳහය දියුණු කය් ශ්  ශකොශවොභද කිඹහ බුදු
යජහණ්  ව් ශේ ශේලනහ කය තිශඵනහ. යහඳහයඹති දියුණු
කය් න නම්, "දතිශකෝ, අනරශෝ, උඳහඹ ම භංහ, අරං කහතු් 
ව අරං ංවිධහතු් " කිඹන අංග ඳව අලය ඵ බුදු යජහණ් 
ව් ශේ ශේලනහ කය තිශඵනහ. ඇ ත ලශඹ් භ අපි
යහඳහයඹති ශවොඳි්  කය ශගන ගිශඹො , අඳට එඹ දියුණු කය් න
පුළු් . කර්භහ් තඹති ශවොඳි්  කය ශගන ගිශඹො , අඳට එඹ
දියුණු කය් න පුළු් . එතශකොට අශප් ි සඳහදන අඳට දියුණු
කය් න පුළු් . "දතිශකෝ" කිඹ් ශ්  දති ් න ඕනෆ. ඒ
හශේභ "අනරශෝ" කිඹ් ශ්  අර ් න ඵළවළ- not to be
lazy-. "උඳහඹ ම භංහ" කිඹ් ශ්  strategic planning. අපි
ඉතහභ ශවොඳි්  එඹ ළරසුම් කය් න ඕනෆ. ඒ ළරසුම් කයන එක
අතශර් අනතුරු ශතිහ ග් ශ්  ශකොශවොභද කිඹන කහයණඹ
තිශඵනහ. "අරංකහතු් " කිඹහ කිඹ් ශ්  ි සි ශරහට; ි සි
කරට ඒ ශේ කය් න ඕනෆඹ කිඹන එකි. "අරං ංවිධහතු් "
කිඹ් ශ්  එඹ ශවොට ංවිධහනහ භක කය් න ඕනෆඹ කිඹන
එකි. ජඳහනශආ තිශඵන එස ඳවට ඩහ ඉතහ ශවො ගළඹුරු
අර්ථඹති අශප් ශඵෞේධ දර්ලනශආ එන ඒ කරුණු ඳව තුශ
තිශඵනහ. ඇ ත ලශඹ් භ දළ්  අශප් ම්භ් ත්රණරදී,
ළඩුහළුරදී ඒහට වබහගි න ආඹතනරට ඒහ අපි කිඹහ
ශදනහ.
ගරු බහඳතිතුභි , ඒ හශේභ තභි, වහම්පුතහ ව ශේකඹහ
අතය තිශඵන ම්ඵ් ධතහ. වහම්පුතහශේ ව ශේකඹහශේ
ග වම් ශභොනහද කිඹහ බුදු යජහණ්  ව් ශේ සිඟහශරෝහද
ූ ත්රශඹ්  ඉතහභ රසනට ශේලනහ කය තිශඵනහ. වහම්පුතහ
ඉතහභ ශවොඳි්  දතිතහ වහ සුදුසුකම් අුව ශේඹ රඵහ ශද් න
ඕනෆ. ශේකඹහට ශවො ශේතනඹකු , ශයෝ ව වුණහභ
වදයහධහය , ඳහරිශතෝෂික ුහදලු රඵහ ශද් න ඕනෆ. ඒ හශේභ
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ි සි ශරහට ශේකඹහ ි දවස කය් න ඕනෆ. ඒ හශේභ
ශේකඹහ හිමිකදිරි ඳහ් දය නළඟිටරහ ළඩට ඹ් න ඕනෆ. තභහට
රඵහ දී ඇති උඳකයණ ආයතිහ කිරීභ , තභහශේ වහම්පුතහශේ
 වර්තිඹ ළඩි න ශර කටයුතු කිරීභ , ි සඳහදනඹ ළඩි කිරීභ
ශේකඹහ විසි්  කය් න ඕනෆ. ශභ් න ශම් ශේල් අශප්
ජහනර තිශඵනහ. ශම්හ අපි දළ්  ආඹතනරට ශකශභ් 
ශකශභ්  කිඹහ තිශඵනහ. ඒ අුව ශවො හභඹති, නළ නම්
ශවො අශඵෝධඹති ශේකඹහ ව වහම්පුතහ අතය ඇති වුශණො ,
ි සඳහදනඹ ළඩි කය් න අඳට පුළු්  නහ. ඒ ආකහයඹට
වහම්පුතහ ව ශේකඹහ කටයුතු කයන ි හ තභි කම්කරු
ආයහවුල් අඩු ශරහ, ළඩ ර්ජන අඩු ශරහ අද යශට් ි සඳහදනඹ
ළඩි ශරහ තිශඵ් ශ් . ඒ වහ අශප් අභහතයහංලශඹ්  ශභතයම්
ශරොකු දහඹක ඹති රඵහ ශද් න වළකි ම භ ගළන ඇ ත
ලශඹ් භ ශම් අසථහශේදී භභ තුටු නහ.
ඊශඟට අනතුරුරදී ් දි රඵහ ගළනීභ ගළන කථහ කශහ; නඩු
ගළන කථහ කශහ. නුහ , අශප් ් දි කහර්ඹහරඹට එන විසතය
අුව 2013 ව 2014 ර්ර ් දි අලයතහ 378ති හර්තහ
ශරහ තිශඵනහ, ගරු බහඳතිතුභි . එි්  259ති අඳ අ් 
කය තිශඵනහ. ් දි ලශඹ්  ආඹතනලි්  රුපිඹල් මිකලිඹන
62ති අඹ කයශගන තිශඵනහ. ඵහර ඹසකහය ගිණුම්රට රුපිඹල්
මිකලිඹන 14ති දභහ තිශඵනහ. අශප් අභහතයහංලඹ තුළි් , ් දි
ශකොභහරිස කහර්ඹහරඹ තුළි්  ඒ ශුවශ්  විලහර කහර්ඹ
බහයඹති ඉටු කය තිශඵනහ.
අනතුරුරට ් දි රඵහ දීශම්දී තුල්හිරිඹ, පශගොඩ කම්වල්ර
රැකිඹහ අහිමික වූ අඹට ශභය අඹ ළශඹ්  -2015 දී ශගම භට රුපිඹල් මිකලිඹන 60ති ශ්  කය තිශඵනහ. ඒ අුව එති අශඹකුට
රුපිඹල් 25,000 ගණශ්  2,396 ශදශනකුට ඒ ුහදල් ශග් න
පුළු්  ශනහ.
ගරු බහඳතිතුභි , ශේක අර්ථහධක අයුහදර ගළන භභ
කිඹ් න ඕනෆ. හභහිතක ංඛ්යහ ළඩි කය, වහම්පුතු්  ංඛ්යහ
ළඩි කය, අද ශන ශකොට ශේක අර්ථහධක අයුහදර රුපිඹල්
ට්රිලිඹන 1.35ති දතිහ ර්ධනඹ කය් න අඳට වළකි ශරහ
තිශඵනහ. ශේක අර්ථහධක අයුහදරට වහම්පුතු්  විසි්  ශගන
සිඹඹට 12ක රභහණඹ ශභය අඹ ළශඹ්  සිඹඹට 14ති දතිහ
ළඩි කය තිශඵනහ. ඒ තුළි්  ළඩ කයන ජනතහශේ විශ්රහභ
ජීවිතඹ ඩහ ඹවඳ ඵට ඳ කය් න පුළු් . එ්  තීයණඹති
ගළනීභ ම්ඵ් ධශඹ්  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට අඳ සතුති් ත
ශනහ.
කලි්  කථහ කශ එති ජහතික ඳතිශආ භ් ත්රීතුභහ ත
කහයණඹති කිේහ. භහ හිත් ශ්  ඒක අතයඹති. එතුභහ කිේහ
අර්ථ හධක අයුහදල් - EPF - ශග් ශ්  නළවළ කිඹහ. ශම් ගරු
බහට භභ ඉතහභ ග  වශභ්  යුතු කිඹහ සිටිනහ, 2013 ශර්
අඳට අඹදුම් ඳ 114,275ති රළබුණු ඵ. ඒහට රුපිඹල් මිකලිඹන
50,062ති ශම් න විට ශගහ තිශඵනහ. එභ ි හ එති ජහතික
ඳතිශආ ඒ තර්කඹ, ශචෝදනහ අතය එකති ඵ ශඳනී ඹනහ.
2005දී රළබුණු දහඹක ුහදල් රභහණඹ රුපිඹල් මිකලිඹන 24,324ි.
2013 න විට දහඹක ුහදල් ලශඹ්  රුපිඹල් මිකලිඹන 77,335ති
රළබිරහ තිශඵනහ. අද තහතිණශඹ් , ඳරිගණක බහවිතශඹ්  ති
ශදකති, තුනති ඇතුශත අඳට ශම් හ විලහර ුහදරති ශග් න
පුළු්  ශරහ තිශඵනහ. ඒ ි හ එති ජහතික ඳතිශආ එභ
ශචෝදනහ අඳ පිළිකුශර්  යුතු ඵළවළය කයන ඵ භහ ශම්
අසථහශේදී කිඹහ සිටිනහ.
ඳඩි ඳහරක බහ කම්කරු ශදඳහර්තශම්් තු ඹටශ තභි
ක්රිඹහ භක ් ශ් . ශඳෞේගලික අංලශආ ශේකඹ් ශේ අභ
ළටුඳ ළඩි කිරීභ ඉතහභ ශවො පිඹයති. ඇ ත ලශඹ් භ
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2005 ශර් සිට ශම් යජඹ ඹටශ තභි ඉතහභ ශීඝ්රශඹ්  ශම්
වන දු් ශ් . ශඳෞේගලික අංලශආ ශභය අභ භහසික ළටුඳ
රුපිඹල් 10,000ති දතිහ ළඩි කයරහ, එභ මාභහශ්  ඉවශ
ඳ නහ ෆභ අභ ළටුප් රභහණඹතිභ අභ ලශඹ්  භකට
රුපිඹල් 500කි්  ළඩි කය තිශඵනහ. යහජය ශේකඹ් ට ශදන
යරහද ශඳෞේගලික අංලශආ ශේකඹ් ට රඵහ දීභ ගළන අඳ
ඉතහභ තුටු ශනහ.
ශභහ ශ්රභඹ ශඹොදහ ගළනීභ අද අඳට විලහර තර්ජනඹති
තිශඵනහ; ජහතය් තය ශරෝකශආ නයහඹ ඳත්රඹට එඹ ඇතුළු
ශරහ තිශඵනහ. ගරු දිශ් ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ
ඒ
ම්ඵ් ධශඹ්  ඹම්තහති දුයකට කිේහ. ශභහ ශ්රභඹ ශඹදම භ කිඹන
එක අභ කය ග ශතො -නළති කය ග ශතො - තභි ඉදිරිශආදී
අඳට අශප් ි සඳහදනඹ හශේභ අඳනඹන කටයුතු කය් න පුළු් 
් ශ් . එඹ තුය්  කිරීභට අඳ දළනටභ උඳඹහ භහර්ග අයශගන
තිශඵනහ. විධිභ අංලඹ තුශ දළ්  ම්පර්ණශඹ් භ හශේ ශභහ
ශ්රභඹ නළති ශරහ තිශඵනහ. නුහ අවිධිභ අංලඹ අශ ඉතහභ
සුළු ලශඹ්  ශභහ ශ්රභඹ ශඹොදහ ගළනීභ තිශඵනහ. එඹ තුය් 
කශශො ආසිඹහශේ විතයති ශනොශි, ුහළු ශරෝකශආභ ශවො,
ආදර්ල යටති ඵට ශ්රී රංකහට ඳ ශ් න පුළු්  ශි.
ශභහ ශ්රභඹ කිඹ් ශ්  ශභොකතිද? අවුරුදු 5-17 අතය කිසිභ
ශකශනති රැකිඹහරට ශඹොදහ ග් න ඵළවළ. අවුරුදු 14-17 අතය
ශකශනකුට රැකිඹහති ශදනහ නම් අනර්ථකහරී රැකිඹහර
ශඹොද් න
ඵළවළ.
අනර්ථකහරී
කිඹ් ශ් ,
ඳතල්ර,
කර්භහ් තලහරහර රැකිඹහර ශඹොද් න ඵළවළ; යහත්රී කහරශආ
රැකිඹහර ශඹොද් න ඵළවළ. ශම්හ ඉතහභ ළදග ් ශ්  භභ
කලි්  කිේ ඳරිදි අඳනඹන කයනශකොට, ඒ ගළුවම්කරු්  ශම්
ශකෝ ශේසි ශවොඳි්  ඵරන ි හි. ශම් ශකෝ ශේසි ශවොඳි් 
ඵරරහ තභි අඳට ඒ අඳනඹන ඇණවුම් රළශඵ් ශ් . කම්කරු
අභහතයහංලඹ තුළි් , ඒ විවිධ ආඹතන තුළි්  ඒ ශකෝ ශේසි ඉතහභ
ශවොඳි්  ආයතිහ කය ග් නහ ි හ තභි ශම් තහති දුයට ශම් යශට්
ි සඳහදනඹට අඳට දහඹක ් න පුළු්  ශරහ තිශඵ් ශ් .
ගරු දිශ් ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කිේහ, අඳ ශභහ ශ්රභඹ
ූ යහශගන කනහඹ කිඹහ. නුහ දළ්  අඳ එඹ තුය්  කිරීභට
කටයුතු කය තිශඵනහ. ඒ වහ අඳ දිස්රිති ශල්කම්රු් ශේ
ශභහ ංර්ධන ළරළසභ තුශට එභ කහයණඹ ඇතුශ කය, ශභහ
ශ්රභඹ ශඹොදහ ගළනීභ දිස්රිති භට්ටමික්  ම්පර්ණශඹ් භ තුය් 
කයශගන ඹනහ. දළනටභ
දිස්රිතික ශදක තුනක
ම්පර්ණශඹ් භ ශභහ ශ්රභඹ අභ කයරහ, බි් දුට ඵසරහ
තිශඵනහ. ඉදිරිශආදී අඳට පුළු්  ශනහ ඉතිරි දිස්රිතිකර
ශභහ ශ්රභඹ අභ කයරහ, -භභ ඉසශල්රහ කිේහ හශේ- ශම් යට
ශරෝකඹටභ ආදර්ලඹති න යටති ඵට ඳ කය් නට.
අපි "ඉ- යහජය රතිඳ තිඹ" අුව කටයුතු කයශගන ඹනහ. ඒ
අුව, අපි කම්කරු ඳළමිකණිලි ඳරිගණක ජහරඹ්  වයවහ රඵහ
ගළනීභ සිදු කයනහ. ශම් අයුරි්  ඒ කටයුතු අඛ්ඩුඩ කයශගන
ඹහභට අඳට රතිඳහදන රඵහ දීරහ තිශඵනහ. අපි ශම් න විට අර්ථ
හධක අයුහදල් ගිණුම් හිමිකඹ් ශේ ඇඟිලි රකුණු ඳරිගණකගත
කයරහ තිශඵන ි හ, ඇඟිලි රකුණති ති ඵ වළටිශආ, හභහිතක
අංකඹ භඟ ගිණුශම් ශලේඹ ඵරහ ග් නට පුළු්  ශනහ. ශම්
ආකහයඹට අපි නම න තහතිණඹ ශඹොදහ ගි මික්  කටයුතු කයශගන
ඹනහ.
ශම් අඹ ළශආ තිශඵන ඉතහභ ළදග කහයණහ තභි, ශේක
අර්ථ හධක අයුහදශල් ශේහ ශඹෝජකඹහශේ දහඹක ඹ සිඹඹට
2කි්  ළඩි කිරීභ, ශේහ ශඹෝජකඹ් ට තභ හිඟ අර්ථ හධක
අයුහදල් ශගම භ වහ සිඹඹට 6ක ශඳොලිඹට ණඹ ුහදල් රඵහ දීභ,
විශ්රහමිකකඹ් ශේ ඵළංකු තළ් ඳතු වහ ශඳොලී අුවඳහතඹ සිඹඹට 12
දතිහ ඉවශ දළමීභ ව ශඳෞේගලික අංලශආ සිඹලුභ
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ශේකඹ් ශේ අභ මූලික ළටුඳ රුපිඹල් 10,000 දතිහ ළඩි
කිරීභ. ශම් අභ ළටුඳ ළඩි ම භ භඟ සිඹලුභ අතිකහර දීභනහ,
ි හඩු දීභනහ, ළටුප් ව ඳහරිශතෝෂික ගණනඹ කිරීම් ඉවශ
ඹනහ. ඒ හශේභ, ශම් අඹ ළඹ ශඹෝජනහ භඟි්  ඇඟලුම් අංලශආ
ශේහ ි යුතිතිකි්  වහ විශ්රහභ ළටුඳති රඵහ දීභට කටයුතු
කයනහ. ශම් ශඹෝජනහ තුළි්  අශප් අභහතයහංලශආ කටයුතු
ර්ධනඹ ම ශභ්  අඳට ත ත හර්ථක රතිපර රඵහ ගළනීභට
වළකි ශන ඵ භහ කිඹහ සිටිනහ.
අඳට ඳරිණත අභහතයයශඹති සිටිනහ. එතුභහශේ උඳශදස
ඳරිදි කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ අභහතයහංලශආ කටයුතු ඉතහභ
හර්ථක කයශගන ඹනහ. අශප් අභහතයහංලඹ යශට් ි සඳහදනඹට
දහඹක ශනහ. ඒ හශේභ අශප් අභහතයහංලශආ ශල්කම් උඳහලි
විශේම ය භව භඹහ ඉතහභ දති ශල්කම්යශඹති. එතුභහට ය
ගණනහක ශවො ඳරිණත දළුවභති තිශඵනහ. එතුභහ ගරු
ඇභතිතුභහශේ , අශප් උඳශදස රඵහශගන විලහර ළඩ කටයුතු
යහෂ්ඹති කයශගන ඹනහ. කම්කරු ශදඳහර්තශම්් තුට අලුශත් 
ඳ වුණු කම්කරු ශකොභහරිසතුභහ න ශකෝ ල් ශජනයහල්
ශවේය ඹහඳහ භවතහ ශඳො ඳ ඳහ ලිඹහ තිශඵනහ, කම්කරු
අංලශආ ළඩ කටයුතු හර්ථක කයශගන ඹ් ශ්  ශකොශවොභද
කිඹරහ. ඒ හශේ දති ආඹතන රධහනී්  අඳට රඵහ දී තිශඵනහ.
ශවො බුේධිභ , ඳරිණත අභහතයයශඹති අඳට සිටිනහ. නළත
යති භභ කිඹ් ශ් , දශ ශේශීඹ ි සඳහදනඹ අඛ්ඩුඩ
ඳ හශගන
ඹහභට
කම්කරු
වහ
කම්කරු
ඵදතහ
අභහතයහංලශඹ්  ඉතහ විලහර දහඹක ඹති රඵහ ශදන ඵි. අශප්
අභහතයහංලශආ ළඹ ශීර්ඹ භභ ඒ ආකහයඹටභ හධහයණීකයණඹ
කයන ඵ රකහල කයමික්  භශේ කථහ අ්  කයනහ.
ශඵොශවොභ සතුතිි ගරු බහඳතිතුභි .
[தொ.த. 11.18]

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

தகப
றசரபர்
அர்கரப,
எரு
ரட்டின்
தொதுதகரேம்தரகத் றகழ்தர்கள் அந்ரட்டின் தரறனரபர்
ர்க்கர. அத்தரறனரபர்கபது தரறல் உரறக, தரறல்
றங்கள், ரழ்க்ககத்ம் ன்தற்கந உரறப்தடுத்
துகறன்ந தரரற ததரரப்தை தரறல், தரறல் உநவுகள்
அகச்சறன் தசற்தரடுகபறரனர ங்கறறருக்கறன்நது. அந்
ககறல் அவ்கச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண குழுறகன
றரத்றல்
கனந்துதகரள்கறட்டு
ரன்
கறழ்
வுரகறன்ரநன்.
2015ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத்றட்டரணது,
துன்தத்றரன துண்டுகறடக்கறன்ந து க்கரக்குப் தரரற
ப்தறசரங்ககப
ங்கப்ரதரரகப்
தரசரங்கு
தசய்துதகரண்டு, றநந் ததரருபரரக் தகரள்ககக ரரேம்
றருத்றதசய்து, தொனரபறத்து ஆறக்கத்க ரேப்தடுத்
துற்குத் ரகரண ததரருபரர கனப்தறன்ணகன
சக்றப்தடுத்ற, றகநரற்ர அறகரறக்க ஜணரறதற
தொகநக
ஸ்றப்தடுத்தும்
ரரக்ரகரடு
அசறணரல்
தொன்தரறப்தட்டரகும். 2015ஆம் ஆண்டு கடததநறருக்
கறன்ந
ரர்கன
ரரக்கரகக்தகரண்டு,
க்கரக்கு
ப்தறசரங்ககப ரரற ங்கறறருப்தரக இவ்வு
தசனவுத்றட்டம் தபறக்கரட்டி றற்கறன்நது. ஆணரல், உண்க
அதுல்ன.
சரர
க்கரக்கு
ங்கறறருக்கும்
ப்தறசரங்ககபறட,
தொனரபறத்து
ர்க்கத்துக்ரக
தன்டங்கு சரேககககபத்ம் ப்தறசரங்ககபத்ம் இந்
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'தட்ஜட்'
ங்கறறருக்கறன்நது.
இவ்சரங்கத்றன்
ரறக்தகரள்கக
சரர
க்கபறன்
ருரணத்கப்
தரறப்தரரடு,
ரூதரறன்
றப்தறநக்கம்
அர்ககபப்
ரதரரட்ட
றகனக்குத்
ள்பறச்
தசல்ரகவும்
அகந்றருக்கறன்நது.
இவ்வு தசனவுத்றட்டம் தரறனரபர்கரக்கு ரர்த்
ரலறரண ன்கககப ங்கத் நறத்ள்பது. ணறரர்துகந
தரறனரபர்கரக்கு 10,000 ரூதரய், அச ஊறர்கரக்கு
15,000 ரூதரய் ன்ந அடிப்தகடச் சம்தப றர்ரணது,
தரறனரபர் த்றறல் ற்நத்ரழ்வுககப உருரக்கற, ரசற
குகநந்தட்ச சம்தபத்க ற்தடுத் தொடிர றகனக்குத்
ள்பறத்ள்பது. ஆணரல், சம்தப றர் சகத ற்ரம் கூட்டு
எப்தந்ங்கபறதெடரக அசு றர்றத்றருக்கறன்ந அடிப்தகடச்
சம்தபத்கறட, அறகபரண தரகககக் குகநந்தட்ச
சம்தபரக எரு தரகுற ணறரர்துகந தரறனரபர்கள்
ததற்ரருகறன்நரர்கள். அசறன் சறதரரறசறகண அகணத்துத்
ணறரர் றரணங்கரம் றத்து, றகநரற்ரம் ன்தது
சந்ரகத்துக்குரற
என்நரகும்.
ணர,
வு
தசனவுத்றட்டத்றல் தரறந்துகக்கப்தட்டுள்ப அடிப்தகடச்
சம்தபத்கச் சகன ணறரர்துகநத் தரறனரபர்கரம்
ததற்ரக்தகரள்ரம்ககறல் தரறனரபர்கரக்கரண வு
தசனவுத்றட்ட றரக் தகரடுப்தணவுச் சட்டதரன்நறகண Budgetary
Relief
Allowance
of
Workers
Act
உருரக்குற்கு தரறல், தரறல் உநவு அகச்சு
தொகணரண்டும்.

Hon. Chairman, the Auditor-General’s Report of 2011
highlighted
several
discrepancies
concerning
administrative and investment matters in the Employees'
Provident Fund. But, it seems that the Government has
not taken serious note of it. The increase in the employer
contribution to the Provident Fund by 2 per cent has to be
considered as a device to bridge the Government Budget
Deficit.
Further, in his Report, the Auditor-General highlights
several instances where monies had been recovered and
not credited to the individual accounts. Thus, many who
are eligible to draw this money after 55 years have been
deprived of getting it and many beneficiaries have also
died without getting a cent. The JEDB, the SLSPC and
the Elkaduwa Plantation alone have to pay EPF, ETF and
service gratuity from 2001 to 2012 to the tune of
approximately Rs. 1,840 million, 1840 றல்ரன்
ரூதரய்கள். I hope the Hon. Minister would remember that
he announced at the NLAC meeting that the plantation
management has undertaken to cut trees and pay up the
dues to the EPF from monies received by the sale of
those trees. Sir, I would like to know from the Hon.
Minister how much money he had recovered from the
sale of trees and the amount deposited in individual EPF
accounts of employees.
In addition to that, the Ceylon Transport Board has to
pay approximately Rs. 3,882 million to the EPF. All these
sectors are managed by your Government, and His
Excellency the President as Minister of Finance and
Planning, pointed out in his Budget Speech that lease
agreements of loss-making companies, which have not
paid their dues, will be cancelled. So, what is His
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Excellency the President going to do in respect of the
Government-managed estates, which have not paid even
the EPF for more than 15 years and which have not put
the State-managed plantations in perfect order, being a
model to others? Is it proper for the Government to
preach something that it does not practise, to others?
Then, Article 23 (1) of the Universal Declaration of
Human Rights states, "Everyone has the right to work, to
free choice of employment, to just and favourable
conditions of work and to protection against
unemployment". But, in reality, it is not so. The ILO
propagates “decent work”, but unfair labour practices are
committed often, taking advantage of the Government
policy. Out of the total workforce of approximately 8.05
million in our country, 62 per cent represents the informal
economic sector, which include garments, building
construction, agriculture, fisheries et cetera. The workers
in informal economic sectors like the garment sector, live
under precarious working conditions especially in
workplaces in the Free Trade Zones. This large workforce
is deprived of all statutory entitlements: overtime
payments, leave, holidays, EPF, ETF, other social
benefits and the right to organize. Sri Lanka adopted the
ILO Conventions No. 87 and 98, but the freedom of
association and freedom to organize and federate are
curtailed in most of the sectors.
With regard to the extension of collective agreement,

ததருந்ரரட்டத்துகநறல் ககச்சரத்றடப்தடுகறன்ந கூட்டு
எப்தந்ங்கள் தரறல் தறக்குக் கட்டகபச் சட்டத்றதெடரக
தரறல் அகச்சருக்கு ங்கப்தட்டிருக்கறன்ந அறகரத்றன்
அடிப்தகடறல், அத்துகந சரர்ந் கண ணறரர்துகந
தரறனரபர்கரம்
எப்தந்
ற்தரடுககப
அததறக்
கும்ததரருட்டு,
தரறல்
அகச்சு
ர்த்ரணற
அநறறத்ரைடரக அநறறத்ல் றடுக்கும். இவ்ரரந கடந்
கரனங்கபறல்
றகழ்ந்து.
ஆணரல்,
ற்ரதரது
கடதொகநறரேள்ப
கூட்டு
எப்தந்
ற்தரடுககபத்
ணறரர்துகந
தரறனரபர்கரக்கு
ங்க
அகச்சு
டடிக்கக டுக்கறல்கன. ணர, இகண அதொல்தடுத்
ரண்டுதணக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.

Sir, if we take outsourcing, there is a very serious
situation in the country, which the entire House should
take note of. In other words, there is outsourcing or
subcontracting of work to manpower agencies by some of
the employers for personal gain, thus denying the workers
their legitimate rights such as superannuation benefits,
permanency, employment injury benefits et cetera.
Employers hire contract labour repeatedly on a shortterm basis, which helps termination of workers easily.
Besides, there is total absence of trade union rights in this
process. The workers are not permitted to join Trade
Unions and as such there is no possibility of collective
bargaining. A large number of workers are being affected
due to this process.
Sir, according to the Brazilian Labour Law, companies
that outsource part of their activities to other companies
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have to show some responsibility for the labour rights of
workers of subcontracted firms. Also, outsourcing firms
are strictly required to ensure decent work conditions,
dismissal protections and other legal guarantees.
The most surprising aspect is that a proposal was
unanimously adopted by the NLAC concerning
outsourcing and the Hon. Minister submitted a Cabinet
Memorandum two years ago to that effect. But, no
decision has yet been taken by the Cabinet with regard to
a very important issue affecting thousands of workers
who are deprived of their legitimate rights. I would like to
know whether this is the proud policy of “Adambara
Thaththa’s Chinthanaya”. Thousands of workers have
very badly been affected. So, I request the Hon. Minister
to take serious note of it. There should be a decision on
that. Please follow the Brazilian example and learn from
their experience. A large number of outsourced workers
are denied of their rights. They do not know who their
employer is because they have been contracted and
subcontracted endlessly. Everywhere, even at most of the
leading hospitals, the workers have been recruited
through employment agencies, in other words, through
brokers. We want them directly employed by your
employers. They should know their employers and they
should also enjoy their rights. A large amount of earnings
of the country is being brought by the informal sector.
So, why are workers in the informal sectors are being
deprived of their rights?
Then, I come to indexation of wages. According to
Section 20 (2)(b) and (c) of the Wages Boards Ordinance,
the Commissioner of Labour is required to ascertain and
publish the cost of living index variation in the
Government Gazette. The Colombo Consumer Price
Index was published in the Government Gazette monthly
from 1952 up to April 2008, the variation was Rs. 2 per
point. In May 2008, a new Index was introduced, but it is
not published in the Gazette now. Thus, the Trade Unions
find it impossible to bargain without this Index, which
forms the yardstick in wage negotiations, especially in the
collective agreements. This is one of the priority areas
which have been discussed in the NLAC for a long time.
The decisions taken at the NLAC are not being
implemented. Hon. Minister, with your all experience you were a trade union leader and also the president of
my union at one time - you can look into this matter. We
appreciate that you, who was a trade union leader, have
been given a very important position and we would like to
see these important issues are addressed on a priority
basis.
Finally, I must mention that this Budget, instead of
helping the workers, has cheated them and shattered their
hopes and aspirations. I hope the Ministry will take
prompt action, at least, to eradicate the outsourcing
menace and help a large number of workers.
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ඳහර්ලිශම්් තු

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

The next speaker is the Hon. Perumal Rajathurai.
Before he starts his speech, the Hon. Deputy Chairman of
Committees will take the Chair.
අනුරුල කථළනළයකුරමළ මූළවනනයන් ඉලත් වුනයන්,
නිනයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ [ගු මුුනේසු චන්්රකුමළර් මශතළ]
මුළවනළරූඪ විය.

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

[தொ.த. 11.31]

ගු නඳුමළල් රළජදුරයි මශතළ

(ரண்தைறகு ததருரள் ரஜதுக)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

தகப றசரபர் அர்கரப, இன்ர இந்ச் சகதறரன
தரறல், தரறல் உநவுகள் அகச்சறன் றற எதுக்கலடுகள்
லரண குழுறகன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு, ன்தகட
கருத்துக்ககபத்ம்
தொன்கப்தற்குச்
சந்ர்ப்தம்
அபறத்
கக்கரக உங்கரக்கு ன்நற தரறறக்கறன்ரநன். ததரர
ரட்டத்கப் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந ஏர் உரப்தறணர்
ன்ந
ககறரேம்
தரறனரபர்
குடும்தத்றரன
தறநந்துபர்ந்ன் ன்ந ககறரேம் தரறனரபர்கள்
றணந்ரரரம் அததறக்கும் தல்ரர தறச்சறகணககப
அதத ரலறரக உர்ந்ன் ன்ந ககறரேம் சறன
ஆக்கதர்ரணதும்
உண்கரணதுரண
கருத்துக்ககப
தொன்கக்க றரும்தைகறன்ரநன்.
இந் வு தசனவுத்றட்டத்றரன ரட்டிரேள்ப அச
ஊறர்கரக்கும்
ணறரர்துகந
ஊறர்கரக்கும்
தன
ன்ககரம் றரங்கரம் தொன்தரறப்தட்டுள்பண.
உரரக தரறனரபர் ரசனரத றறக்கு இதுகத்ம்
தசரேத்ப்தட்ட தரறல்ருர் தங்கு 12 வீத்றரருந்து 14
வீரக அறகரறக்கப்தட்டுள்பது. இன்தோனம் தரறனரபர்
கரக்கு ன்க கறகடக்கக்கூடிரக இருக்கறன்நது. இந்
ரட்டிரன ஊறர் ரசனரத றறச் சட்டம் அதொரேக்குந்
கரனத்றரருந்து கனகப் ததருந்ரரட்டத் தரறனரபர்கள்
அற்குத் து தங்கபறப்கதச் தசய்து ந்துள்பணர். இன்ர
ஊறர் ரசனரத றற தோனம் றட்டப்தடும் தன தறல்ரன்
ரூதரரணது, த்ற ங்கறறல் எதுக்கலடரக கக்கப்தடுகறநது.
த்ற
ங்கறரணது,
இந்
ஊறர்
ரசனரதறற
எதுக்கலட்கடப் தன தொரெடுகபறல் கப்தைச் தசய்து ட்டி
ருரணரகப் தன தறல்ரன் ரூதரக உகக்கறன்நது.
ணர,
இந்
ருரணத்றன்
தோனகர்த்ரக்கபரண
தரறனரபர்கரக்கு
ரரேம்
தன
ன்கககபத்ம்
றரங்ககபத்ம் ங்குற்கு அசரங்கம் தொற்சறககப
டுக்கரண்டுதணக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
ரரேம், இந் வு தசனத்றட்டத்றல் 180 ரட்கரக்கு
ரல் ரகனதசய்த்ம் ற்கரரக ஊறர்கள் தரறரல்
றந்ரக்கப்தடுரர்கள் ன்ர கூநப்தட்டுள்பது. இது எரு
சறநந் தொன்தரறரக உள்பது.
ஆணரல், இன்ர
ததருந்ரரட்டப்
தகுறகபறரன
தல்னரறம்
ரதர்
தன
ருடங்கபரகத்
ற்கரரகத்
தரறனரபறகபரகத்
தரறல்தைரறகறன்நணர். ணர, இர்ககபத்ம் தரறரல்
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றந்ரக்குற்குத்
தரறல்
அகச்சர்
அர்கள்
டடிக்கக
டுக்கரண்டும்.
ரரேம்,
கனகப்
ததருந்ரரட்டப்தகுறகபறல் தொகநரண தரறல் ரய்ப்தைக்கள்
கறகடக்கர
கரத்றணரல்
தல்னரறக்கக்கரண
இகபஞர், த்றகள் இன்ர தகரழும்தை உட்தட ரட்டின்
தல்ரர தகுறகரக்கும் தசன்ர தரறல்தைரறகறன்நணர்.
இர்கபறல் ததரும்தரனரரணரருக்குத் தரறற்சட்டத்றன்தோனம்
உத்ரப்தடுத்ப்தட்டுள்ப அல்னது கட்டரப்தடுத்ப்
தட்டுள்ப தன ன்ககள் கறகடப்தறல்கன. குநறப்தரக,
தகரழும்தை ரதரன்ந கங்கபறரன ககடகபறல் ரகன
தைரறகறன்ந இகபஞர், த்றகள் தன ருடங்கபரகத் தரறல்
தைரறந்ரரேம் இன்ர அர்கரக்குச் சட்டப்தடிரண சம்தபம்,
ஊறர்
ரசனரத
றற,
ஊறர்
ம்தறக்கக
றற,
தறக்தகரகட, அங்கலகரறக்கப்தட்ட றடுதொகந, சுகவீண
றடுதொகந ரதரன்ந ன்ககள் கறகடப்தறல்கன. இது
தரடர்தரக ரடிரகப் தனர் ங்கபறடம் தொகநப்தரடுகள்
தசய்றருக்கறநரர்கள். இக அந்த் தரறனரபர்கரக்குக்
கறகடக்கறன்நணர
ன்தகக்
கணறப்தறல்
தரறல்
றகக்கபத்றல் தறதைரறத்ம் உத்றரரகத்ர்கரக்குப் தரரற
கடகத்ள்பது.
ணர, இது தரடர்தறரேம் அகச்சர்
அர்கள் ணது றரசட கணத்கச் தசரேத்ற இந்த்
தரறனரபர்கரக்கு
லற
கறகடப்தற்கு
ஆண
தசய்ரண்டும்.
ரரேம், இந்ப் ததருந்ரரட்டத் தரறல்துகநறரன
தரறல்ருர்
சம்ரபணம்,
அரது
தொனரபறரர்
சம்ரபணதொம் தரறனரபர்ககபப் தறறறறத்துப்தடுத்தும்
தறரண
தரறற்சங்கங்கரம்
இகந்து
கூட்டு
எப்தந்த்கக்
ககச்சரத்றடுன்
தோனரகத்
தரறனரபர்கபறன் சம்தபம் ற்ரம் ரசனன் றடங்கள்
தற்நறத் லர்ரணறக்கப்தடுகறன்நண. ரன் இங்கு ரடிரக
அல்னது கநதொகரக ந் எரு தரறற்சங்கத்கரர
தரறற்சங்கப் தறறறறகரர குற்நம் சரட்டறல்கன.
ஆணரல், கடதொகநறல் அர்கரக்கு எரு ரர்லகக்
கடகத்ண்டு ன்தக அர்கள் உரண்டும். இந்
ரட்டிரன இன்ர 200 ருடங்கரக்குரல் உகத்து
உகத்து ஏடரகறத்ள்ப இந்த் ரரட்டத் தரறனரபர்கள்
க்குத் ரகரண அடிப்தகட சறகபரண வீடு, கரற,
சுகரரம் ரதரன்ந உரறககள் துவுற்ர அகறகள் ரதரன்ர
ரழ்ந்து ருகறன்நரர்கள். அர்கபறடறருந்து ரரந்ம்
ரங்கும் சந்ரப்தத்துக்குத் துரரகம் தசய்ரது அல்னது
இர்கள் கூநறதடிதல்னரம் ரக்குககப அபறக்கும் அந்
க்கரக்குத்
துரரகம்
தசய்ரது
அர்கபறன்
தறச்சறகணகரக்குத்
லர்வுககபப்
ததற்ரக்தகரடுப்தற்கு
இந்த்
தரறற்சங்கங்கள்
அல்னது
அசறல்ரறகள்
ங்கரகட கடகக உர்ந்ர்கபரக தொன்ந்து
தசற்தடரண்டும்.
ரட்டிரன றர்ரும் கரனங்கபறல் தரறனரபர்கள்
தரடர்தறல், அசரங்கத்றணரல் அநறதொகப்தடுத்ப்தட்டுள்ப
ஆகக்குகநந் சம்தபம், ரழ்க்ககச் தசனவுப்தடி ற்ரம்
ரசற ரலறறல் அசரங்கத்துகந ஊறர்கரம் ணறரர்துகந
ஊறர்கரம் ததரம் சம்தபத்துக்கு இகரண அல்னது
சரண சம்தபம், தரறல் ன்ககள் ன்தண ததருந்
ரரட்டத்
தரறனரபர்கரம்
ததரம்ண்ம்
கூட்டு
எப்தந்ம்
ககச்சரத்றடப்தடுக
தொனரபறரர்
சம்ரபணதொம்
இந்ப்
தறரண
தரறற்சங்கங்கரம்
உரறதசய்ரண்டும்.
ரரேம்,
இது
தொகநரக
அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நர ன்தக உரறதசய்த்ம் கடக
ரட்கட
ஆரம்
அசரங்கத்துக்கு
உண்டு
ன்தறல்
றல்கன. ணர. ஜணரறதற அர்கரம் அசரங்கதொம்
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இந்ப் ததருந்ரரட்டத் தரறனரபர்ககபப் தரதுகரக்கும்
ததரருட்டு க்கரக்கு தொகநரண சம்தபம், ரழ்க்ககச்
தசனவுப்தடி, கண ரசன ன்ககள் கறகடப்தக
உரறப்தடுத்தும் ரரக்கறல், இந்க்கூட்டு எப்தந்த்றரன
அசும் எரு கட்சறரக இகந்து ககச்சரத்றட ரண்டும்
ன்தது
ன்தகட
ணறப்தட்ட
கருத்ரகும்.
இது
தரடர்தறரன
குந்
டடிக்ககககப
டுப்தற்கும்
அசரங்கத்துக்கு
தொகநரண
ஆரனரசகணககப
ங்குற்கும் அகண தொகநரக கடதொகநப்தடுத்து
ற்கும் தரறல் அகச்சருக்குக் கடகத்ண்டு. ணர,
அர் றர்கரனத்றரன ணது கடககச் தசவ்ரண
றகநரற்ரரர் ன்ந த ம்தறக்கக ணக்குண்டு.
இன்ர 22 தறரந்றப் ததருந்ரரட்டக் கம்தணறகள்
ரறகனத் ரரட்டங்ககப தொகரகத்தும் தசய்கறன்நண.
ததரும்தரனரண ததருந்ரரட்டக் கம்தணறகள் தரறனரபர்
கபறடம் ரகன ரங்கற அறக இனரதம் ததரக ரத்றர
ரரக்கரகக் தகரண்டிருக்கறன்நண.
ஆணரல், அர்கள்
தரறனரபர்கபறன் ரசன சறகள், தரக அகப்தை, சறநந்
குடிலர்
சறககபப்
ததற்ரக்தகரடுத்ல்
ரதரன்ந
உட்கட்டகப்தை சறகள், சறரர் தரரறப்தை, ரய் ரசய்
தரரறப்தை,
குந்ககரக்கரண
சத்துவு
ங்குல்,
ததரதுத்துப்தவு
ற்தரடுககப
ரற்தகரள்பல்
ரதரன்நற்நறல் தொகநரண கணம் தசரேத்துறல்கன. இது
தரடர்தறல் அசரங்கம் றர்கரனத்றரன இந்த் ணறரர்
ததருந்ரரட்ட தொகரகத்துக் கம்தணறகரபரடு எப்தந்ம்
தசய்கறன்நததரழுது
ரற்குநறப்தறட்ட
க்கள்னச்
தசற்தரடுககபச் தசய்த்ரர கட்டரப்தடுத் ரண்டும்.
அல்னது ற்ரதரது கடதொகநறரேள்ப எப்தந்த்துக்குத்
றருத்ங்ககபக்
தகரண்டுந்து
ததருந்ரரட்ட
தொகரகத்துக்
கம்தணறககப
அகணச்
தசய்த்ரர
றர்ப்தந்றக்க ரண்டும். அர்கள் அவ்ரர தசய்த்ரம்
தட்சத்றல், ந்றரண தரகுதரடுறன்நற அர்கரக்கு
றரகச் சட்ட டடிக்கக டுப்தற்கு அசரங்கம் ஆண
தசய் ரண்டும் ன்ரம் ரன் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
இன்ர
குநறப்தரக
ததரர
ரட்டத்றரன
யங்குரங்தகத், னப்தகண ரதரன்ந தகுறகபறல் ஸ்ரீ னங்கர
ததருந்ரரட்ட ரக்கம் அரது SLSPC ற்ரம் Janatha
Estate Development Board ரதரன்நற்ரக்கும் உரறகரண
தன ரரட்டங்கள் இருக்கறன்நண. இந்த் ரரட்டங்கரக்கு
ரங்கள் தசல்கறன்நததரழுது, தன தரறனரபர்கள் ங்கபறடம்
ந்து ரடிரகக் குகநககபக் கூரகறன்நரர்கள். அர்கள்
ரம் 25 ரபரது ரகன தசய்ரல்ரன் ரழ்க்ககக
ஏட்ட தொடித்ம். அவ்ரர இருக்கறன்நததரழுது ரத்றரன
இண்டு-தோன்ர ரட்கள் அல்னது ரத்துக்கு தத்து தறகணந்து ரட்கள்ரன் சம்தந்ப்தட்டர்கள் அர்கரக்கு
ரகனககப
ங்குகறன்நரர்கள்.
இன்தோனம்
தன
தரறப்தைக்ககப து க்கள் சந்றக்கறன்நரர்கள். குநறப்தரக
குடும்தத்க ஏட்டுற்கு ரரந் ருரணம் தொகநரகக்
கறகடப்தறல்கன; ரசனரதறற ரதரன்ந தகரடுப்தணவுகள்
குகநகறன்நண; இந் க்கரக்கு ரர இடங்கபறல் ரதரய்
தரறல்
தசய்
தொடிரது
ரதரன்ந
தல்ரர
கட்டுப்தரடுகரக்கு த்றறல்ரன் இந் க்கள் ரழ்ந்து
தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள்.
தகப
அகச்சர்
அர்கரப!
இந்
இண்டு
றரணங்கபறன்கலழ் ரும் ரரட்டங்கபறல் இன்ர றகவும்
ரகனரண எரு றடம் இடம்ததரகறன்நது. அரது,
இந்ப் ததருந்ரரட்டக் கம்தணறகபரண JEDB, SLSPC
ன்தற்நறன் ரரட்ட தொகரகத்துத்றணர் க்கபறடறருந்து
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அநறடுகறன்ந ஊறர் ரசனரத றறக - 100 ரகரடி
ரூதரய்க்கு ரல் - த்ற ங்கறக்குச் தசரேத்ரது ங்கபது
கண தசனவுகரக்கரகப் தன்தடுத்றறருக்கறன்நணர். இது
றகவும் துரரகரண எரு தசல். இன்ர இந்த் தரகக
நத்ர ஆறம் றல்ரன் ரூதரகத் ரண்டிறருக்கறன்நது.
ணர, இது தரடர்தறல் அகச்சுக்குரற Consultative
Committee கூட்டங்கபறல் தல்ரர டககபறரன ரங்கள்
தரறல் அகச்சர் அர்கபறடம் கூநறறருக்கறன்ரநரம்.
றர்ரும் கரனங்கபறல் இந் றகழ்வு தரடர்தறரன தொகநரண
எரு றரத்க அந் க்கரக்குப் ததற்ரக்தகரடுக்க
ரண்டும். அசரங்கம் இந் வு தசனவுத்றட்டத்றரேம்கூட
இந்க் தகரடுப்தணவுககபக் தகரடுப்தற்கரக 8 ருட
தொறர்ச்சறக் கரனத்கக் தகரண்ட 6 வீ குகநந் ட்டிறரன
கடன்கள் ங்குற்கு தொன்ந்றருக்கறன்நது. கடன்ககபப்
ததற்ர இகண அகடப்தர? ன்ர சறன கம்தணறகள்
ரரசறக்கனரம். குநறத் ட்டிரரடு ண்டப் தத்கத்ம்
ரசர்த் இந்த் தரககரணது, அந் க்கரக்கு தொகநரகச்
தசன்ர ரசருற்குத் தரறல் றகக்கபத்றன் ஊடரகத்
குந் டடிக்கக டுக்க ரண்டுதன்ர ரன் அகச்சர்
அர்கபறடம் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
தகப அகச்சர் அர்கரப! இன்ர தன உறத்
தரறல் ஆகரபர் அரேனகங்கள் ரட்ட ரலறறரன
தசற்தடுகறன்நண.
ரன்
சறக்கும்
ததரர
ரட்டத்றரன
ததரர
கத்றரேம்
யற்நன்
கத்றரேரக இண்டு உறத் தரறல் ஆகரபர்
அரேனகங்கள் தசற்தடுகறன்நண. இன்ர ரபரந்ம் தன
தரறல் தறச்சறகணகள் அந்த் தரறல் ஆகரபர்
அரேனங்கபறல்
தொன்கக்கப்தடுகறன்நண.
இந்ப்
தறச்சறகணகரக்கு
தொகநரண
லர்வுகள்
ங்கரது
இழுத்டிக்கப்தட்டு, அந் க்கள் வீரக அகனக்கறக்கப்தடு
கறன்நரர்கள். உரரக, டக ன்ந இடத்றரருந்து எரு
தர் நத்ர 30 - 35 கறரனர லற்நகத் ரண்டி
ததரரறரேள்ப அரேனகத்துக்கு  ரண்டும். அங்கு
தொகநரண
தஸ்
ரசக
இல்னரரல்,
அங்கு
ந்துதசல்ற்கு அருக்கு எருரள் தொழுதும் இந்ப்
தறரத்றரன வீரகறன்நது. அதுட்டுல்ன, அன்கந
ரள்
ரகனக்கரண
சம்தபம்
அருக்கு
இல்னரல்
ரதரகறன்நது.
அரரதரல்
ததரகந்னர,
தகம்தறன்
ரதரன்ந இடங்கபறரருந்தும் ஸ்தகரர ரதரன்ந தூப்
தறரசங்கபறல்
இருந்தும்
யற்நன்
அரேனகத்துக்கு
ருகறன்நர்கள் நத்ர 40 கறரனர லற்நர் தம் தசய்
ரண்டும். அந் ககறல் சம்தந்ப்தட்டர்கள் இருறப்
தத்துக்கும்
நத்ர
80
கறரனர
லற்நர்
தூம்
தசல்ற்கரண ரத்கச் தசனவு தசய் ரண்டித்ள்பது.
இவ்ரர ந்தும்கூட, அர்கரக்கு அங்கு தொகநரண
றரம் கறகடப்தறல்கன. தரறல் ஆகரபரறன்கலழ்
ரும் இந் உறத் தரறல் ஆகரபர் அரேனக ற்ரம்
தரறல் றகக்கப ஊறர்கள் அற்ததசரற்த சரேககககபப்
ததற்ரக்தகரள்ற்கரக
ரரட்ட
தொகரகத்துக்
கம்தணறகரக்குச்
சரர்தரண
லர்வுககபப்
ததற்ரக்
தகரடுக்கறன்நரர்கள் ன்ர ங்கரக்குப் தன தொகநப்தரடுகள்
கறகடத்றருக்கறன்நண.
இன்ர ஊறர் ரசனரத றறகப் ததரது ம்தொகட
க்கரக்கு எரு ததரற தறச்சறகணரக இருக்கறன்நது. ஆள்
ரநரட்டம்,
ரரசடி
ரதரன்ந
கரங்கபரல்
தன
தரறனரபர்கள் ங்கரகட ஊறர் ரசனரத றறக
இந்றருக்கறன்நரர்கள். அரது, இது சம்தந்ரகப் தன
ரரசடிகள், துஷ்தறரரகங்கள் கடததற்ர ருகறன்நண.
றகவும் ரகனரண எரு றடம் ன்ணதணறல், இந்த்
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தரறல் றகக்கபக் கரரறரனங்கபறரன தறதைரறத்ம்
அசரங்க ஊறர்கள் இற்கு ரடிரகரர கந
தொகரகரர துக ரதரதுரன்.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, please wind up now.
ගු නඳුමළල් රළජදුරයි මශතළ

(ரண்தைறகு ததருரள் ரஜதுக)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

Okay, Sir.

ணர, இதுதரடர்தறரேம் தகப தரறல் அகச்சர்
அர்கள் எரு தொகநரண றசரகக டத்ற, இந்
க்கரக்கு லற கறகடப்தற்கு டடிக்ககதடுக்க ரண்டும்.
ரன் தன தொகந Consultative Committee Meeting இல்
இக தற்நறக் கூநறறருக்கறன்ரநன்.
இந் க்கபறன்
தறரத்றல் ற்தடுகறன்ந சங்கடங்ககபத் றர்ப்தது
சம்தந்ரகவும் வீரக எருரள் ரகனக இப்தது
சம்தந்ரகவும் கணஞ் தசரேத்ற, ததரரறல் இருக்கும்
அல்னது யற்நணறல் இருக்கும் உறத் தரறல் ஆகரபர்
அரேனகத்க எரு ரத்றல் எரு ரகபக்கரது டரடும்
ரசகரக
இந்
க்கள்
சறக்கறன்நதகுறறல்
எரு
ததரதுரண இடத்றல் இங்கச்தசய்ரல், அந் க்கரக்கு
இனகுரக
அர்கபது
தறச்சறகணககப
தொடித்துக்
தகரள்ற்கு ல்னதரரு சந்ர்ப்தரக அகத்ம் ண ரன்
றகணக்கறன்ரநன். 2011ஆம் ஆண்டிரன இதுதரடர்தரக ரன்
உங்கரகட கணத்றற்குக் தகரண்டுந்றருக்கறன்ரநன்.
"றர்கரனத்றல் இதுதரடர்தறல் டடிக்கக டுப்ரதரம்"
ன்ர லங்கரம் கூநறணலர்கள். ரன் றகணக்கறரநன், றர்ரும்
தைதுருடத்றனரது, அரது, 2015ஆம் ஆண்டு யற்நன்,
ததரர ஆகற இடங்கபறரேள்ப உற ஆகரபர்
அரேனகங்ககப டரடும் ரசகரக ததரகந்னர,
ஸ்தகரர,
அக்கப்தத்கண
ரதரன்ந
தகுறகபறல்
இங்கச்தசய்ரல், க்கரக்கு ங்கரகட தரறற்சங்கப்
தறச்சறகணககப
தரறற்
தறச்சறகணககப
லர்த்துக்தகரள்ற்கு
இனகுரக
இருக்கும்.
அவ்ரர
தசய்ரல் அந் க்கள் கரனரகரனரக உங்ககப ணறல்
கத்துக்தகரள்ரர்கள். அணரல் உங்கரக்குப் ததரும்
தைண்றம் கறகடக்கும் ன்ர ரன் றகணக்கறன்ரநன்.
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தறரசங்கபறரன வீணப்தடுத் ரண்டும். எருசறனர்
தசய்கறன்ந நரண கரரறத்றணரரேம் அர்கபறன் அசந்ப்
ரதரக்கறணரரேம்
இனங்ககறரேள்ப
தொழுத்
தரறல்
றகக்கபங்கரம் தகட்ட ததகச் சம்தரறக்க ரண்டி
றகனக இருக்கறன்நது. தகப அகச்சர் அர்கரப,
லங்கள் ஆக்கதர்ரண டடிக்ககககப டுக்கறன்ந,
தறச்சறகணககப
அணுகற
கடதொகநச்சரத்றரண
லர்வுகரணுகறன்ந அதததொள்ப எருர் ன்ந ககறரன
உங்கரக்குப் தரரற எரு ததரரப்தை இருக்கறன்நது. ணர,
லங்கள்
றர்கரனத்றரன
இந்
க்கபறன்
தரறற்
தறச்சறகணககப குநறப்தறட்ட கரனத்றற்குள் தொடித்துக்தகரடுக்க
டடிக்கக டுக்கரண்டும்.
அதுரத்றல்ன, இன்ர ததருந்ரரட்டக் கம்தணறகள்
ததரும்தரரேம் ரரட்டங்கரக்குள்ப அதறறருத்றத் றட்டங்கள்,
ரசன றடங்கள் ல்னரற்கநத்ம் அசறல்ரறகபறன்
ததரரப்தை ன்ர இனகுரகத் ட்டிக்கறக்கறன்நண. இகண
ரங்கள் தரடர்ந்து அதறக்க தொடிரது. அசரங்கத்றன்
தத்கக்தகரண்டு ரங்கள் அதறறருத்றககபச் தசய்னரம்.
ஆணரல், ரரட்ட க்கபறடறருந்து - அர்கள் தசய்த்ம்
ரசகறரருந்து இனரதத்கப் ததரகறன்நர்கள் ன்ந
ககறரன
ரரட்ட
தொகரகத்துக்
கம்தணறகரக்கும்
இவ்றடத்றல் எரு தரரற ததரரப்தை இருக்கறன்நது. அர்கள்
ருடரருடம் ததரகறன்ந ருரணத்றரன குநறப்தறட்ட
வீத்கச் சதோகன ரம்தரடுகரக்கரக எதுக்கறறருந்ரரேம்,
Budget இரேம் எதுக்குகறன்நரர்கள். ஆணரல், அது தொகநரக
கடதொகநக்கு ருறல்கன. ணர, இதுதரடர்தறல்
ரங்கள் றர்கரனத்றல் கணத்கச் தசரேத் ரண்டும்.
இந் க்கரக்கரண அடிப்தகட சறகள் அகணத்கத்ம்
அசரங்கத்ரல் தசய் தொடிரது.
இந் ரட்டின்
தரறற்சங்க னரற்நறரன 1977ஆம் ஆண்டுக்கு தொன்ணர்
தல்ரர றரண ரரட்ட உட்கட்டகப்தை சறகள்,
ரசன றடங்கள், ருந்கங்கள் ரதரன்நக ரரட்ட
றர்ரகத்றன்கலழ்ரன் ரற்தகரள்பப்தட்டடண. அகரன்
இற்ரக்கரண தொழுப் ததரரப்கதத்ம் ற்ரச் தசற்தட்டண.
ஆணரல், இன்ர அர்கள் அறரருந்து நற, தரரண
அசரங்கத்றன் ககறரேம் அசறல்ரறகபறன் ககறரேம்
இப்ததரரப்கதத் ள்பறறட்டு இனகுரகத்
ப்தறத்துக்
தகரள்கறன்நணர். ணர, அகச்சர் அர்கள் golden share
meeting இல், அல்னது ததருந்ரரட்ட தொகரகத்துக்
கம்தணறககப
உத்றரரகதர்ரகச்
சந்றக்கறன்ந
சந்ர்ப்தத்றல்
இது
தரடர்தரக
ரத்ரத்துற்கு
டடிக்கக
டுக்கரண்டுதன்ர
ரகட்டு,
றகடததரகறன்ரநன். ன்நற. க்கம்.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

இது
றகவும்
ஆரரறக்கறன்ரநன்.

ல்ன

ரரசகண.

[ප.බහ. 11.46]
இக

ரன்

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ (කම්කු ශළ කම්කු
වබතළ අමළතයුරමළ

ගු නඳුමළල් රළජදුරයි මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற
உநவுகள் அகச்சர்)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour
Relations)

(ரண்தைறகு ததருரள் ரஜதுக)

றகவும் ன்நற, அஸ்ர் அர்கரப!

இன்ர ரரட்டப் தகுறகபறரன தல்ரர தரறற்சங்கப்
தறச்சறகணகள் லர்க்கப்தடரல் இருப்தது ல்ரனரருக்குர
தரறந் றடம். இற்குப் தன கரங்ககப ரங்கள்
கூநறணரரேம்,
தரறல்
றகக்கபங்ககப
அந்ந்ப்

தனரக்குரக

-

தரறல்,

தரறல்

ගරු ි ශඹෝජය බහඳතිතුභි , ඳශුහශකොටභ භභ කිඹ් න
කළභළතිි ශකොසර් ද නහඹ ඹහශභ්  ජීවිතතිඹට ඳ වුණු
කම්කරු ජනතහ ශුවශ්  අශප් අභහතයහංලශඹ්  ඉටු විඹ යුතු
සිඹලු යුතුකම් ශනොපිරිශවරහ ඉසට කයනහඹ කිඹන එක.
දළනටභ අපි ඒ පිළිඵ මූලික කටයුතු ආයම්බ කය තිශඵනහ.
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ගරු ි ශඹෝජය බහඳතිතුභි , ආඩුඩු ඳතිශආ හශේභ
විඳතිශආ ගරු භ් ත්රීරු්  ශභභ ළඹ ශීර් පිළිඵ කරුණු
ඉදිරිඳ කිරීභ පිළිඵ භහ එතුභ් රහට සතුති් ත ශනහ.
අශප් අභහතයහංලඹ වළභ තිසශේභ ළඩ කයන ඳ් තිඹ ශුවශ් 
ශභොන ඳළ ශත්  අදවති ආ
එඹ හධහයණ නම්,
යුතිතිවගත නම් අපි ඒ ගළන ක්රිඹහ කයනහ. ඒ හශේභ ශම් අඹ
ළඹ විහදශආදී ශේලඳහරන රශඹෝජන ග් න කවුරු ශවෝ කථහ
කයනහ නම් අඳට ඒකට උ තය ශද් න සිේධ ශනහ. ශභොකද,
ශම් අඹ ළශඹ්  කම්කරු ඳ් තිඹ පිළිඵ ඉතහ ළදග කරුණු
කිහිඳඹති ඉසට කය තිශඵනහ. අශප් අභහතයහංලශආ කටයුතු
පිළිඵ ි ශඹෝජය අභහතය ආචහර්ඹ ය ම යශේකය භළතිතුභහ
එක එක ශදඳහර්තශම්් තු ගළන කරුණු ඳළවළදිලි කශහ.
ුහලි් භ ශභභ විහදඹට ම්ඵ් ධ වුණු භශේ මිකත්ර හිටපු
කම්කරු ඇභතියඹකු වූ ගරු ශජෝලප් භිකල් ශඳශර්යහ
භ් ත්රීතුභහ කරුණු කිහිඳඹති ඉදිරිඳ කශහ. භභ එතුභහට එක
කහයණඹති කිඹ් න කළභළතිි.
ශේකඹකුශේ අර්ථහධක
අයුහදශල් තිශඵන ුහදලි්  සිඹඹට 30ති දීභ පිළිඵ ඇ ත
ත
ඹ, ශම් ඳහර්ලිශම්් තුශේදී විඳති නහඹකතුභහ රලසන කශ
අසථහශේදී , ඒ හශේභ රැසම භ අහනශආ ඳළති කල්
තළබීශම් විහදශආදී භභ ශවොඳි්  ඳළවළදිලි කය දු් නහ. ඒ කටයුතු
අ්  වුණු ගභ්  යජඹ එතික අපි ඒ කටයු ත කයනහ. ඒ
හශේභ අර්ථහධක අයුහදශල් ල්ලි තිශඵනහඹ කිඹහ එතුභහ
කිේහ. එතුභහ ශම් යශට් කම්කරු ඇභතියශඹති ශරහ හිටිඹහ.
ඳනතති අුව තභි අර්ථහධක අයුහදශල් ුහදල් ආශඹෝජනඹ කය
තිශඵ් ශ් . Stock Market එශති සිඹඹට 6ති විතය ආශඹෝජනඹ
කය
තිශඵනහ. අි ති සිඹලු ුහදල් තිශඵ් ශ් 
භවහ
බහඩුඩහගහයශආ බිල් ඳ රි. ඒක ශම් ආඩුඩු ඇවිල්රහ කයපු
ශදඹති ශනොශි. භවහ බහඩුඩහගහයඹ තභි, වළභදහභ ඒ ුහදල්
ආශඹෝජනඹ කශශේ. Monetary Board එක තභි, ආයතිහ
හිත ඒක ඳහරනඹ කශශේ. ශම් ඳනත ආයම්බ කයපු දශේ
ඉරහභ එශවභ තභි කශශේ. "ුහදල් ශකෝ?" කිඹහ අද ශභතළනට
ඇවිල්රහ ඇහු , භවහ බහඩුඩහගහයශආ ශඳො ඳ ඵළලුහභ,
Central Bank
එශති Audit Report එක ඵළලුහභ
තුහ් නහ් ශේරහට ඒක ඵරහ ග් න පුළු් .
ඒ එතිකභ රංකහ ගභනහගභන භඩුඩරශආ අර්ථ හධක
අයුහදර ගළන කථහ කශහ. ශම් යජඹ භළදිව ශරහ තභි, 2011
ශදළම්ඵර් 31 ළි  දහ න ශතති විශ්රහභ ගිඹ සිඹලු ශදනහශේභ
අර්ථහධක අයුහදල් ගිණුම්ගත කශශේ. ඉ් ඳසු ඒ ගිණුම්ගත
කිරීශම් ඵරඹ CTB එකට දීරහ තිශඵනහ. අපි දළ්  කිඹහ
තිශඵනහ, ගිණුම්ගත කයරහ අි ති උදවිඹට හශේභ ශගේශේ
නළ නම් ඒ සිඹල්රභ අධිකයණඹට ශගන ඹනහඹ කිඹරහ.
ඳහරිශතෝෂිකඹ අපි දළ්  ශගහ ශගන ඹනහ. ත ටික ශදශනකුට
ශග් න ඉතිරි ශරහ තිශඵනහ. 2005ට ඉසශල්රහ අපි ශගම භ
ආයම්බ කශහ. ජනතහකයණඹ කයපු කහරශආදී. ඒ ෘ තිඹ මිකති
නඩුති ගිහි්  තී් දුති රඵහ ග තහ, ඒ අඹශේ ශේහ කහරඹ ඳහරිශතෝෂිකඹ - ජනතහකයණඹ කයපු අහන දශේ ඳඩිඹට
ගණ්  වද් නඹ කිඹහ. ඒ හශේභ තී් දු දී තිබුණහ, ඒ ශගපු
අඹට - ඒ ශගපු ගණි ්  - ශම් ශදශති ශන ශග් නඹ කිඹහ.
ඒක අපි ශගහ ශගන ඹනහ. ඒකට ුහදල් භදි ශනහ නම් අපි
යජශඹ්  ුහදල් ඉල්රහ ග් නහ. අඳට ඒකට ඵරඹ දී තිශඵනහ.
ශම් න ශකොට සිඹඹට 90කට විතය ඒ ුහදල් ශගහ තිශඵනහ.
ඒශකදි ශේලඳහරනඹති ඵළලුශේ නළවළ. ඒ ශේකඹ්  වළශභෝභ
ශුවශ්  ඒ කටයුතු කය ශගන ඹනහ. ශකොටති විතයති
රභහද ශරහි ඉල්රහ තිශඵ් ශ් . ඒ ශගොල්ර් ට ශග් ශ් 
ශකොශවොභද කිඹන එක ගළන අපි රකහ ඵරනහ. ශභොකද, අශප්
අභහතයහංලඹ තටයුතු කයන ශකොට ඳහටකි්  ඵර් ශ්  නළවළ. ඒ
එන කහයණඹ දිවහ තභි ඵර් ශ් .
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එතුභහට ඳසු කථහ කශ ගරු නලි්  ඵඩුඩහය ජඹභව
භ් ත්රීතුභහ manpower agencies ගළන කථහ කශහ. එතුභහ , අඳ
උඳශේලක කහයක බහශේදී ඒ ගළන හකච්ඡහ කශහ. අපි
පිළිග් නහ, manpower agenciesරට නීති-රීති ශගන එ් න
ඕනෆඹ කිඹහ. Manpower භහගම් ඇති වුශඩු, කර්භහ් තලහරහති
ඳ හ ශගන ඹන විට production line එකකට ශේකශඹෝ
ශද් ශනති තු් ශදශනති අඩු වුශණො , ඒක ඳ හ ශගන ඹහභට
තහකහලික ශේකි්  රඵහ ගළනීභ වහි. අද ඒ රභඹ
යජඹ , ශඳෞේගලික අංලඹ
දිගටභ ඳ හ ශගන ඹන
ත
ඹට ඳ ශරහ තිශඵනහ. එශවභ නම්, ඒ වහ නීති - රීති
තිශඵ් නට ඕනෆ. ඒ වහ ඹම් කිසි ළඩ පිළිශශති ඇති
ශ් නට ඕනෆ. ඒ ි හ තභි, අපි එදහ තුහ් නහ් ශේරහට
ශඹෝජනහ කශශේ, අපි උඳශේලක කහයක බහශේදී හකච්ඡහ කයරහ
ශකටුම්ඳතති වද් න කටයුතු කයුහ කිඹරහ. භවය ෘ තිඹ මිකති
විරුේධ වුණහ; භවය ෘ තිඹ මිකති ඳති වුණහ. භභ කිේහ,
"තුහ් නහ් ශේරහශේ ෘ තිඹ මිකති ඳති වුණ , විඳති වුණ
අපි ශකටුම්ඳතති වදරහ තුහ් නහ් ශේරහට ශද් නම්. ඒශති අඩු
ඳහඩුති තිශඵනහ නම් ඵරරහ ඒ අඩු ඳහඩු ි ළයදි කය් න"
කිඹරහ.
ගරු සුි ල් වුව් ශන ති භ් ත්රීතුභහ කිේහ manpower
භහගම්ර ශේකි්  සථිය කය් න කිඹරහ. ඒක කය් න ඵළවළ,
ඒ වහ ශනභ ඳනතති ශේ් න ඕනෆ. ශභොකද, ඒ අඹශේ
සහමික ඹ ශන භහගම්ර තිශඵ් ශ් . යජශආ ශනොශි
තිශඵ් ශ් . යජශආ කම්කරු්  වළටිඹට ඉ් න සිඹලු ශදනහභ
සථිය කයනහ, ශම් අඹ ළඹ ශඹෝජනහ අුව. නුහ manpower
භහගම්ර සහමික ඹ තිශඵ් ශ්  ඒ භහගභට , යජඹටභ
ශනොශි. ඒ ගළටලු ි යහකයණඹ කය් න තභි අපි උ හව
කය් ශ් .
තුහ් නහ් ශේරහශේ ි ශඹෝිතතශඹකු
අශප් උඳශේලක
කහයක බහශේ ඉ් නහ. ඊට අභතය මීට කලිුව අපි ඔතිශකොභ
එකතු ශරහ ශම් යශට් ශකෝ ත්රහති ශේකශඹෝ සිඹලු ශදනහභ
සථිය කය් නඹ කිඹරහ කළබිනට් ඳ්රිකහති දභරහ අුවභළතිඹ
ඉල්රහ ශගන තිශඵනහ,.

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

භභ කිඹ් ශ්  ඒක ශනොශි. ගරු ඇභතිතුභහ, භභ කිඹ් ශ් 
ශකෝ ත්රහ ඳදනභට ඒ ආඹතනලි් භ ග ත - manpower
ශකොම්ඳළි ලි්  ශනොන - අඹ ඉ් නහ. විදුලිඵර භඩුඩරඹට
අයශගන තිශඵ් ශ්  විදුලිඵර භඩුඩරශඹ් භ ශකෝ ත්රහ ඳදනභ
ඹටශ ි.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

විදුලිඵර භඩුඩරශඹ්  ශකෝ ත්රහ ඳදනභ ඹටශ ග තහ
නම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශආ ශඹෝජනහ අුව ඒ සිඹලු ශදනහභ සථිය
ශ් න ඕනෆ. Manpower භහගම්ර රලසනඹති තිශඵනහ. එහි
සහමික ඹ අතය ශනති තිශඵනහ. ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශආ
තිශඵන ළදග භ කටයු ත ශම්කි. අද ශම් යශට් ළඩ කයන
ඳ් තිඹ ඉ් ශ්  ඳඩි ඳහරක බහ ඹටශ ි. නුහ ඊට අභතය
ඳඩි ඳහරක බහරට අිති නළති, තභ ඳඩි ඳහරක බහ ඹටතට
අයශගන නළති ළඩ කයන ඳ් තිඹති ඉ් නහ. ඒ අඹශේ අභ
ළටුඳ තභි රුපිඹල් 10,000 කශශේ. ඳඩි ඳහරක බහ ඹටශ
ඉ් න අඹශේ ළටුඳ රුපිඹල් 10,000ට ළඩිි. ඳඩි ඳහරක බහට
අිති නළති කර්භහ් තලහරහ ශඵොශවොභඹති ඇති ශරහ තිශඵනහ.
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු ගහමිකණී ශරොකුශේ භවතහ]

ඒ අඹශේ අභ ළටුඳ තභි ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹ්  රුපිඹල්
10,000ති කශශේ. අපි දළ්  හකච්ඡහ කය ශගන ඹනහ, ඒකට
ඳහර්ලිශම්් තුට ඳනතති ශේ් න ඕනෆද, එශවභ නළ නම් ගළට්
ි ශේදනඹකි්  කය් න පුළු් ද කිඹරහ. ඒ ශදශක්  අලය එක
අපි කයනහ. ඊට ඳසශේ ඹම් ශේකඹකුශග්  කම්කරු
ශදඳහර්තශම්් තුට ඳළමිකණිල්රති ආශො අපි ගණනඹ කය් ශ් 
රුපිඹල් 10,000ක ළටුඳටි. ඒ එතිකභ රුපිඹල් 10,000ට ළඩි
ළටුප් රඵන අඹට රුපිඹල් 500ති ළඩිපුය ශග් න කිඹරහ ශම්
අඹ ළඹ ශඹෝජනහලි්  කිේහ. එතශකොට අද රුපිඹල් 10,000ට
ළඩිශඹ්   වඹති ග ත , ඒ සිඹලු ශදනහටභ අවුරුේදකට රුපිඹල්
1,200ති ළඩි ශනහ. ඉති්  ඒක ශවො නළේද? [ඵහධහ කිරීභති]
ඒක තභි භභ දළ්  කිේශේ ඒක ගළට් ි ශේදනඹකි්  කය් න
පුළු් ද කිඹරහ හකච්ඡහ කය ශගන ඹනහඹ කිඹරහ.
ඒ කහරශආ ගරු අතහවුද ශශනවිය න භළතිතුභහ රුපිඹල්
1,000ති ළඩි කය් න කිඹරහ ශඹෝජනහති ශගනහහ. ඒක අඹ
ළඹ ශල්ඛ්නශඹ්  ඉදිරිඳ වුණහ. ඒක ක්රිඹහ භක වුශඩු නළේද?
ශරේභදහ ජනහධිඳතිතුභහශේ කහරශආ ඇඟලුම් කර්භහ් තශආ
ශේකඹකුට අභ ළටුඳ රුපිඹල් 2,500ති කය් න කිඹරහ
ශඹෝජනහති ශගනහහ. ඒක ක්රිඹහ භක වුශඩු නළේද? ඒ
ආකහයඹට තභි ශම්ක ක්රිඹහ භක ් ශ් . භභ දළුව  අඹ
ළඹ ශල්ඛ්නශඹ්  අසථහ ශදකකදී එශවභ කයරහ තිශඵනහ.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ඒ කිඹ් ශ්  Budget Proposals implement ශනහ.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ
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2,520ති අඹ ශ් න තිශඵනහ. කම්කරු ආයවුල් ඳනත ඹටශ
නඩු 93ති තිශඵනහ. රුපිඹල් 727,000ති අඹ ශ් න තිශඵනහ.
ශේඹ අ්  කිරීශම් ඳනත ඹටශ නඩු 24ති තිශඵනහ.
රුපිඹල් රති 22,804ති අඹ ශ් න තිශඵනහ.
හප්පු ව කහර්ඹහර ශේක ඳනත ඹටශ කම්කරු විි ලසචඹ
බහශේ ි ශඹෝග ක්රිඹහ භක කය් න නඩු ඳයහ තිශඵනහ.
එතළන රුපිඹල් රති 2,990ති තිශඵනහ. ශම් වළභ එකකටභ අපි
නඩු දභරහ තිශඵනහ. නඩු දළම්භහභ ඒ ුහදල් අඹ කය ග් න අඳට
අධිකයණ තී් දුති රළශඵනහ. භවය ආඹතන ඵංශකොශරො
ශරහ තිශඵනහ. ඒ ි හ අඳට
විවිධ ගළටලු තිශඵනහ.
ශකොතළනකදී අපි ඒහ අඹ ශනොකය ඉ් න උ හව කය් ශ් 
නළවළ. රංකහ ගභනහගභන භඩුඩරඹට ෆශව් න නඩු තිබුණහ.
ඳසු ගිඹ දසර ඩිශඳෝ අධිකහරිරු remand එකට ගිඹහ. තු
භහගම්ර අධයතිරු remand එකට ගිඹහ. තුහ් නහ් ශේ
ඒහ ද් නහ ඇති. යජශආ නීති අුව අඳට කය් න පුළු්  ශේ
කයනහ. අඳට ශේක රලසනඹති නළවළ.
අද අපි ත ළඩ පිළිශශති ආයම්බ කය තිශඵනහ,
computer system එකති වද් න. ඒ වහ අඳට ඇශභරිකහශ් 
ආධහය රළබුණහ. වළභ කම්කරු ි රධහරිඹකුටභ දළ්  ඒක දීශගන
ඹනහ, ඒ වයවහ ඒශගොල්ර් ශේ කටයුතු කය් න කිඹරහ. අපි
උ හව කයනහ, ත භහඹති ශදකති ඇතුශත ඒ කටයුතු
කය් න. එතශකොට ශකශනති ඳළමිකණිල්රති කශහභ ඔහුට website
එකට ගිහි්  ඒ ඳළමිකණිල්රට ශභොකද වුශඩු කිඹරහ ඵරහ ග් න
පුළු් . දළනට ඔහු අශප් කහර්ඹහරඹට එ් න ඕනෆ. ඒ website
එකට ඳළමිකණිල්රති කශහභ ඒ වයවහ ඒ ඳළමිකණිල්ර බහය ග් න
කිඹහ කම්කරු ි රධහරිඹහට උඳශදස දී තිශඵනහ. කම්කරු
කහර්ඹහරඹට ඒ කටයු ත බහය ග් න කිඹහ තිශඵනහ. එතශකොට
ඒ ඳළමිකණිලිකරුට ඒ website එකට ගිහිල්රහ ඒ ඳළමිකණිල්රට
ශභොනහද ශකශය් ශ්  කිඹරහ ඵරහ ග් න පුළු් .

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

Implement ශනහ. තුහ් නහ් ශේ ඳශපුරුදු ශේලඳහරනඥශඹති
වළටිඹට ශම්ක ද් ශ්  නළති එක ගළන භභ කනගහටු ශනහ.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ද් ශ්  නළති එක ශනොශි. ශම්ශති කිඹහ තිශඵ් ශ් 
recommend කයනහ කිඹරහ. ඒක භවය අඹ පිළිග් න පුළු් .
භවය අඹ පිළිශනොග් න පුළු් .

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

කලිුව
කයරහ තිබුශඩු එශවභ තභි. තුහ් නහ් ශේ
ඵර් න අතීතශආ ඒ විධිඹට ක්රිඹහ භක ශරහ නළේද කිඹරහ. ඒ
ආකහයඹටභ ශම්ක ක්රිඹහ භක ශනහ. Budget Proposal එක
ක්රිඹහ භක කිරීභ අදහශ අභහතයහංලශආ කටයු තති.
ඒ එතිකභ ගරු ශේරහයුදම් භ් ත්රීතුභහ කථහ කශහ යජශආ තු
ගළන. ඒහ ඇ ත. දළ්  අපි නඩු  වඹති දභරහ තිශඵනහද කිඹරහ
ද් නහද? භභ හිතන විධිඹට නඩු 50ට ඩහ දභරහ තිශඵනහ.
අර්ථහධක අයුහදල් ශග් ශ්  නළ නම් යජශආ ශ් න පුළු් ,
ශඳෞේගලික අංලශආ ශ් න පුළු්  අහනශආ අපි කය් ශ් 
යතු notice එක ඹළවුහට ඳසු නඩු ඳළරීභි. නඩු විලහර
ංඛ්යහති ඳයහ තිශඵනහ. දළනට ඳහරිශතෝෂික දීභනහ ඳනත
ඹටශ දළමූ නඩු 1,458ති තිශඵනහ. ඒශක්  රුපිඹල් රති

යහත්රී ළඩ ුහය ගළන තුහ් නහ් ශේරහ කිේහ. ශම් යට
ශරෝකශආ ඉදිරිඹට ඹන යටති ශරහ තිශඵනහ. තහතිණඹ
ඉවශට ඹනහ. එතශකොට අද IT ශරෝකඹ ඉවශට ඹනහ. අශප්
යටට ඒ කර්භහ් ත එ් ශ්  අශප් යශට් , යුශයෝඳශආ තිශඵන
කහර ශේරහ අුවි. දළ්  ශම් ශරහශේ එංගර් තශආ ශේරහ
ඳහ් දය 6.00ි. ත ඳළඹකි්  එංගර් තශආ ළඩ ඳට්  ග් නහ.
ඒ ශගොල්ර්  ළඩ අ්  කශහභ එශව්  ද ත ශභවහට එනහ,
අඳට ඕනෆ කයන කටයු ත කය් න. එතශකොට අපි රෑ එළි න
කල් ළඩ කයරහ ඒ ද තරට උ තය ශද් න ඕනෆ. අද එඹ
ශරොකු කර්භහ් තඹති. එතශකොට call centres අලය ශනහ.
භවය විට අද තුහ් නහ් ශේරහ ඇශභරිකහට ගිහි්  ගු්  ඹහනහ
ටිකට් එක ශනස කය් න කථහ කශශො එඹට උ තයඹ
ශද් ශ්  ඉ් දිඹහශ් . ඒ වහ කහ් තහ් ට යහත්රී කහරශආ
ළඩ කය් න ඉඩ ශදනහද, නළේද කිඹන රලසනඹි අඳට
තිශඵ් ශ් . ඒ රැකිඹහර ඉවශ ළටුප් තර රළශඵනහ. එශවභ
නම් ඒ තහතිණඹට ඹ් න ශම් යශට් තිශඵන නීතිඹ ශනස
කය් න ඕනෆද, නළේද කිඹන රලසනඹි අපි අව් ශ් . අපි
ගතහුවගතික විධිඹටභ කටයුතු කයනහද, එශවභ නළ නම් භ
අිතිහසිකම් භත උග කහ් තහ් ට ඒහට ගිහි්  ළඩ කය් න
අය ශදනහද, නළේද කිඹන රලසනඹි අඳට තිශඵ් ශ් .
තුහ් නහ් ශේරහ එඹට අකළභළති නම් ඇකළභළතිි කිඹ් න. වළභ
රැකිඹහකටභ යහත්රී ළඩ කය් න ඉඩ ශද් ශ්  නළවළ.

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශතෝයහ ගළනීභති කය් න ඕනෆ.
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ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(The Hon. Gamini Lokuge)

(The Hon. Gamini Lokuge)

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

ශතෝයහ ගළනීභති කයනහ. එශවභ නළතු supermarket
එශතිි, ශරෝ ඩ්රිශආි ළඩ කය් න ශද් ශ්  නළවළ. ඒ හශේ
ශතෝයහ ග ත කර්භහ් තලහරහ තිශඵනහ. අශප් යශට් ඒ නීතිඹ
ශනස කයරහ නළ නම් ජහතය් තය භහගම් අශප් යටට එ් ශ් 
නළවළ. අපි ඒ නීතිඹ ශනස කයරහ නීති ශඳොතට ඇතුශ වුශණො
තභි ජහතය් තය භහගම් අශප් යටට එ් ශ් . ඒ අසථහ අපි
බහය ග් නහද, නළේද කිඹන එක අපි තී් දු කය් න ඕනෆ. එභ
ි හ තභි කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ කටයුතු පිළිඵ
උඳශේලක කහයක බහති ඳ කයරහ තුහ් නහ් ශේරහශගුව
අදවස විභ් ශ් . තුහ් නහ් ශේරහ ඒක ශන රභඹකට විග්රව
කය් න ගිඹහට වරි ඹ් ශ්  නළවළ. ශ කරිශආ රෑට ළඩ කය් න
අපි ඉඩ ශද් ශ්  නළවළ. රෑට ඇඟලුම් කර්භහ් තලහරහශේ ළඩ
කය් න ශද් ශ්  නළවළ. භවය තළ් ර රෑට ළඩ කයනහ.
භවය අසථහරදී ඒ භහශආ export එකති තිශඵනහඹ කිඹහ ඒ
ශගොල්ර්  යහත්රී ළඩ කය් න ඉල්ලුශො ෘ තීඹ මිකතිඹ
භඟ හකච්ඡහ කයරහ එකඟ ඹකට එනහ නම් යහත්රී ළඩ
කය් න කිඹරහ අපි අය දීරහ තිශඵනහ. ශභොකද, අඳනඹන
කර්භහ් තශආදී ඵඩු අඳනඹනඹ කය් න උශේ 4.00 සිට 8.00
දතිහ කහරඹ තුශ නළ එ් ශ්  නළවළ. නළ ආපු ශරහටි ඵඩු
ඳට් න ඕනෆ.
අපි අඳනඹන කර්භහ් තඹ දියුණු කයනහ නම්, අඳනඹන
කර්භහ් තඹ ලතිතිභ කයනහ නම් ඒ වහ අලය නීති රීති
ංශලෝධනඹ කයරහ ශද් න ඕනෆ. ශභොකද, අශප් යට දියුණු ් න
ඕනෆ නම් අශප් ි සඳහදනඹ ළඩි ් න ඕනෆ, ජහතය් තයඹට
අඳනඹනඹ ශ් න ඕනෆ. ශම් යජඹ අපි ඒ කටයු තට
රෆසතිි. වළඵළි අපි ඒ කටයුතු ති ඹභ කය් ශ්  නළවළ.
තුහ් නහ් ශේරහ
එතික උඳශේලක කහයක බහශේදී ඒ
ම්ඵ් ධශඹ්  හකච්ඡහ කයනහ. එහිදී ශම් කහයණහ ඳළවළදිලි
කයනහ. ඊට ඳසශේි අපි ඒ කටයු ත කය් ශ් . එශවභ නළතු
ති  භතඹට ක්රිඹහ කය් න ඹ් ශ්  නළවළ. එභ ි හ භහ
තුහ් නහ් ශේරහශග්  ශගෞයශඹ්  ඉල්රහ සිටිනහ, ළරැදි අර්ථ
කථන කය් න එඳහඹ කිඹරහ. තුහ් නහ් ශේරහට ඕනෆ ශරහක
අශප් අභහතයහංලශආදී ුහණ ගළහිරහ ශම්හ ගළන හකච්ඡහ කය් න
පුළු් , උඳශේලක කහයක බහශේදී හකච්ඡහ කය් න පුළු් .
එශවභ හකච්ඡහ කයරහ අපි ඒහ ි ළයදි කයුහ. එශවභ නළතු
යටට ළරැදි චිත්රඹති ශද් න එඳහ, යටට ළරැදි අදවති ශද් න
එඳහ. ශම් යශට් ඹවඳතටි ශම්හ කය් ශ් . ශම් යට ඉදිරිඹට ශගන
ඹ් නි ශම්හ කය් ශ් . එභ ි හ තභි භහ ශම් ම්ඵ් ධශඹ් 
ඳළවළදිලි කය් ශ් .
දළ්  තු ශේකි් ශේ රලසනඹ ගළන ඵර් න. අපි හර්ෂික
ශතිල් කය් ශ්  ඇි? ඒක ඇති කශශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහි.
ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ශතිල් රභඹ ඇති කයපු දශේ සිට අද දතිහ
ශඳෞේගලික අංලශආ රලසනඹති නළවළ. හර්ෂික තුහ් නහ් ශේරහ
ශතිල් කිරීභ කයනහ. අහනශආ ි ගභනඹකට එනහ. ඒ
ි ගභනඹ අුව ක්රිඹහ කයනහ.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ශතිල් කිරීභ කයරහ companies එතික agreement එකකට
එන ශකොට ශභඳභණ කල් තිබුණු පුරුේදති තභි ඒ agreement
එශක්  දීරහ තිශඵන යරහද ශඳෞේගලික අංලඹට යහප්ත කයන
එක.
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(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

සුළු ඉඩම් හිමිකඹ් ටි. ශඳෞේගලික අංලඹට ශනොශි.
ශඳෞේගලික අංලඹට තභි තු තිශඵ් ශ් . තුහ් නහ් ශේ ඔඹ
කිඹ් ශ්  කුඩහ තු හිමිකඹ්  ගළනි.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ඔේ. වළඵළි, ශභච්චය කල් -කලි් - කශහ.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ඒක
භහ ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි කය් නම්. තුහ් නහ් ශේ
ශවොටභ ද් නහ, ඳසු ගිඹ අවුරුේදට එපිට අවුරුේද න තුරු අපි
ශඳෞේගලික තු හිමිකඹ්  ව ශඳෞේගලික ෘ තීඹ මිකති භඟ
හකච්ඡහ කය ඒ අඹශේ එකඟතහශ්  තභි ඒ කටයු ත කශශේ
කිඹහ. නුහ ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ ඒ අඹ එකඟතහකට ආශේ නළවළ.
ඒ ි හ ශම් අවුරුේශේ අඳ ශභොකතිද කශශේ? එඹ ඳහරක බහ
භඟි්  තී් දු කය දළ්  ගළට් කය තිශඵනහ.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

යජශඹ්  අව් ශ්  නළති තභි, Industrial Disputes Act
එශති ඔඵතුභහට දී තිශඵන ඵරඹ අුව-

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

එශවභ ශනොශි. භහ ඒ ගළන තුහ් නහ් ශේට ඳළවළදිලි කය
ශද් නම්. භහ ඇභතියඹහ වූ දශේ සිට වළභ දහභ, රධහන තු
ංගම් ගිවිසුභ අ ්  කශහභ කුඩහ තු හිමිකඹ් ශේ ංගභඹ ,
කුඩහ තු හිමිකඹ් ශේ ෘ තීඹ මිකති කළරහ එකඟතහති
අුවි ඒක කශශේ. ඳසු ගිඹ අවුරුේදට එපිට අවුරුේශේ ඒක
කශහ. ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ ශඳොඩි භත ශේදඹති ඇති වුණහ. ඳහර්ලස
ශදක එකඟ වුශඩු නළවළ. ඒ ි හ අඳ කශශේ එඹ ඳඩි ඳහරක
බහට ශඹොුහ කයපු එකි. අද නශකොට ඒ ශදඳහර්ලසඹභ ඒ
ත
ඹට ගිහි් . අඳ එඹ ගළට් කය ඉයි.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ගරු ඇභතිතුභි , ශඳෞේගලික ශකොම්ඳළි  තුරට දීරහ
තිශඵන දීභනහ ශද් න ගළට් කය නළවළ ශ් ද?

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ගළට් කය තිශඵ් ශ් .

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ඒ amount එක දභහ ශනොශි, ගළට් කය තිශඵ් ශ් .

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

රුපිඹල් 400 ගණශ් .

ඳහර්ලිශම්් තු
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ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

දස 25ති ළඩ කශශො ශඳෞේගලික අංලශඹ්  ඒ අඹට වම්ඵ
ශනහ ශ්  රුපිඹල් 615ති. ශඳෞේගලික අංලශආ basic salary
එක ඒ අඹට නළවළ ශ් .
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අංල තිශඵනහ. ඒ වළභශේභ අභ ඳඩිඹ රුපිඹල් 10,000ති
ශනහ. ඒක ශවො නළේද? තුහ් නහ් ශේරහ කිඹ් න, ඒක
ශවො නළේද කිඹහ.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

තුහ් නහ් ශේරහ ඉල්රපු එක ඇතුශ

කය තිශඵනහ.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

අඳ ඉල්ලුශේ ම්පර්ණ එකි.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

එළි  ගළටලුති තිශඵනහ නම් තුහ් නහ් ශේරහ එඹ
අභහතයහංලඹට ශඳ් ් න.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

අපි  වඳ තහති ලියුම් ලිඹහ තිශඵනහ.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

එළි  ශනති තිශඵනහ නම් තුහ් නහ් ශේ ශඳ් ් න.
අපි ඒ ෘ තීඹ මිකති එතික කථහ කය තභි ඒක කශශේ.
තුහ් නහ් ශේරහශේ ි ශඹෝිතතඹුව ඉ් න ඇති ඒ ඳඩි ඳහරක
බහශේ. ඒ අඹශේ එකඟ ශඹුවි ඒක කශශේ. ඒ මිකති
අභහතයහංලඹ එඹ කශශේ නළවළ. ඳඩි ඳහරක බහරට
තුහ් නහ් ශේරහශේ ෘ තීඹ මිකති ි ශඹෝිතතශඹෝ ඉ් නහ. තු
හිමිකඹ් ශේ -වහම්පුතු් ශේ- ි ශඹෝිතතශඹෝ ඉ් නහ; අශප්
අභහතයහංලඹ ඉ් නහ. ශම් තු් ශගොල්ර්  එකතු ශරහ තභි එඹ
කය් ශ් . එශවභ නළතු ඇභතියඹහ වළටිඹට භභ , අශප්
ශල්කම්තුභහ ශනොශි එඹ කය් ශ් . ඒ බහශ්  තභි එඹ
තී් දු කය තිශඵ් ශ් . බහ තී් දු කශහ නම් තුහ් නහ් ශේරහට
පුළු් , ඒ ම්ඵ් ධශඹ්  අභිඹහචනඹති එ් න. අඳට ඒ ගළන
නළත රකහ ඵර් න පුළු් . භට ඳඩි ඳහරක බහට කිඹ් න
පුළු් , එඹ නළත රකහ ඵර් න කිඹහ. ඒකි ත
ඹ. භහ ශම්
තුහ් නහ් ශේරහ කිඹපු කරුණුරටි පිළිතුරු දු් ශ් .
ගරු ි ශඹෝජය බහඳතිතුභි , ශභය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ
ග තහභ, එහි ළදග කහයණහ යහෂ්ඹති ඉදිරිඳ කය තිශඵන ඵ
ශඳශනනහ. ශභය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹ්  තභි භෆත යුගශආ
කම්කරු්  ශුවශ්  ළඩිභ අධහනඹති ශඹොුහ කශශේ. ඳඩි
ඳහරක බහලි්  තී් දු කශ ශඳෞේගලික අංලශආ ඳඩි රඵන
ශේකඹ් ට වුණ ශභය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ අුව ත
රුපිඹල් 500ති භහඹකට එකතු ශ් න ඕනෆ. ඒක ක්රිඹහ භක
ශනහ. අවිධිභ අඹ, ඳඩි ඳහරක බහරට අිති ් ශ්  නළති
උදවිඹ සිඹලු ශදනහ ශුවශ්  ළටුඳ අභඹ රුපිඹල් 10,000ති
කය තිශඵනහ. දය භඩුශේ සිටින අඹ ශ් න පුළු් , ගල්
ශභෝශල් සිටින අඹ ශ් න පුළු් ,  ශ සිටින අඹ ශ් න
පුළු් , කුඩහ තුර සිටින අඹ ශ් න පුළු් , භල් න අඹ
ශ් න පුළු් . ශම් ආදී ලශඹ්  අවිධිභ තිශේත්රශආ විවිධ

ඒ ශඹෝජනහ ගළන කම්කරු් ශේ ඳළ ශත්  අඳට තිශඵන
විශේචනඹ ශම්කි. යජශආ ශේකඹ් ට අභ ළටුඳ වළටිඹට
රුපිඹල් 15,000ති දීරහ ශඳෞේගලික අංලශආ සිටින, අවිධිභ
තිශේත්රර සිටින ශකනකුට අභ ඳඩිඹ රුපිඹල් 10,000ති කශහභ
national minimum wage එකති establish කය් න ඵළවළ ශ් 
ගරු ඇභතිතුභි ?

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ශඳොඩ්ඩති ඉ් න ගරු භ් ත්රීතුභහ. ශඳෞේගලික අංලශආ අභ
ළටුඳ තී් දු කය් ශ්  භභ ශනොශි ශ් . තුහ් නහ් ශේරහි
එඹ තී් දු කය් ශ් . තුහ් නහ් ශේරහශේ ෘ තීඹ මිකති,
වහම්පුතු්  ව යජඹ එකතු ශරහි එඹ කය් ශ් . එශවභ නළති
ආඩුඩු විතයති එඹ තී් දු කය් ශ්  නළවළ. එහි ි ශඹෝිතතශඹෝ
ඇවි කිඹනහ, ඒක ළරැදිි කිඹහ. තුහ් නහ් ශේරහ ඉ් නහ
ශ්  ඳඩි ඳහරක බහශේ.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ගරු ඇභතිතුභහ, ශම්කට ශේලඳහරන තීයණඹති ග් න කිඹහි
භහ කිඹ් ශ් .

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අද තුර negotiationsරට ඹ් ශ්  කවුද? එති ජහතික
ඳතිශආ ෘ තීඹ මිකතිි, ශතොඩුඩභ්  භව භඹහශේ ෘ තීඹ
මිකතිි. තුහ් නහ් ශේරහ එකඟ ශරහ තභි එඹ තීයණඹ
කය් ශ් .

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

අපි ඒක හධහයණ විධිඹට තීයණඹ කය තිශඵනහ. භහ
කිඹ් ශ්  ජහතික රතිඳ තිඹති වද් න කිඹහි.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ශම් කිඹ් ශ්  අවිධිභ
අඹ ගළනි. ශභශතති කල් ඒ
යරහදඹ ශනොරළබුණු අඹ ගළනි. ශභශතති කල් ඒ යරහදඹ
කහට රළබුශඩු නළවළ.

ගු මන්ත්රීලරනයක්

(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)

Informal අඹට.
ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

Informal අඹට. ඒ අඹට ශභශතති කල් වම්ඵ වුශඩු නළවළ.
ශභඹ අලුති්  ඇති වූ ශදඹති. ශරොකු ළඩති ජනහධිඳතිතුභහ කශශේ.
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භභ හිතන වළටිඹට ඒ අංලශඹ්  රුපිඹල් මිකලිඹන 10ති 15ති ඇති.
ගරු සුි ල් වුව් ශන ති භ් ත්රීතුභහ කිේහ හශේ ෘවමභ
ශග් න පුළු්  accounts තිශඹ් ශ්  මිකලිඹන ශදකවභහයති
විතය. අි ති ඔතිශකොභ අවිධිභ ඒහ. භහ 3ති 4ති භවය
account එකති ශගනහ. ඊට ඳසශේ ඒ ශකොම්ඳළි ඹ වනහ.
ත ශකොම්ඳළි ඹති විෘත කයනහ. ත එති ශකශනති ශ කරි
එකක ළඩ කයනහ. ත එතිශකශනති ගයහේ එකක ළඩ
කයනහ. එශවභ නළ නම් භහගභක ළඩ කයනහ. ඉති් , එක
account එකකට ඹ් ශ්  නළවළ. ඒකට අපි දළ්  ළඩ පිළිශශති
කහ තිශඵනහ. භභ හිත් ශ්  රඵන භහඹ ශනශකොට අපිට
වළභ කහර්ඹහරඹකටභ ගිඹහභ දළක ග් න පුළු්  ශි. අපි දළ්  ඒ
ගළන වළභ ශේකශඹකුභ උන් දු කයනහ. තුහ් නහ් ශේරහ
කිඹනහ, තුර අඹ උන් දු කය් න කිඹහ. ශභොකද, තුරට
ගිඹහභ අපි දළකපු කහයණහති තභි තු කිහිඳඹක ළඩ කයන
ශේක භව රු සිටින ඵ. ඔහුශේ ගිණුම් කිහිඳඹති තිශඵනහ.
තභ අපිට තුර අඹ උන් දු කයහ ඒක කය ග් න ඵළරි
ශරහ තිශඵනහ. තුහ් නහ් ශේරහශග්  භභ ඉල්ලීභති කයනහ,
අපිට උදවු කය් න කිඹහ. දළ්  ඒ කහර්ඹහරර අපි ඒහ වි කය
තිශඵනහ. ඒශගොල්ශරෝ ට ගිහිල්රහ ඒශගොල්ශරෝ ශේ identity
card number එකි, ඇඟිලි භහර්ති එකි දීරහ ශම් ගිණුම් ටික
ඔතිශකෝභ එක ගිණුභකට ග් න කිඹහ. ඒ ගිණුභකට ග තහභ
එඹහශේ EPF අයුහදර භවය විට රති 3කට ළඩි ශරහ සිඹඹට
ගණනට ඇතුළු ශ් න පුළු්  ශනහ. එශවභ නළ නම්
එකි්  එක ග ශතො ඔහු ඒකට ඇතුශ ශ් ශ්  නළවළ. එ
අඩු වරිගසරහ තභි ශම් අුව ක්රිඹහ භක කය් න උ හව
කය් ශ් . එභ ි හ තුහ් නහ් ශේරහශේ ෘ තීඹ මිකතිලි් 
භභ ඉල්ලීභති කයනහ, අශප් කහර්ඹහරරට ගිහිල්රහ
හභහිතකශඹෝ දළුව කය ඒ කටයු ත කය් න කිඹහ. අපි
ශඳෞේගලික අංලඹට දීරහ ශභඹ කය ග් න උ හව කශහ. නුහ
අපිට ඵළරි වුණහ, සිඹඹට 40ක රභහණඹක ඒ ශේ ඉසට කය
ග් න.
අපි දළ්  අශප් කහර්ඹහරර machines වි කය තිශඵනහ.
තුහ් නහ් ශේරහශේ තුර සිටින ජනතහශේ නම්ර විලහර
රලසනඹති තිශඵනහ. එකභ නභ තිශඵන තු්  වතය ශදශනති
සිටිනහ. ඒ ි හ විලහර ගළටලුරට ුහහුණ ඳහ් න සිදු ශනහ.
තුහ් නහ් ශේරහ ද් නහ brokersරහ ඇවිල්රහ ුහදල් ග් න
වුභනහට ඒ අඹ යසතිඹහදු කයනහ. ඒ ි හ
තුහ් නහ් ශේරහශේ ෘ තීඹ මිකතිරට භභ ආයහධනහ කයනහ,
ශභඹට භළදිව ශ් න; උදවු කය් න කිඹහ. එතශකොට ඒ
ශේකි් ට කයදයඹති නළති ඒක ග් න පුළු් කභති ඇති
ශනහ. ශභොකද, අපි ශම් අභහතයහංලඹ වයවහ උ හව කය් ශ් 
ශම් ගළටලු අඩු කය් න. ගළටලු ළඩි ශ් න ළඩි ශ් න අශප්
අභහතයහංලඹට ශනොශි, ශභහි සිටින හභහිතකඹ් ටි කයදය
ශ් ශ් . ශභොකද, ශකශනති ඹම් ඵළංකුක ුහදල් දළම්ශභො
එශවභ එඹහට පුළු්  කභ තිශඵනහ ශවට උශේට ගිහි්  note
එකති දභහ ඵළංකුශ්  එඹහශේ balance එක ඵරහ ග් න. Service
එක ශවො ත
ඹක නළ නම් ඔහුට පුළු්  කභ තිශඵනහ එභ
ඵළංකුශ්  ඒ account එක භහරු කය් න. අර්ථ හධක අයුහදශල්
හභහිතකි් ට ඒ අසථහ රළශඵ් ශ්  නළවළ. එශවභ නම් අපි ඒ
ඵළංකු ගිණුභ අිති ශකනහට ඹම් ඳවසුකභති ශද් න ඕනෆ
ශනහ, “භශේ ගිණුශම් ශකොච්චය තිශඵනහද? අශප් වහම්පුතහ ඳසු
ගිඹ භහශආ හභහිතක ඹ දභහ තිශඵනහද“ කිඹහ දළන ග් න.
නළ නම් සිේධ ශ් ශ්  Central Bank එශක්  භහ 3කට
තහති, භහ 6කට තහති ශකොශඹ එන තුරු සිටි් න ශනහ,
තුහ් ශේ ගිණුභ ශකොච්චයද කිඹහ ඵර් න. ශම්ක කය් න අපි
භව් සි ශනහ. දළ්  අවුරුදු ශදකති තිසශේ අපි උ හව කය
තිශඵනහ. තභ අපිට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ හභහිතකශඹෝ
සිඹඹට 75ති කය ග් න. ඒක කය් ශ්  ඒ අඹශේ ඹවඳතට.
තුහ් නහ් ශේරහශේ ෘ තීඹ මිකතිලි්  අපි ඉල්රහ සිටිනහ,
අපිට ඒකට උදවු කය් න කිඹහ.
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(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

අපි ම්පර්ණ වශඹෝගඹ රඵහ ශදනහ. [ඵහධහ කිරීභති]

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අපි ඒහ ඒ කහර්ඹහරර වි කය තිශඵනහ. අපි ශම්ක පුළු් 
තයම් ඉතිභනට කයුහ. එතශකොට ඔහු කහශේ broker ශකශනති
ගහට ඹ් න ඕනෆ ශ් ශ්  නළවළ. ශන ශකශනකු ශඟට
ඹ් න ඕනෆ ශ් ශ්  නළවළ. එඹහශේ කහර්ඹහරඹට ඇවි ඇඟිල්ර
තඵරහ ඵළලුහභ එඹහට ශඳශනනහ භශේ account එශති ශභච්චය
ුහදල් රභහණඹති තිශඵනහ කිඹහ. ශවොයකම් කයන එක අඩු කය
ග් න පුළු් . එක නභ තිශඵන ශකොට එශවභ ශේල් ශනහ.
ඒ විධිශආ අපි ශඳොලීසිඹට බහය දු් න ගිණුම් 15ති 20ති
තිශඵනහ. ශභොකද? තංගශදොශර්රහ ග තහභ ශගොඩහති ඉ් නහ.
ඩී.තංගශදොශර් ඉ් නහ, බී.තංගශදොශර් ඉ් නහ, මා.තංගශදොශර්
ඉ් නහ. ශකොි තංගශදොශර්ද කිඹහ අපිට ශතෝයහ ග් න අඳවසුි.
ශභොකද, අවුරුදු 25කට 30කට කලි්  පුයපු form එක තභි
තිශඵ් ශ් . එතශකොට අදි එඹහ 54 ම්පර්ණ ශරහ එ් ශ් .
එතශකොට ශම් කහරඹ තුශ භවය භහගම්ලි්  නම් ළයදිරහ
form එක එනහ. ඒ ශේ ඒහ හුඟති රළබිරහ තිශඵනහ. ඉති් ,
අපි උ හව කයනහ, අලු
තහතිණඹ
එතික ගිහි් 
ශකොශවොභද ශම්හ ි යවුල් කය් ශ්  කිඹහ. දළ්  අපි ඒ
තහතිණඹ
එතික ඹනහ. ඒකට අපිට හභහිතකඹහශේ
වශඹෝගඹ ඕනෆ ශරහ තිශඵනහ. ඒ ආකහයශඹ්  තභි අපි
කය් ශ් .
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අපිට උඳශදස දිරහ තිශඵ් ශ්  අර්ථ
හධක රහභිඹහට පුළු්  තයම් ඳවසුකම් ඇති කය දීරහ එභ
හභහිතකඹහශේ ළදෆ භශආදී රඵහ ග් න වළකි අයුරි්  කස කය
ශද් න කිඹහ. ඒ ම්ඵ් ධි අපි ක්රිඹහ කයශගන ඹ් ශ් . දළ් 
ගරු එම්. ශජෝලප් භිකල් ශඳශර්යහ භළතිතුභහ කිේහ, අර්ථ හධක
රහභී් ට ි හ රඵහ දු් නහ කිඹහ. ඇ ත. ඒශක්  සිඹඹට 75ති
දු් නහ. ඒ ගිවිසුශම් ශකොටති තිශඵනහ, ඔහු ණඹ ුහදර
ශනොශගේශො අර්ථ හධක අයුහදර ඵළංකුට ම්පර්ණ ුහදර
ශග් න ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ ණඹ ග ත අඹශග්  හුඟති අඹ ශගදය
ඹන ශකොට ලතඹති අශ නළතිි ගිශආ. ශභොකද, ණඹ ුහදරට
කඳරහ. ඵළංකු කිසිභ වනඹති ශද් ශ්  නළවළ, compound
interest එක එතික ග් නහ. ඒකි ත
ඹ. ඊට අභතය
අශප් අභහතයහංලශආ ත අංල ගණනහති තිශඵනහ. අඳ ඒහට
අලු ළඩ පිළිශශල් ඇති කයශගන ඹනහ. විශලේශඹ් භ අපි
අශප් ජහතික සුයතිෂිතතහ පිළිඵ කටයුතු කයශගන ඹනහ.
කර්භහ් ත දියුණු න ශකොට, ශම් යට දියුණු න ශකොට, අශප් ශ්රභ
ඵර කහඹ නීශයෝ ව ම්ඳ් න, අනතුරුලි්  ශතොය කඩුඩහඹභති
ඵට ඳ ් න ඕනෆඹ කිඹරහ අද අඳ කල්ඳනහ කයනහ. අපි දළ් 
වළභ තළනභ ඒශගොල්ර්  දළුව
කය් න awareness
programmes ඳ නහ. භහගම්රට ගිහිල්රහ අපි උඳශදස
ශදනහ. විවිධ ආඹතනරට ගිහිල්රහ ඒ අඹ දළුව කයනහ.
කළබිනට් භඩුඩරඹ තී් දු කයරහ තිශඵනහ, ගිඹ භහශආ ුහල් ති
ශදක ජහතික සුයතිෂිතතහ වහ ශෞඛ්ය තිඹ වළටිඹට නම් කය් න.
අශප් (ආචහර්ඹ) ය ම යශේකය ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ කිේහ
හශේ කර්භහ් තලහරහ අතය ඇගළයීභති කිරීශම් කටයු ත අපි ශම්
අවුරුේශේ ආයම්බ කශහ. අපි ඒක ශකොටස ශදකකට ශ්  කශහ,
ජහතය් තය භහගම් ව ශේශීඹ භහගම් කිඹරහ. අපි ගිඹ තිශආ
ඒශගොල්ර්  ඇගළයීභති කශහ. ඇි ශම්හ කය් ශ් ? යුේධශඹ් 
ඳසශේ ශම් යට දියුණු නහ. ශම් යශට් ශ්රභ ඵරකහඹ ලතිතිභ
වුශණො ඳභණි ශම් යශට් ි සඳහදනඹ ළඩි කය් න පුළු් 
් ශ් . ශ්රභ ඵරකහඹ ලතිතිභ
වුශඩු නළ නම් කිසිභ
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භහගභකට ි සඳහදනඹ ළඩි කය් න ඵළවළ. ඒක තභි අශප්
අභහතයහංලශආ එක අංලඹති.
ඒ එතිකභ අපි දළ්  ජහතික රතිඳ තිඹති රකහල කයරහ
තිශඵනහ. ශෞඛ්ය අභහතයහංලඹ, විලසවිදයහර භවහචහර්ඹරු,
විවිධ ශදඳහර්තශම්් තු, ෘ තීඹ මිකති වළශභෝභ එකතු කයශගන
අපි ජහතික රතිඳ තිඹති වළදුහ. ඒශති භ බහඳතියඹහ වළටිඹට
ඉ් ශ්  අපි , ශෞඛ්ය අභහතයහංලඹ . ඒශක්  අපි
ඵරහශඳොශයො තු ් ශ්  ශෞඛ්යශඹ්  පිරිපු්  ශ්රභ ඵරකහඹති
ඇති කිරීභි. ශභොකද, යට දියුණු න ශකොට ඒ කටයු ත කය් න
ඕනෆ.
දිශ් ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කිේහ හශේ අශප් පුහුණු ම ම්
අංලඹ එක එක ශදඳහර්තශම්් තුරට ගිහිල්රහ තිශඵනහ.
NIOSH ආඹතනඹ අපි දළ්  ආයම්බ කයරහ තිශඵනහ. ශම් යශට්
අලු තරුණි් ට Safety Officer ඳහගභහරහ එභ ආඹතනශඹ් 
පුහුණු ් න පුළු් . ශකටි කහලීන ඳහගභහරහ වහ ඩිප්ශරෝභහ
ඳහගභහරහ වදහයරහ ඔවු් ට ශඳෞේගලික අංලශආ රැකිඹහරට
ඹ් න පුළු්  නහ. ඉදිරිශආ දී වද් න ඹන ඳන ශකටුම්ඳශ
දී අපි ඇතුළු කය් න ඹනහ, ඳනවකට ළඩිශඹ්  ඉ් න ෆභ
භහගභකටභ safety officer ශකශනකු ඉ් න ඕනෆඹ කිඹරහ. ශම්
ඳන ශකටුම්ඳත ශගශනනහ නම් ඒකට පුහුණු ශච්ච ි රධහරි් 
ඉ් න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ කහරශආ අපි කශශේ කර්භහ් ත ලහරහර
ඉ් න safety officersරහ ශගනළල්රහ පුහුණු කයපු එකි. දළ්  අපි
ආයම්බ කශහ, උග , අලු තරුණි්  අයශගන පුහුණු කයරහ
safety officersරහ ලශඹ්  ඳ කය් න. භභ හිතන වළටිඹට ඳසු
ගිඹ batch එශති සිඹලු ශදනහභ අද ඒ භහගශම් රැකිඹහ කයනහ.
කවුරු්  ශවෝ ශඵොිශල්රුති පුහුණු ශරහ ආශො පුහුණු
වතිකඹ දීශම් කටයු ත අඳ ශභශතති කල් කශහ. අලු
තරුණි්  ශඵොිශල්රු operatorsරහ වළටිඹට පුහුණු කයන
ළඩ පිළිශශති ආයම්බ කය් න කිඹරහ භභ ඒශගොල්ර් ට
කිේහ. කර්භහ් ත ලහරහ එකතු කයශගන අපි දළ්  ඒ ළඩ පිළිශශ
ආයම්බ කයරහ තිශඵනහ. ඒ වතිකඹ ජහතය් තයඹ පිළිග් නහ;
ILO එක පිළිග් නහ. ඒ තරුණි් ට ශරෝකශආ ශන
යටරට ඹ් න පුළු් . නළ නම් අශප් යශට්භ ඉ් න පුළු් . ඒ
ශඵොිශල්රුර ඳරිභහණ භට්ටම් තිශඵනහ. අශප් අභහතයහංලඹ
ඵර් ශ්  ශම් කටයු ත ශකොශවොභද ඉටු කය් ශ්  කිඹරහි.
දිශ් ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභි , භභ ඔඵතුභහට සතුති් ත
නහ nursesරහ ම්ඵ් ධශඹ්  කථහ කිරීභ පිළිඵ. එක
අසථහක අශප් අභහතයහංලඹ නහවික වුහදහ ශයෝවර එතික
ම්ඵ් ධ ශරහ ඒ කටයුතු සිඹල්ර කය් න රළවළසති කයරහ
තිබුණහ. ශකශේ ශවෝ ඒක ක්රිඹහ භක වුශඩු නළවළ. ඒක
ක්රිඹහ භක වුණහ නම් ශම් න ශකොට අශප් ඉශගන ග ත තරුණ
තරුණි්  දවස ගණනකට විශේල යටරට ඹ් න පුළු් කභ
රළශඵනහ. ඒ වහ ජහතය් තයශආ ශරොකු ඉල්ලුභති තිශඵනහ.
ඒ ි හ ඒක කය් න අපි දළ්  ශඹෞන කටයුතු වහ ි පුණතහ
ංර්ධන අභහතයහංලඹට ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵනහ. කම්කරු
නීති-රීති ක්රිඹහ භක කයනහ හශේභ අශප් අභහතයහංලඹ තුළි් 
ශම් යශට් තරුණ ඳයම්ඳයහට ඹභති කයරහ ශද් න පුළු් ද
කිඹහි අපි ඵර් ශ් . ඒ ළඩ පිළිශශ තභි අපි ක්රිඹහ භක
කයශගන ඹ් ශ් . ශභොකද, ශම් යට ශීඝ්රශඹ්  දියුණු ශන ශකොට
වළභ අභහතයහංලඹකටභ යුතුකභති තිශඵනහ අශප් තිශඵන
ඳවසුකම්ලි්  ඒ ඒ අංලරට ශද් න පුළු්  වහඹ, අත හිත
ශද් න.
ඒ එතිකභ කර්භහ් තලහරහ ඳරීතික අංලඹ තිශඵනහ. අද
කර්භහ් තලහරහති ඳට්  ග් නහ නම් අශප් ි රධහරි් 
වතිකඹති ශද් න ඕනෆ එහි ඹ් ත්ර ූ ත්ර වරිඹහකහය වි කය
තිශඵනහ කිඹරහ. අවිධිභ ශර ඹ් ත්ර ූ ත්ර වි කශශො තභි
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අනතුරු ඇති ශ් ශ් . ඒ ි හ තභි කර්භහ් තලහරහති
අලුති්  ඳට්  ග් න ශකොට අශප් ඉංිතශ් රු භව රු ගිහිල්රහ
එහි ඹ් ත්ර ූ ත්ර ආයතිෂිත වි කය තිශඵනහද, ඒහ ආයතිෂිත
ක්රිඹහ කයනහද කිඹන එක ඵර් ශ් . ඒක අශප් අභහතයහංලශආ
ත එක අංගඹති වළටිඹටි තිශඵ් ශ් .
ශ්රභ අධයහඳන ආඹතනඹ භඟි්  ශම් යශට් ෘ තීඹ මිකති
ි ශඹෝිතති්  හශේභ විවිධ අඹ පුහුණු කයනහ. කම්කරු නීතිරීති ශකොශවොභද තිශඵ් ශ් , හකච්ඡහ කය් ශ්  ශකොශවොභද,
ෘ තීඹ මිකති ක්රිඹහ කය් ශ්  ශකොශවොභද කිඹන අශඵෝධඹ
රඵහ ශදනහ. එශවභ නළ නම් ශ් ශ්  අවිධිභ
විධිඹට
හකච්ඡහ කයරහ ගළටුම් ඇති ශන එකි. ඒ ි හ සිඹලුභ ෘ තීඹ
මිකතිරට, සිඹලුභ ආඹතනරට අලය රැකල්කරු්  අපි
එතළන පුහුණු කයනහ. කම්කරු නීති රීති අුව ශකොශවොභද ඒකට
ශඳනී සිටි් ශ්  කිඹන දළුවභ දළනට රැකල්කරු්  වළටිඹට
කටයුතු කයන අඹට අපි රඵහ ශදනහ. ශභොකද, අශප් අභහතයහංලඹ
අද ශේක අර්ථ හධක අයුහදර පිළිඵ ඳභණති ශනොශි,
අශප් අභහතයහංලඹ ඹටශ
තිශඵන අශනති ශදඳහර්තශම්් තු
සිඹල්රභ ඒක යහෂ් ශරහ ඒ අංලශඹ්  යටට වුභනහ කයන
කටයුතු ටික කය් න ක්රිඹහ කයනහ. ශම් හශේ අපි වළභ ළඩ
පිළිශශතිභ රභ  කයනහ. ශම් වළභ එකතිභ කයන ශකොට
ශම්හට කළභළති නළති උදවිඹ ඉ් නහ. භවය ශරහට අශප්
භවය ි රධහරි්  අකභළති ශ් න පුළු් . නුහ
අශප්
අභහතයහංලශආ දති ි රධහරි කඩුඩහඹභති ඉ් නහ. අපි ඳසු ගිඹ
දසර tablets - computers - රඵහ දීභ පිළිඵ විවිධ කත් දය
පු ඳ ර ඳශ ම  තිබුණහ. භවරු විශයෝධතහ ඉදිරිඳ කශහ.
නුහ
යශට් ආර්ථිකඹ දියුණු ශ් න ඕනෆ නම්, අලු
තහතිණඹට ඹ් න ඕනෆ නම් අශප් යශට් ජනතහ ශුවශ්  අපි
ඒහ කය් න ඕනෆ. අශප් අභහතයහංලශආ රතිඳ තිඹ ශම්කි.
අලු ළඩ පිළිශශකට ඹ් න ඵළරි, ඉශගන ග් න ඵළරි කවුරු
ශවෝ ඉ් නහ නම් අපි ශඵොශවොභ කළභළ ශත්  ඒ අඹට කිඹනහ
"තුහ් නහ් ශේරහ විශ්රහභ ග් න, අපි තයවහ ශ් ශ්  නළවළ"
කිඹරහ. අලු තරුණ ඳයම්ඳයහති ඉ් නහ ශම්හට ඵළශ් න.
ඔවු් ට ශම්හ එතික කටයුතු කය් න පුළු් . ශභොකද, අපි
ඵර් ශ්  ි රධහරිඹහශේ හශේභ යශට් , භව ජනඹහශේ
ඹවඳත වහ ශභොනහද කය් න පුළු්  කිඹහි.
ශභශතති කල් ශම් අභහතයහංලඹ තිබුශඩු ළමා ගිඹ
අභහතයහංලඹති වළටිඹටි. EPF එක රළශඵන ශකශනකුට
තභ් ශේ EPF එශති balance එක ඵරහ ග් න රභඹති තිබුශඩු
නළවළ. තභ්  ඳළමිකණිල්රති කශශො ඒ ඳළමිකණිල්ර ශකොශවේද
තිශඵ් ශ්  කිඹහ ශොඹහ ඵර් න peon ශකශනති ශවෝ කවුරු
ශවෝ අල්රග් න ඕනෆ. ශම් අලු රභ ක්රිඹහ භක ශන ශකොට
ඳළමිකණිල්ර දහපු ශකනහටභ අලු තහතිණඹ එතික website
එකට ගිහිල්රහ ඵර් න පුළු්  තභ් ශේ ඳළමිකණිල්ර වහ
ග ත action එක ශභොකතිද, ග ත ක්රිඹහභහර්ගඹ ශභොකතිද,
කටයුතු කයරහ තිශඵ් ශ්  ශකොශවොභද කිඹරහ. ඒ විධිශආ
විෘතබහඹති ඇති ශ් න ඕනෆ. ඒක තභි ජනහධිඳතිතුභහශේ
ළඩ පිළිශශ.
එඹට භගහමී කළබිනට් භඩුඩරඹ තී් දු කශහ අලු
තහතිණඹ හිත අභහතයහංලඹ 10ති ඇති කය් න. ඉ්  එකති
තභි කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ අභහතයහංලඹ. අ් න ඒක
තභි අපි අද කයශගන ඹ් ශ් . අපි ශඵොශවොභ විෘති ඒක
කය් ශ් . භවය පු ඳ අඳට ශචෝදනහ කශහ, ශට් ඩයඹති
ශවොයට අයශගන කිඹරහ. ශම්හ ගළන කවුරු ද් ශ්  නළවළ.
ඒක ශඵොශවොභ විි විද බහශඹ්  යුතු ග ත එකති. භවය
ශරහට තුහ් නහ් ශේරහ
වම්ඵ වුණහභ ශම් ගළන කථහ
කය් න ඇති. භට ආයංචි වුණහ අශප් උඳශේලක කහයක බහශේ
භවය භව රු්  භවය ෘ තීඹ මිකති කහර්ඹහරරට
එතිකශගන ගිහිල්රහ ශම්හ පිළිඵ ළයදි ආකල්ඳඹති ඇති
කයරහ තිශඵනහ කිඹරහ. භභ එක දති අශප් අභහතයහංලඹට
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භහධය කළශේහ. භභ කථහ කයරහ කිේහ, "තුහ් නහ් ශේරහට
ශම්හ ගළන අව් න තිශඵනහ නම් අශඳ්  අව් න" කිඹරහ.
ශභොකද, අශප් අභහතයහංලඹ විෘත අභහතයහංලඹති. භහධයඹට
ශ් න පුළු් , ශේලඳහරන ඳතිඹකට ශ් න පුළු් ,
ෘ තීඹ මිකති නහඹකශඹකුට ශ් න පුළු්  කයන ඕනෆභ
කටයු තති පිළිඵ දළන ග් න ආශො අපි ශඵොශවොභ විෘත
ඒ
ශගොල්ර් 
පිලිග් නහ.
ශේරහයුදම්
භ් ත්රීතුභි ,
තුහ් නහ් ශේශේ රලසනඹති විග් න අශප් අභහතයහංලඹට ආපු
ශරහශේ තුහ් නහ් ශේ
දකි් න ඇති අපි ශකොශවොභද
තුහ් නහ් ශේරහට රක් ශ්  කිඹරහ. අපි ඵර් ශ්  ඒ රලසනඹ
වි් න මිකති තුහ් නහ් ශේ ඉ් න ශේලඳහරන ඳතිඹ දිවහ
ශනොශි.
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එකටි, අර්ථහධක අයුහදරටි රුපිඹල් 2,600ති එකතු නහ.
එතශකොට අවුරුේදකට රුපිඹල් 30,000ති විතය එකතු නහ.
අවුරුදු 10ති ශේඹ කශ ශකශනකුශේ අර්ථ හධක අයුහදශල්
රුපිඹල් රති 3ක, 4ක තළ් ඳතුති තිශඵනහ. ඒකට ශඳොලිඹ
එකතු නහ. මීට ඉසය එශවභ තිබුශඩු නළවළ.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

Outsourcing පිළිඵ ඔඵතුභ් රහ අයශගන තිශඵන කටයුතු
ශභොනහද?

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ
ළඩ කයන ඳ් තිශආ රලසනඹ වි් නි අපි ක්රිඹහ කය් ශ් .
කම්කරු අයගශඹති ඇති වුශණො , කම්කරු රලසනඹති ඇති
වුශණො අශප් අභහතයහංලඹ වළභ තිසශේභ උ හව කය් ශ් 
භඵය ක්රිඹහ කය් නි. Win-win රතිඳ තිඹති අුවගභනඹ
කය් නි. අද ඒ ි හ තභි ශඳෞේගලික අංලශආ ළඩ ර්ජන
ඉතහභ අඩු ත
ඹක තිශඵ් ශ් . ඒකට නහඹක ඹ දු් ශ් 
අශප් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහි. එතුභහ තභි ශතිල් කිරීශම් ළඩ
පිළිශශ ඇති කශශේ. අද ඒක ලතිතිභ ශරහ තිශඵනහ.
ශඳෞේගලික අර්ථ හධක අයුහදල් ශම් යශට් තිබුණහ. අද ඒහ
නළවළ ශ් . ඒ සිඹල්රභ යජශආ අර්ථ හධක අයුහදල් ඵට ඳ
ශරහ තිශඵනහ. ශම් අඹ ළශආදී ත තී් දුති ග තහ. ශඳොලිඹ
ශේගශඹ්  ළඩි න ි හ EPF එශති තළ් ඳතු ුහදල්රට සිඹඹට
10ක ශඳොලිඹක තිඹ් න ඕනෆ කිඹරහ. එතශකොට ඒ අඹ ආයතිහ
ශනහ. ශම් හශේ ශවො තී් දු තීයණ ශම් අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹ් 
ග තහ. වළඵළි, භවය අඹ කිඹනහ, ශම්ක ඳච අඹ ළඹති කිඹරහ.
ත භවය අඹ ත විවිධ කත් දය කිඹනහ. භළතියණඹති
තිබුණ නළත , කම්කරු ඳ් තිඹ ශුවශ්  ළදග තී් දු
ග ත ඉතහභ ශවො අඹ ළඹති වළටිඹට භහ ශම් අඹ ළඹ දකිනහ.
ගරු ි ශඹෝජය බහඳතිතුභි , ශභය අඹ ළශඹ් 
විශ්රහමිකකඹ් ශේ දීභනහ ළඩි කශහ ඳභණති ශනොශි. ඔවු් ශේ
ළ් දඹු් ට ශග් න ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵනහ. ඒක ශරොකු
ළඩති. ඒ අඹ දළ්  ඹට ගිහි් . අවුරුදු 70ති, 75ති ශරහ.
භවය අඹ දළ්  ඹ් ශ්  වළය මිකටිශඹ් . භභ දළතිකහ, CTB එශති
gratuity ශගන ශකොට, ඒක ග් න හරු කයශගන ආපු අඹ 100ති
විතය හිටිඹහ. ඒ ුහදල් ශභශතති කල් ශද් න පුළු් කභති
තිබුශඩු නළවළ. ඒක අද ඊශආ ශච්ච ශදඹති ශනොශි. එදහ අශප්
ආඩුඩු කහරශආ ඒ රලසනඹ තිබුණහ. අඳට ඒ ුහදල් ශගහ
ග් න ඵළරි වුණහ. භහි් ද යහජඳති ජනහධිඳතිතුභහ තභි ඒ ගළන
තී් දුති අයශගන, ඒ අයුහදල් අශප් අභහතයහංලඹට දු් ශ් . ශම්
වළභ කටයු තතිභ කයන ශකොට ශකොතළන ඵරරහ නළවළ
ශකොශ ඳහටද, ි ල් ඳහටද, යතු ඳහටද කිඹරහ. ඒ රළබිඹ යුතු
ශකනහටභ ඒ යරහදඹ රඵහ ශද් න තභි වළභ තිසශේභ අශප්
යජඹ උ හව කය් ශ් . ඒ ි හ ශභඹ ඉතහභ හර්ථක අඹ ළඹති.
වළභ විඹටභ, වළභ අංලඹටභ ඹවඳ වූ අඹ ළඹති.
අශප් ළඩ කයන ඳ් තිඹ ග ශතො , යහජය අංලඹ ව
ශඳෞේගලික අංලඹ කිඹරහ ශදකට ශඵශදනහ. අර්ථ හධක
අයුහදල් ශගන ි හ ංසථහ අංලඹ ඒකට එනහ. යහජය
අංලඹට ශභය අඹ ළශඹ්  ඳවසුකම් රඵහ දීරහ තිශඵනහ.
යහජය ශේකඹ් ට රළබුණු ශරොකුභ රහබඹ තභි, අ් තර් දීභනහ
මූලික ඳඩිඹට එකතු වුණ එක. එතශකොට අද ළඩිපුය ුහදරති
රළශඵනහ හශේභ, විශ්රහභ ඹන ශකොට ඒ ශගොල්ර් ට ළඩිපුය
ුහදරති රළශඵනහ. අර්ථ හධක අයුහදරට සහමිකඹහ විසි්  කයුව
රඵන දහඹක ඹ සිඹඹට 2ති ළඩි වුණහභ ළඩි ගණනති වම්ඵ
ශනහ. භහඹකට රුපිඹල් 10,000ති ග් න ශකශනකුශේ ETF

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අ් න ශවො රලසනඹති. තුහ් නහ් ශේට භතක ඇති,
outsourcing පිළිඵ භභ උඳශේලක කහයක බහශේදී කථහ
කශහභ කවුද භට ඳති වුශඩු? තුහ් නහ් ශේ හිටිඹහ ශ් .
ඒකට විරුේධ කථහ කශහ මිකති කවුද භට ඳති වුශඩු? භභ
කිේහ, "අපි ශම්කට නීතිඹති වදුහ. නීතිඹති වදරහ, කවුද ශභක
කය් ශ්  කිඹරහ වදුනහ ගි ුහ" කිඹරහ.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

භභ ඒ ශරහශේ හිටිශආ නළවළ.

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ඔඵතුභ් රහශේ කවුරුවරි ි ශඹෝිතතශඹති හිටිඹහ. කවුරු
කළභළති වුශඩු නළවළ භශේ ශඹෝජනහට. ඒ
භභ කිේහ,
"තුහ් නහ් ශේරහ කළභළති වුණ නළත , භභ ශඹෝජනහ වදරහ
තුහ් නහ් ශේරහට ශගශන් නම්. තුහ් නහ් ශේරහ ඒශති අඩු
ඳහඩු කිඹ් න" කිඹරහ. ඒ ශඹෝජනහ දළ්  වදරහ තිශඵනහ.

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

කළබිනට් එකට-

ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

කළබිනට් භඩුඩරඹට ඉදිරිඳ
කය් න කලි්  භභ
ශගශනනහ උඳශේලක කහයක බහට; තුහ් නහ් ශේරහට. අපි
ඉසයශරහ උඳශේලක කහයක බහශේදී ඒකට එකඟ ශුහ ශකෝ.
අපි එකඟ ශරහ, ඊට ඳසශේ කථහ කයුහ. ශභොකද, අද outsource
කයන එක විලහර රලසනඹති. ඒක cancer එකති හශේ ශරහ
තිශඵ් ශ් . කවුරු
වුවන් ශ්  නළවළ outsourcee කවුද
කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඔේ, ශම් සුභහශ්  ශති.ජී. භළ් ඩිස කිඹරහ
contract එක කයනහ. රඵන සුභහශ්  contract එක කයනහ,
පී.ඩී. පිඹදහ කිඹරහ. ශම් වහ ළඩ පිළිශශති ඇති ශ් න
ඕනෆ. භභ උඳශේලක කහයක බහශේදී ශම් ගළන කිේහභ ෘ තීඹ
මිකතිර හුඟති අඹ විරුේධ වුණහ. Licence එකති ශද් න
ඉසශල්රහ අපි වුවනහ ග් න ඕනෆ, කවුද ශම් යහඳහයඹ කය් ශ් 
කිඹරහ. ඒ අඹ EPF ශගනහද නළේද කිඹරහ ඵර් න ඕනෆ.
එශවභ නළති ශම් ළශඩ් කය් න ඵළවළ. අශප් ආඩුඩු ඒකට
එකඟ නළවළ. ශම් ආඩුඩුශ්  ශනොශි, යි ල් විරභසිංව
භව භඹහශේ "ඹළි පුබුදුභ ශ්රී රංකහ" ළඩ පිළිශළි්  තභි ඒ
ශකෝ ත්රහ රභඹ ආශේ. එතුභහ ශගනහහ කිඹරහ වරි ඹ් ශ් 
නළවළ. අපිි දළ්  ආඩුඩු කය් ශ් . ඒකට විුවභති අපි ශද් න

ඳහර්ලිශම්් තු
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ඕනෆ. භභ එක ඳහයට ඳනතති ශගශන් න ඹ් ශ්  නළවළ. අපි
ද ත එකතු කයරහ ශඹෝජනහති ශගනළල්රහ තුහ් නහ් ශේරහට
ශදනහ. ඒ අඩුඳහඩු ඵරරහ ඒක වරි ගස් න. අපි ශදශගොල්ශරෝ
එකතුශරහ ශම්ක කයුහ. ශම් රභඹ ඇති කයපු මිකි වහ කවුද
කිඹරහ එඹහට ශදොස කිඹරහ ළඩති නළවළ. දළ්  ශම් රභඹ
රලසනඹති. ශම් රලසනඹට විුවභති ඕනෆ. එශවභ නම් අපි
ඔතිශකොභ ඒකට එකතු ශුහ. ඒ ි හ තභි උඳශේලක කහයක
බහශේදී අපි වළභ දහභ හකච්ඡහ කය් ශ් . ඒ ි හ භභ අද
ආයහධනහ කයනහ, ඔඵතුභ් රහට
එකතු ශ් න කිඹරහ.
ජනහධිඳතිතුභහ භට උඳශදස දීරහ තිශඵනහ,- [ඵහධහ කිරීභති]

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! Hon. Minister, please wind up now.
Your time is over.
ගු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ගරු ි ශඹෝජය බහඳතිතුභි , එශවභ නම් භහ මීට ඩහ කථහ
කය් න ඹ් ශ්  නළවළ. අශප් අභහතයහංලශආ ශල්කම්තුභහ,
ශකොභහරිස ජනහල්තුභහ වහ භට ශම් වහ ලතිතිඹ ශදන
ි ශඹෝජය අභහතය ගරු ය ම යශේකය භළතිතුභහ ඇතුළු සිඹලු
ශදනහට , අඳට අදවස උදවස ශදන ආඩුඩු ඳතිශආ වහ
විඳතිශආ සිඹලුභ භ් ත්රීතුභ් රහට
සතුතිඹ පුදකයමික්  භශේ
කථහ අ්  කයනහ.
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ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු බහඳතිතුභි , "2015 විර්ජන ඳන ශකටුම්ඳශ
කහයක බහ අසථහශේ අද දින එනම්, 2014.11.05 න ඵදහදහ
ඳසරුශේ සිට විහදඹට ගළශනන අභහතයහංලඹ ව ඒ ඹටශ
ඇති අශනකු ශදඳහර්තශම්් තු වහ ආඹතනරට අදහශ අංක 105,
281 ව 331 දයන ළඹ ශීර්ඹ් ශග්  ම්රදහඹහුවකූර එති
එති ළඩටව් හි සිඹලුභ පුනයහර්තන විඹදම් වහ මූරධන විඹදම්
රුපිඹල් 10කි්  කඳහ වළරිඹ යුතුඹ" ි භභ ශඹෝජනහ කයමික.
ගරු බහඳතිතුභි , ඉතහභ ළදග අභහතයහංලඹති න
ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශආ ළඹ ශීර් ඹටශ
චන
සල්ඳඹති කථහ කිරීභට භහ ශඵොශවොභ තුටි්  නළඟී සිටිනහ.
නුහ ශම් අසථහශේදී භට ශඳනී ඹන රධහන කහයණහති
තිශඵනහ. ශභභ අභහතයහංලඹ බහය ඉතහභ
රඵර
අභහතයයශඹති සිටිනහ හශේභ ත කළබිනට් අභහතයයශඹති
භඟ ි ශඹෝජය අභහතයරු වතය ශදශනති සිටිනහ. ශම්
අසථහශේදී ඒ ඇභතිරු්  ශදඳශති තභි ගරු බහශේ
සිටි් ශ් . ආඩුඩුශේ තිශඵන ශරොකුභ රලසනඹ තභි, අපි
විඳතිශඹ්  ඉදිරිඳ
කයන අදවසරට තුහ් නහ් ශේරහ
ඇහුම්ක්  ශනොදීභ.

ගු සුවන්ත පුුංිකනිනම් මශතළ (ආර්ථික වුංලර්ධන
නිනයෝජය අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனர - ததரருபரர அதறறருத்ற
தறற அகச்சர்)

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

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

(The Deputy Chairman)

විරුේධ ඳතිශආ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

Order, please! The Vote will be taken at the end of
the day. The Sitting is suspended till 1.00 p.m.
රැවහවීම ඊ
අනුකූල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්,
අ.භළ.1.00 නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ [ගු චන්දිම වීරක්නකොි
මශතළ] නේ වභළඳතිත්ලනයන් නෆලත ඳලත්ලන දී.

அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 றக இகடறரத்ப்தட்டு
லண்டுந் தரடங்கறற்ர. தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு
சந்ற வீக்தகரடி] கனக கறத்ரர்கள்.
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR.
DEPUTY SPEAKER [THE HON.CHANDIMA WEERAKKODY] in
the Chair.

භ් ත්රීරු සිටි් ශ්   ව ශදනහ ද?

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශම් ඳළ ශ
ශනොශි ශ් . ඔඵතුභ් රහ තභි ශම්හ
ඳහරනඹ කය් ශ් . [ඵහධහ කිරීම්] Auto දුන අභහතයහංලඹති. එභ
ි හ රඵර අභහතයහංලඹකට විඳතිශඹ්  ඉදිරිඳ කයන අදවස
ගළන ළරකිලිභ
ශ් නට ඕනෆ. ශභොකද ශම්ක රඵරභ
අභහතයහංලඹති; ඉතහභ රඵර පුේගරශඹති ශම් අභහතයහංලශආ
නහඹක ඹ දයනහ. ඒ හශේභ දණඹට රති ම  තිශඵනහ[ඵහධහ කිරීභති]

වභළඳතිුරමළ

ගු සුවන්ත පුුංිකනිනම් මශතළ

(The Chairman)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

(றசரபர் அர்கள்)

ශීර් 105, 281, 331- ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ;
විහදඹ ආයම්බ කිරීභ, ගරු යවි කරුණහනහඹක භ් ත්රීතුභහ.

(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனர)

Sir, I rise to a point of Order.
වභළඳතිුරමළ

105 ලන ශීර්ය.- ආර්ථික වුංලර්ධන අමළතයලරයළ

01 න ළඩටවන,- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු.7 ,677,550,000
கனப்தை 105.- ததரருபரர அதறறருத்ற அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்,
லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 7,677,550,000
HEAD 105.- MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 7,677,550,000

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු සු් ත පුංචිි රශම් ි ශඹෝජය අභහතයතුභහ ශභොකති ද
point of Order එක?

ගු සුවන්ත පුුංිකනිනම් මශතළ
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனர)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු භ් ත්රීතුභහ
ඇභතියශඹකුි ත

කිේහ, ශම් අභහතයහංලඹට කළබිනට්
වතය ශදශනති ඉ් නහඹ කිඹහ. එශවභ
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අභහතයරු වතය ශදශනති නළවළ, ගරු බහඳතිතුභි . ඉ් ශ්  අපි
ි ශඹෝජය අභහතයරු වතය ශදනහි, කළබිනට් අභහතය ඵළසිල්
යහජඳති භළතිතුභහ විතයි.

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

වරි. ඔඵතුභහ
කළබිනට් ඇභතියශඹති ශේහි භභ
රහර්ථනහ කයනහ. ගරු එස.එම්. ච් ද්රශේන භළතිතුභහ
කළබිනට් අභහතයයශඹති. [ඵහධහ කිරීභති] ඔඵතුභ් රහශේ
වළටහුටවභහයති ඇභතිරු හිටිඹහඹ කිඹහ අඳට රලසනඹති නළවළ.
ජනතහශේ ල්ලිලි්  ශම්හ දිඹ කය් ශ් . [ඵහධහ කිරීභති]
ශභභ අභහතයහංලශආ කළබිනට් ඇභතිරු ශදඳශති සිටිනහ.
ච් ද්රශේන අභහතයතුභහ ධුය ශදකති දයනහ, කළබිනට්
ඇභතියශඹති ව ි ශඹෝජය අභහතයයශඹති ලශඹ් .

ගු එවහ.එම්. චන්්රනවේන මශතළ (විනේ ලයළඳිති අමළතය
වශ ආර්ථික වුංලර්ධන නිනයෝජය අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றரசண - றரசட கருத்றட்டங்கள்
அகச்சரும் ததரருபரர அதறறருத்ற தறற அகச்சரும்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects
and Deputy Minister of Economic Development)

Sir, I rise to a point of Order.
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Point of Order එකති ශගන ඒභ ශනොශි කශ යු ශ . භහ
ඔඵතුභ් රහ
එතික සුවද ශම් කිඹ් ශ් . භහ කිඹනහ,
ඔඵතුභ් රහශේ අභහතයහංලඹ දතිභ අභහතයහංලඹි කිඹහ. ශවොභ
ළඩ කයන කට්ටිඹ ඔතළන ඉ් ශ් . ඉති්  ඒකට විරුේධතහ
රකහල කය් න ඕනෆ නළවළ ශ් . [ඵහධහ කිරීභති] ඇ ත ශ් .
ඔඵතුභ් රහශේ ඇභතිරුි, ි ශඹෝජය ඇභතිරු ඔතිශකොභ
එකසිඹ විසති එකසිඹ විසිඳවති විතය ඉ් නහ. රේජහ නළේද?
ශභහිදී තිශඵන රලසනඹ තභි ශම් තිශඵන ල්ලි ඔතිශකොභ
ශන ඒහට ඳහවිච්චි කිරීභ. භහ කිේහ හශේ ශම් අභහතයහංලඹ
දතිභ, රඵරභ ළඩ කයන අභහතයහංලඹති. අශනති ඒහ හශේ
ශනොශි. භභ ඒක
පිළිග් නහ. නුහ
ශභහි ශනොශඹති
ශනොශඹති ශේල් සිදු නහ. ඵරන එක, ශනොඵරන එක,
ශඳශනන එක, ශනොශඳශනන එක, දණඹට රති ශරහ තිශඵන
ශේල්, ඒ වළභ එකතිභ ශම් තුශ තිශඵනහ. අපි ශවො කිඹනහ
හශේභ නයක කිඹනහ. ඔඵතුභ් රහශේ අභහතයහංලඹ වළභ
ශදඹකටභ ුහදල් ශ්  කය් නට පුළු්  අභහතයහංලඹති
ශනොශිද? ඒ හශේභ තභි ශ්රී රංකහ ි දවස ඳතිශආ ඡ් ද
භළෂිභ තිශඵ් ශ්  ඔඹ අභහතයහංලශආ ි. නළවළ ශනොශි ශ් ?
ශභොනහ වුණ
ඔඹ අභහතයහංලශඹ්  තභි ඒ කටයු ත
ශකශය් ශ් .
ශම් අභහතයහංලඹ ගළන චන සල්ඳඹති කථහ කය් නට භහ
ඉදිරිඳ
් ශ්  ඉතහභ
තුටි් . ශම් යශට් ආර්ථිකඹ
වරිඹහකහය ඳ හශගන ඹහශම් කටයු ත ඔඵතුභ් රහශේ
අභහතයහංලඹට බහය තිශඵනහ. ඒ වහ ශවොභ ඇභතියඹකු
ඉදිරිඳ ශරහ සිටිනහ. ඒ හශේභ දතිභ ි ශඹෝජය ඇභතිරු් 
වතය ශදශනකු
සිටිනහ. නුහ
ශම් කිඹනහ හශේභ ඒ
කහයණඹ හතිහ කය් නට ඕනෆ. ඒ වහ අලය වළකිඹහ
තිශඵනහ. නුහ අශනකු අභහතයහංල ව තුහ් නහ් ශේරහශේ
අභහතයහංලඹ තුශ -යජශආ ශේඹ තුශඒහ වරිඹහකහය
ක්රිඹහ භක ශනහද, නළේද කිඹන රලසනඹ තිශඵනහ.
අඳනඹනඹ තභි යටක අලයභ ශදඹ ් ශ් . ශම් යශට්
අඳනඹනකරු්  අතය තයගකහරී ත
ඹති ඇති කිරීභ තභි
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ඔඵ අභහතයහංලඹ තු ඳතින ළදග භ කටයු ත ් ශ් .
නුහ ඒක සිදුනහද? අද තයගකහරී ත
ඹති ඇති කය් නට
ඵළරි අසථහති ඵට ඳ ශරහ තිශඵනහ. ශරෝකශආ ළඩිභ
විදුලි ගහසතුති ශග් නට සිදුශරහ තිශඵන ජනතහති සිටින
යට ඵට අශප් යට ඳ ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ තභි තුය
බිර . ශම්හ ඹටි තර ඳවසුකම්. ශම්හට අධික මිකරති ළඹ න
ි හ අද අඳනඹනකරු් ට තයගකහරී ත
ඹති තුශ කටයුතු
කය් නට අඳවසු ශරහ තිශඵනහ. ඒ ි හ අඳ යට අඳනඹනඹ් 
කය් ශ්  නළති ආනඹනඹ කයරහ ශශහම් කිරීශම් සරඳඹති
ඇති ශරහ තිශඵනහ. ශම් ත
ඹ ශනස කය් නට ඕනෆ. එදහ
රලි
ඇතුර ුහදලි භළතිතුභහශේ ශශශ වහ නහවික
අභහතයහංලශඹ්  ශම් කටයුතුරට නහඹක ඹ ශදමික්  ඒහ
ක්රිඹහ භක කශහ. දළ්  අඳනඹන ංර්ධන භඩුඩරඹ වයවහ
ශකශයන කටයුතු එදහ කශශේ ශශශ වහ නහවික කටයුතු
අභහතයහංලශඹුවි සිදු වුශඩු.
You export or perish. අ් න ඒ ංකල්ඳඹ තුළි්  අද ශම් යට
බඹහනකකහරී ත
ඹති කයහ ඹන ඵ අඳ භතති කය් නට
අලයි. අඳනඹනඹ කිරීශම් වළකිඹහ ඇති කය් න. ඒ තුළි් 
යශට් රැ ව යතිහ ඇති නහ හශේභ අශප් විශේල ංචිත
රභහණඹ ළඩි කය ගළනීශම් වළකිඹහ ඇති ශනහ. ණඹ ග් න
සිදු න අසථහ අඩු ශනහ. අපි ණඹ රඵහ ග් ශ්  නළති යටට
ඍවම ආශඹෝජන ශගශනනහ නම් අ් න ඒක තභි ඩහ ශවො
් ශ් . You substitute trade for aid. ශම්හ තභි කය් නට
අලය ් ශ් . ශම් අභහතයහංලශඹ්  ඒහ ශනොකිරීභ තභි අඳට
තිශඵන දුක.
ගරු බහඳතිතුභි , ඒ හශේභ තභි, ''දිවි නළඟුභ''. ශම් යශට්
දුප්ඳ කභ රැකශගන ඉ් න තභි කටයුතු කය් ශ් . දුප්ඳ කභ
නළති කය් නට ශනොශි ඔඵතුභ් රහට අලය ් ශ් .
දුප්ඳ කභ නළති කශශො , ඒ අඹට ස ලතිතිශඹ්  නළඟී
සිටි් නට පුළු්  වුණහභ භවයවිට ඒ ඡ් ද භළෂිභ ඳහවිච්චි
කය් නට ඵළරි අසථහති ඇති ් නට පුළු් . දුප්ඳ කභ තභි
නළති කය් නට අලය ් ශ් . වළභ දකභ දු ව දුප්ඳ
ජනතහ ගළන කථහ කයමික් , එඹට ශඳොශවොය දභරහ එඹ රැකශගන
සිටීභ ශනොශි අලය ් ශ් . දුප්ඳ කභ නළති කිරීභි අලය
් ශ් . ඒකි කය් න අලය ් ශ් . ජන විඹ, භෘේධිඹ,
දිවි නළඟුභ ශම්හශආ නම් විතයි ශනස ශරහ තිශඵ් ශ් .
දුප්ඳ කභ එශවම්භ තිශඵනහ. ඇි ශම් දුප්ඳ කභ නළති
කය් නට කටයුතු කය් ශ්  නළ ශ කිඹන රලසනඹ තභි අපි
ශම් අසථහශේ දී භතු කය් ශ් .

ගු වික් ර් ඇන් නි මශතළ (නඳොල් වුංලර්ධන ශළ ජනතළ
ලුර වුංලර්ධන නිනයෝජය අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற - தங்கு அதறறருத்ற, க்கள்
ரரட்ட அதறறருத்ற தறற அகச்சர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු විතිටර් ඇ් ති  ි ශඹෝජය අභහතයතුභහ රීති රලසනඹති
ඉදිරිඳ කයනහ. What is your point of Order?

ගු වික් ර් ඇන් නි මශතළ

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற)

(The Hon.Victor Antony)

ගරු බහඳතිතුභි , ගරු යවි කරුණහනහඹක භ් ත්රීතුභහ ළරැදි
ශතොයතුරු රැති ඉදිරිඳ කශහ. අදහශ විඹට අුව ශනොශි
එතුභහ කථහ කය් ශ් . ළරැදි ශතොයතුරු ඉදිරිඳ කශහ.
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ඳහර්ලිශම්් තු

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

That is not a point of Order. ගරු භ් ත්රීතුභහ කථහ කය් න.

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශම් Committee Stage එක. [ඵහධහ කිරීභති] ි ශඹෝජය
ඇභතිතුභි , අපි ශම් ටි ශකෝට් ඇශගන ශකොශම ඉ් නහ
හශේභ අපි ඵළි ඹභ යභ ඇශගන ගම්ර ඉ් නහ. ඒ ඵ
ජනතහ ද් නහ ි හ තභි ඵදුල්ශල් දී තුහ් නහ් ශේරහට ඔඹ
හශේ ඉයණභති අ වුශඩු.
ශම් අසථහශේ දී අපි කිඹ් ශ් , කරුණහකය ශම් යශට්
අශරවිකයණඹ ඇති කය් නට පුළු්  හතහයණති ඇති කය් න
කිඹරි. ඒක තභි ශම් අභහතයහංලශඹ්  කශ යුතු ් ශ් . ශම්
ංඛ්යහ ශල්ඛ්න වරිද, ළරැදිද කිඹරහ ශොඹන එක ශනොශි කශ
යු ශ . ඵළවළරහ, ගභට ළඩ කය් න. ඒ ළඩ ශනොකශ ි හ
තභි ඔඵතුභ් රහ ඵදුල්ශර්  ඳළයදුශඩු. ළඩ කයරහ තිශඵනහ
නම් රලසනඹති නළවළ. අය නහඹ ඹහභ සිදු වුණහ හශේ තභි ඌ
ඳශහ බහශ්  රළබුණු ඡ් ද රතිපරඹ.
භහ ශම් අසථහශේ දී කිඹ් ශ් , අඳනඹනඹ ළඩිදියුණු
කය් න පුළු්  ත
ඹති ඇති කය් න කිඹරහි.
කරුණහකයරහ, පුංචි ශ්රී රංකහ ශරෝකඹට ඇතුළු කය් න පුළු් 
භහර්ගඹ ඇති කය් න. ශරෝකශආ තහනහඳති කහර්ඹහර 28ති විතය
තිශඵනහ. ශම් තුළි්  අශප් යශට් ි සඳහදනඹ්  අශරවි කිරීභි
කය් න අලය ් ශ් . ශභහි සිටින භ් ත්රීරු්  ගිහිල්රහ එහි
සිටින තහනහඳතිරු් ට කශ්  ඳවය ගවන එක ශනොශි කය් න
තිශඵ් ශ් . එළි  අශරවි කිරීභති ශනොශි අලය ් ශ් . ශම්
යශට් ි සඳහදනඹ්  ඒ යටරට අශරවි කය් න පුළු් 
ත
ඹති ඇති කය් න. ඔඵතුභ් රහශේ අභහතයහංලඹ trade
councillors එතික ළඩ කය් න පුළු්  ත
ඹති ඇති
කය් න. භභ ශම්හ මූලික කිඹරහ, ඊට ඳසශේ ඉතුරු අදවස
ශඹොුහ කයන ශකොට භභ ශභොකතිද කය් න වද් ශ්  කිඹරහ
ශඳ් ් නම්.
අපි ශරෝකශආ තිශඵන සිඹලු යටල් භඟ එකතු ශ් න
ඕනෆ. ේවි  සරඳශඹ්  වළසිශය් න ශවො නළවළ. ඔඵතුභ් රහ
ඉ් දිඹහ එතික වවුල් යහඳහය කය් න එකතු ශනහ. ශම් යට
පිටයට සුේද් ට ශද් න ඵළවළ. ඉ් දිඹ් කහයඹහ ආහභ ඒ යහඳහය
රංකහ
එතික ඒකහඵේධ කය් න ඕනෆ. නුහ
චීුව් ට
ශභොනහද කය් ශ් ? ඒකට ඕනෆ එකති, outright වරි
ුහළුභි ් භ ශද් න කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. චීන Port City
එක ශකොශම තිශඵනහ. වම්ඵ් ශතොට යහඹ, ණඹ ශග් න ඵළරි
ි හ ඒක ශදනහ. ඔඵතුභ් රහශේ අභහතයහංලඹට බඹ නළතු,
වරිඹහකහය ශම් ම්ඵ් ධශඹ්  ළඩ කය් න පුළු්  ශ් . ඵළසිල්
යහජඳති කිඹ් ශ්  ළඩ කය් න පුළු් , ඕනෆ එකති කය් න
පුළු්  වළකිඹහති තිශඵන අභහතයතුශභති. යටට ශඳ් ් න,
ශභොනහද කය් න පුළු්  ් ශ්  කිඹන එක. ඒශක්  තභි,
යටති ඉදිරිඹට ශගි ඹ් න පුළු්  ් ශ් . ශම් ඳසුබිභ ඹටශ
තභි, භහ ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශආ කටයුතු ගළන කථහ
කය් ශ් .
ගරු බහඳතිතුභි , භභ ුහලි් භ කථහ කයනහ, භෘේධිඹ වහ
"දිවි නළඟුභ" ළඩටවන ම්ඵ් ධශඹ් . භභ අද උශේ භෘේධි
ඵළංකු ම්ඵ් ධශඹ්  හචික පිළිතුරු අශප්තිහශ්  රලසනඹති
ඇහුහ.

500

අද ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ පිළිඵ කථහ කයනහ.
අද උශේ භභ භෘේධි ඵළංකු ම්ඵ් ධශඹ්  අවපු රලසනඹට
උ තයඹති ශද් න ඔඵතුභ් රහට ඵළරි වුණහ. අද තිශඵන ශම්
විහදඹ තුළි්  ඒ රලසනඹ ඉදිරිඳ
කය් න අලයි. "දිවි
නළඟුභ"ට ශකොඳභණ ුහදරති ශ්  කයරහ තිශඵනහද, භෘේධි
ඵළංකුර ශකොඳභණ ල්ලි තිශඵනහද?" කිඹරහ භහ අවනහ. භභ
ශම් රලසනඹ අව් නට ශවේතුති තිබුණහ. භහ ශඟ දළ්  තිශඵනහ,
forms ගඹති. ශම්හ ඉදිරිඳ කයරහ තිශඵ් ශ් , "දිවි නළඟුභ"
ංර්ධන ශදඳහර්තශම්් තුි. ශම්ශති චරශල්ඛ් අංකඹ
2014/11. "ඉසුරුභ ි වනති" ම්ඵ් ධශඹ්  රුපිඹල් 2,500ති
රඵහ ශදනහ කිඹනහ. ශම්ක ඉදිරි භළතියණඹකට ඳගහති ශදන
ළඩ පිළිශශති. භහ ශඟ දළ්  තිශඵනහ, ඒ forms. ශම්ශක් 
ඔඵතුභ් රහ "දිවි නළඟුභ" ළඩටවනට ම්ඵ් ධ අහිංක අඹ
අවුරුදු ගණනහකට දු ව දුප්ඳ කභට තල්ලු කයනහ. ශම්ක
ශද් න කිඹරහ තිශඵ් ශ්  ශනොළම්ඵර් 17 න දිනි. අපි ද් නහ
විධිඹට ශනොළම්ඵර් 18 න දහ ජනහධිඳතියණඹකට දින ි ඹභ
කය් න ඹනහ. ඊට ඉසශල්රහ ඳගහ ශද් න ඕනෆ ශ් . රුපිඹල්
2,500ති ශභශවභ ශදනහ කිඹරහ අඹ ළශඹ්  කිේශේ නළවළ. අඹ
ළශඹ්  ඉදිරිඳ කශහ නම් ල්ලි ශද් න අලයි. ශකෝ ශම්
වහ ශ්  කශ ල්ලි? ඔඵතුභ් රහ ශම් අභහතයහංලශආ
ඇභතිරු, ි ශඹෝජය ඇභතිරු ශ් ? ශකෝ, ශම් ල්ලි? රුපිඹල්
ශකෝටි 625ති අලය ශනහ. භෘේධි ඵළංකු තුළි්  ශම් ළඩ
පිළිශශ ඉදිරිඹට ශගන ඹ් න වදනහ නම් ඒ ඵළංකු කඩහ ළටීශම්
සරඳඹති තභි ඇති ් ශ් . රුපිඹල් 2,500ක ඳගහති දීරහ,
ඡ් ද ග් න වදන ළඩ පිළිශශ අි හර්ඹශඹ් භ
ඵංශකොශරො බහඹට ඳ ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන එක තභි
භභ භතති කය් ශ් . ඇි, ශම් ළඩ පිළිශශ අඹ ළඹට ඉදිරිඳ
කශශේ නළ ශ ? ඒ, ඔඵතුභ් රහට ඒ වහ ල්ලි ශ්  කය් න
නළති ි හි.
අද තුහ් නහ් ශේරහ 2015ට අඹ ළඹති ඉදිරිඳ කයනහ.
නුහ ඊශආ ඉදිරිඳ කශහ, රුපිඹල් ශකෝටි 11,300කට ඳරිපයක
ඇසතශම්් තුති. ශම් හශේ අඹ ළඹති වරිඹට ඉදිරිඳ
කය් න ඵළරි ආඩුඩුති තභි අද ශම් තිශඵ් ශ් . ශම්
අසථහශේදී ආර්ථික ංර්ධන ඇභතිතුභහ ශභභ ගරු බහශේ
නළවළ. නුහ ශභතළන ි ශඹෝජය ඇභතිරු ඉ් නහ. ආර්ථික
ංර්ධන අභහතයහංලශආ තු් න ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ ශම්
අසථහශේදී ගරු බහට එනහ. කරුණහකයරහ අඳට කිඹ් න,
ශම් ල්ලි ශ්  කය තිශඵ් ශ්  ශකොශවේද කිඹරහ. ශකොි ළඹ
ශීර්ශඹ් ද, ඒ ුහදල් ශ්  කය තිශඵ් ශ් ? ශභ් න අපි ශඟ
forms තිශඵනහ. ශම්හට උ තය ශද් න අලයි. රුපිඹල්
ශකෝටි 625ති ශ්  කය් න ඹනහ. භෘේධි ඵළංකු තුළි්  ශම්
ුහදර රඵහ ග් න ඹනහ කිඹනහ. එතශකොට ඒ ඵළංකුර තිශඵන
cash flows කඩහ ශගන ළශටනහ. ඒ ඵළංකුර ංචිත අඩු
වුණහභ, ණඹඵයතහ ළඩි වුණහභ ඔ් න ඔතළනදී තභි ඵළංකු
තිශේත්රශආ රලසන ඇති ් ශ් . භළතියණඹති ි හ යශට්
ආර්ථිකඹට වහි  කය් න එඳහඹ කිඹන එක භහ ශම් අසථහශේදී
භතති කයනහ. ඒක තභි භභ කිේශේ, ඡ් ද භළෂිභ තභි,
ශභතළන තිශඵ් ශ්  කිඹරහ. ණඹඵයතහශ්  මිකරිකිරහ, ළටිරහ
ඉ් න ශම් ඳවුරකට රුපිඹල් 2,500ති රළබුණහ කිඹරහ ඡ් දඹ
ශදිද? ඒක ශනස කය් න පුළු් ද? නුහ එි්  යශට්
ආර්ථිකඹට ශරොකු වහි ඹති සිේධ ශනහඹ කිඹන එක භහ ශම්
අසථහශේදී ඉතහ ඕනෆකමික්  භතති කයනහ.
ගරු බහඳතිතුභි , ඒ හශේභ තභි, ුහදල් ශ්  කිරීභ .
ශභතළන අඹ ළශඹ්  ඉදිරිඳ කයරහ තිශඵනහ, "දිවි නළඟුභ"
භහසික දීභනහශේ ළඩි ම භති ශනහ කිඹරහ. ළඩි කය් න අලය
් ශ්  භළතියණඹති තිශඵන ි හි. වතය ශදශනති ඉ් නහ
ඳවුරකට රුපිඹල් 3,000 දතිහ ළඩි කයනහ කිඹරහ කිඹනහ;
තු්  ශදශනති ඉ් න ඳවුරකට රුපිඹල් 2,000ති දතිහ ළඩි
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කයනහ කිඹනහ. ඔ් න ඔඹ හශේ අංක ගණිත විේජහති
ඉදිරිඳ කය තිශඵනහ. නුහ ඒ ශුවශ්  ශකොච්චය ුහදරති
ශ්  කයරහ තිශඵනහද? ඉදිරිශආ භළතියණඹති එනහ. ශම්
ගළන එති ජහතික ඳතිශආ අපි අභිශඹෝගඹති කශහ, අපි කිේහ,
"භෘේධිරහභී් ශේ දීභනහ සිඹඹට 200ති කයනහ" කිඹරහ.
ශකෝ, ශම්කට අභිශඹෝගඹ? එශව්  ශභශව්  ශඳ් රහ
තිශඵනහ, අයක ළඩි කයනහ, ශම්ක ළඩි කයනහ කිඹරහ. ළඵෆ
භට්ටභට දු ව දුප්ඳ කභ නළති කය් න කටයුතු කයරහ තිශඵනහද?
නළවළ. ශම් ුහදර ුහළු යටටභ එක ශේ ශ්  කයරහ තිශඵනහද?
නළත. හිසබුල්රහ ඇභතිතුභහ නළශඟනහිය ඳශහශ භඩකශපු
දිස්රිතිකඹ ි ශඹෝජනඹ කයනහ. ඒ ඳළ ශ සිඹලු ශදනහට
භෘේධී දීභනහට ශ්  කයනහද, "දිවි නළඟුභ"ට ශ් 
කයනහද? නළවළ. ඔඵතුභහ "ඔේ" කිඹහවි. දළ්  ආඩුඩු ආයතිහ
කය් න තිශඵන ි හ. අපි එතළනට ගිඹහභ දු ව දුප්ඳ කභ
ශඳශනනහ. ඔවු්  කිඹනහ, "අපිට දීරහ නළවළ" කිඹරහ. ශභ් න
ශම් රලසනඹට තභි ඔඵතුභ් රහ අද උ තය ශද් න අලය
් ශ් .
"දිවි නළඟුභ" අපි ශභොශවොතකට ඳළ තකට තිඹුහ. ඊශඟට භහ
භතති කය් න කළභළතිි, අශප් ංචහයක කර්භහ් තඹ ගළන.
ඔඵතුභ් රහශේ නහඹක ඹ තුශ එහි ශරොකු ශනති ඇති ශරහ
තිශඵනහ. අපි ඒක අගඹ කයනහ. අ් න ඒ හශේ තභි යටති
ඉදිරිඹට ඹ් න අලය ් ශ් . නුහ අංක ගණිතඹ තුළි් 
විේජහති කයන එක අඹ ළශඹ්  විතයති ශනොශි ශම්ශකුව
කය් න ඳට්  අයශගන තිශඵනහඹ කිඹන එක භහ භතති
කය් න අලයි.
ශම් අසථහශේදී අපි රලසන කය් ශ්  යශට් අභිෘේධිඹට
මිකති, ශම්හශආ ළඵෆ ත
ඹ ශවළිදයවු කිරීභට මිකති ආඩුඩු
අඳ වර්තිඹට ඳ කිරීභට ශනොශි. ළඵෆ ශරභ ංචහයක
කර්භහ් තශආ, ංචහයකි් ශේ ඳළමිකණීභ රති 25කට ළඩි
කය් න පුළු්  නම් අපි ඒක අගඹ කයනහ. නුහ ඒ රති 25
ි කම් ඇවිල්රහ, ඳළඹ ශදකකි්  කටුනහඹකි්  නළඟරහ අශනති
ඳළ තට ආඳසු ඹනහ නම් ඒ ංචහයකි් ශේ ඳළමිකණීභ ද?
නළ නම් ඇභතිතුභහ dual passport එක තිඹහශගන රංකහශ් 
එළිඹට ගිහිල්රහ ඇතුශට ආහභ ඒක ංචහයකඹකුශේ ඳළමිකණීභති
ශර රක් න පුළු් ද? එශවභ ශනොශි, අඳට අලය
් ශ් . ළඵෆ ශරභ 2016 න ශකොට රති 25ක
ංචහයකි් ශේ ඳළමිකණීභති ශනහ නම් අපි ඒක ඉතහභ අගඹ
කයනහ. අඳට
කය් න පුළු්  ශදඹති තිශඵනහ නම්
කය් නම්. ඔඵතුභ් රහශේ භළති ඇභතිරු් ට ඩහ භවය
ශරහට අශප් විඳතිශආ ඉ් න දති භ් ත්රීරු යට ි ශඹෝජනඹ
කයමික්  ළඩ කටයුතු කයරහ තිශඵනහ.
2013 දී මිකලිඹන 1.27ක ංචහයක රභහණඹති ශම් යටට ආහ.
ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශඹ්  ඉදිරිඳ කයපු ශම් ි ල් ඳහට
ශඳොශ
ව්  කයරහ තිශඵනහ, අඳ යටට අද න විට
විශේෂ්කඹ්  රති 12ක රභහණඹති ඇවිල්රහ තිශඵනහඹ කිඹන
එක; ඒ හශේභ 2016 න විට රති 25ති දතිහ ඒක ර්ධනඹ
කය් න ඇසතශම්් තු කයනහඹ කිඹන එක. නුහ
ශම්ක
හතිහ කය් න පුළු් ද? දළ්  ඵර් න, British Airways
එක යටි්  පිට ශනහ, භහර්තු භහඹ න ශකොට. ඒ හශේභ
Malaysian Airlines සුභහනඹකට ව තහති ආහ. ඒක නළති
ශරහ තිශඵනහ. ඉති්  ශම් හශේ අලු
අවස ඹහනහ
ශකොම්ඳළි ර අවස ඹහනහ ශම් යටට එ් ශ්  නළ නම්
ශකොශවොභද ශම් රති 25 ශගශන් ශ් ? හිතනහද, රංකහශේ ශම්
තිශඵන ත
ඹ දයහ ග් න ඵළරි ි හ අශප් අඹ උතුරි් ,
නළශඟනහිරි් , පු තරභ ඳළ ශත්  ඕසශේලිඹහට ශඵෝට්ටුශ් 
ඹනහ හශේ සුේද්  ශම් යටට ශඵෝට්ටුශ්  එි කිඹරහ?
ශකොශවොභද ඒ අඹ එ් ශ් ? අශප් යට ුහහුශද්  ට ශරහ තිශඵන
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ි හ ශග් ් න තිශඵන අසථහ ශඳ් ් න. ි කරුශඩු රති
25ති ශග් නහ කිඹරහ විේජහති කයන එක ශනොශි, අඳට
අලය ් ශ් . ශඳ් ් න, ඒ එන airlines ශභොනහද කිඹරහ.
ශකොශව් ද එ් ශ් ? ශම්හ ශඳ් ් න අලයි.
දළ්  ඔඵතුභ් රහශේ අභහතයහංලඹ ඉදිරිඳ කය තිශඵන ශම්
ි ල් ඳහට ශඳොශ පිටු අංක 155 තිශඵනහ, දළනට hotels 1600ති
රංකහශේ තිශඵනහ, ශම්හශආ ංචහයකි්  වහ කහභය
28,000ති තිශඵනහ කිඹරහ. ඒශක්  අර්ථ කථනඹ ශ් ශ් 
ශභොකතිද? 28,000 ළඩි කශහභ 365්  එතශකොට අවුරුේදකට
රති සිඹඹක කහභය රභහණඹති තිශඵනහ. 2016 න ශකොට
රති 25ති එනහ නම්, occupancy rate එක සිඹඹට 25ති
විතයි අඳට ශඳශන් න තිශඵ් ශ් . ඉති්  ඒ ඇතිද ශම් හශේ
ශදඹකට. එක ඳළ තකි්  ශඳ් ් න වදනහ, ඔ් න කහභය
ශභච්චය රභහණඹති තිශඵනහ කිඹරහ. ශම්ශක්  අ් තිභට සිඹඹට
25ති ශනහ නම්, ඒක එච්චය ළදග හධකඹති ශනොශි.
සිඹඹට 25 ශනොශි, භහ හිතන විධිඹට අශප් ගරු බහඳතිතුභහ
ි ශඹෝජනඹ කයන වඵයහද ආනශආ hotels වතයති, ඳවති
තිශඵනහ. ශම්කට සිඹඹට 25කට - [ඵහධහ කිරීභති] වතයති, ඳවති
ශනොශි?

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

සිඹඹති විතය තිශඵනහ.

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නළවළ, ඉතහභ අරංකහය තිශඵන five-star ඒහ වතයති
තිශඵනහ. අශනති ඒහ
තිශඵනහ. ශඳොඩි ශඳොඩි hotels
එශවභ
තිශඵනහ. සුේශදෝ එනහ; හිපිශඹෝ එනහ. ඒහ
ඔතිශකෝභ තිශඵනහ ශ් , ඔඹ ඳළ ශ . ඉති්  ශම්කට සිඹඹට
25ති කිේහභ වරි ඹහවිද? ශභතළන භහ ශඳ් ් න වද් ශ් 
ශම්කි. දළ්  10 million තිබුණහභ ශම්ශක්  occupancy rate
එක සිඹඹට 25ති තිබුශණො ඒක හර්ථක විධිඹට ශගන ඹ් න
පුළු් ද? ඉති්  ශම්හට උ තය ශද් න අලයි, අභහතයහංලඹ.
ි කම් කහභය තිශඵනහ කිඹරහ වරි ඹ් ශ්  නළවළ; සුේශදෝ එනහ
කිඹරහ වරි ඹ් ශ්  නළවළ.
දළ්  ශම් යශට් ංචහයක කර්භහ් තඹ එතයම්භ ශවොට
තිශඵනහ කිඹහ ඔඵතුභ් රහ කිඹනහ. භහ හිතන විධිඹට ශභතළන
ඉ් න සිඹලු ශදනහටභ credit cards තිශඵනහ. වළභ දශේභ
සිඹඹට 40ක, සිඹඹට 50ක ට්ටම් දීශගන එනහ ශ් ද? ඉති්  ඔඹ
විධිඹට ශද් ශ්  සුේශදෝ එ් ශ්  නළති ි හ ශ් ? සුේශදෝ
එ් ශ්  නළති ි හ අශප් රහංකික ංචහයක කර්භහ් තඹ දියුණු
කය් න තභි ඔඹ කටයුතු කය් ශ් . ඉති්  ශභතළන hotels
දහරහ
රංකහශේ ංචහයකශඹෝ බිහි කය් න වදනහ නම්,
එශවනම් අභහතයහංලඹ තුළි්  සුේශදෝ ශම් යටට ශග් න එශති
එතයම් හර්ථක ඹති දකි් න ඵළවළ. ශභොකද, ශම් season එක.
ඔතිශතෝඵර් භහඹ, ශනොළම්ඵර් භහඹ, ශදළම්ඵර් භහඹ න
ශකොට එන රභහණඹ ළඩි ශනහ. ඉති්  අභහතයහංලඹ ඳළ ශත් 
දළුව කය් න අලයි ශභොනහද ශම් ම්ඵ් ධශඹ්  කයරහ
තිශඵ් ශ්  කිඹන එක ගළන.
අද කටුනහඹක ඳළඹ ශදකක strike එකති තිබිරහ තිශඵනහ.
ඉති්  ශම්හ එතයම් සුඵහදී ශේල් ශනොශි. ශම් අභහතයහංලඹ
තුළි්  ඩහ ශවො රතිපර ශඳ් ් න අලයි. භහ හිතන විධිඹට
අභහතයහංල වතයති, ඳවති ශම්කට ඒකහඵේධ ශරහ ළඩ කය් න
අලයි. භහ ඉතහභ
ඕනෆකමික්  භතති කයනහ, ළදග
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ]

කටයු තති කය් න පුළු් කභ තිශඵන අභහතයහංලඹති තුළි් 
මීට ඩහ අලයතහති ඇති, සිඹලු ශදනහභ ඒකයහශී කයරහ,
ශඵොරු ඳළ තකට දභරහ ළඩ කය් න පුළු්  ත
ඹති ඇති
කශ යුතුි කිඹන එක ගළන.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශදකක කහරඹති ඳභණි තිශඵ් ශ් .

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භට රළබී තිශඵන ශරහ මිකි  තු 20ති ශ් ද, ගරු
බහඳතිතුභි ? භට ත මිකි  තු ශදක තුනති දු් න ඳහඩු
ශ් ශ්  නළවළ ශ් ?

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශරහ ඹනහ ශ් .

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Points of Order එශවභ එකතු කශහ. ඒ ශරහ ශද් න. දළ් 
ශම්ශති ව්  නහ, දකට ඒක පුේගර ආදහඹභ ගළන. ශභහි
ව්  න විධිඹට යඑස ශඩොරර් බිලිඹන ශදකක විතය ආදහඹභති
උඳඹනහ. රති 11ක විතය ංචහයක පිරිති එනහ. ශම්
අවුරුේශේ දස 300ක හශේ කහරඹක සුේශදෝ ඇවිල්රහ
තිශඵනහ. ඔඹ ංකල්ඳඹ තුශ ඒ රභහණඹ දස ගණි ් 
ශඵදුහභ දකට ශඩොරර් වඹි වම්ඵ ශ් ශ් . ගරු
බහඳතිතුභි , ඔඵතුභහශේ වඵයහදු ආනශආ ශවෝටල් 200ති
තිශඵනහ කිඹරහ කිේහ. ඉතහභ ඳව භ ශවෝටරඹ ඳහවිච්චි කශ
දකට ශඩොරර් වඹති වම්ඵ ශරහ ඇතිද? ශභ් න ශම්ක තභි
තිශඵන ශන? බිලිඹන ශදකති වම්ඵ ශනහඹ කිඹන එක අපි
අගඹ කයනහ. රති 11ති ඇවිල්රහ තිශඵනහඹ කිඹන එක තභි
ශඵොරු. ළඵෆ භට්ටභ වළටිඹට රති වඹ, වතති ආහ නම්, ඊට
ඩහ ළඩි ඒක පුේගර ආදහඹභති රළශඵනහ. ශභ් න ශම්හ තභි
අඳට අලය ් ශ් . අශප් ගරු ගඹ් ත කරුණහතිරක භ් ත්රීතුභහ
ි ශඹෝජනඹ කයන දකුණු ඳශහශ , ගහල්ර දිස්රිතිකඹට ඒක
දළශනනහ. මිකි සසු අඳට කිඹනහ, "ආඩුඩු කිේහට,
ආශඹෝජකඹ්  ලශඹ්  අඳට එතයම් ආදහඹභති රළශඵ් ශ් 
නළවළ" කිඹරහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඒ භ් ත්රීතුභහට ශවෝටල් වතයති තිශඵනහ.

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔේ. එශවභ තභි. ඒක තභි භභ කිේශේ, ඔඵතුභහශේ
ආඩුඩුට ළඩිඹ අශප් භ් ත්රීරු යශට් ආර්ථිකඹ දියුණු කය් න
ළඩ කයනහ කිඹරහ. විඳතිශආ ඉ් න ශකොට ඔශවොභ නම්
ආඩුඩු ඵරඹ ආහභ ශභොනහ කය් න ඵළරිද? ඒක තභි
කිඹ් ශ්  ශම්ක ශනති කය් න කිඹරහ. අඳට ශදඹති කයන
ශකොට ළරසුභති තිශඵනහ. ඔඵතුභ් රහශේ "එදහ ශේර ටුර්ස"
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හශේ කටයුතු කය් ශ්  නළවළ, අශප් භ් ත්රීරු. ළරළසභති
අුව ළඩති කිරීභ තභි අඳට තිශඵ් ශ් . විඳතිශආ හිටිඹ
අපි ළඩ කයන වළටි ඔඵතුභ් රහට ශප්නහ ශ් . දළ් 
ඔඵතුභ් රහ දඟරනහ. ඒක ශම්ක කිඹනහ. ශනොශඹති ශඵොරු
රචහය ඳතුරුනහ. ආඩුඩුශ්  ශම් ඳළ තට එනශකොට ශභශව් 
ඒ ඳළ තට ඹනහ ලු. කවුද, ශම් ගිශරන නළකට ඳි ් ශ් ?
ශභ් න ශම් හශේ කථහල් ශ් ද අද කය් ශ් ? ඔඵතුභ් රහ
ශභොන විධිඹටද කටයුතු කය් ශ් ? ශම් අසථහශේ භභ නළත
අවනහ - [ඵහධහ කිරීභති] අශප් ඳතිශආ ඉ් නහ, ශම් හශේ
පිසසු ශකළින අඹ. ඳතිශආ ශේල් ආයතිහ කය් ශ්  නළතු,
එළිඹට ඹ් න වදන කට්ටිඹකු ඉ් නහ. ළඩි කල් ඹ් න
ඉසශල්රහ අපි ඒ අඹ ශවළිදයේ කයනහ. අපි ආඩුඩු ඵරඹ
අයශගන ඉතහභ හධහයණ විධිඹට කටයුතු කයන ඵ ඉතහභ
ආඩම්ඵයශඹ්  ඔඵ සිඹලු ශදනහටභ කිඹනහ. ශම් යශට් ජනතහ
ද් නහ, ශම් යට ංර්ධනඹ කය් න පුළු්  එකභ ඳතිඹ
එති ජහතික ඳතිඹි කිඹරහ. ඒ ි හ එති ජහතික ඳතිඹ
ඵරඹට ඇවිල්රහ ශම් යට වද් න ඕනෆ.
ඒ හශේභ භභ ශම් අසථහශේ රකහල කයනහ, යට ඉදිරිඹට
ශගන ඹ් න පුළු්  ළඩ පිළිශශති ඇති කිරීශම් දතිතහ
ඔඵතුභ් රහශේ අභහතයහංලඹට තිශඵනහ කිඹරහ. ඉ් දිඹහුව
ආධහය ඹටශ ශගල් වදනහ. නුහ ඒ ශගල් 34,000ති
වද් න ල්ලි රඵහ දු් නහට ඒක ි ර්ශේලඳහරන රභඹති තුළි් 
රඵහ දීරහ තිශඵනහද කිඹන රලසනඹ ඇති ශරහ තිශඵනහ.
අද ඉ් දිඹහශේ තහනහඳති කහර්ඹහරශආ අඹ අපි එතික කථහ
කයන ශකොට කිඹ් ශ් , "ශම්ක ළඵෆ භට්ටභට ඹනහද, නළේද
කිඹන එක ගළන අඳට තභ රලසනඹති තිශඵනහ. ඒ ශගල්
34,000් , 18,000ක ඳදිංචි කයරහ තිශඵනහ. ල්ලි දු් නහට
ඉතුරු අඹට ශගල් රඵහ දීභ ගළන රලසනඹති තිශඵනහ" කිඹරහි.
කරුණහකය ශම්ක විධිභ , ි ර්ශේලඳහරන රභඹති හිත
ක්රිඹහ භක කය් න. ශම්ක ශේලඳහරනීකයණඹ කය් න එඳහ.
ඉ් දිඹහශ්  ශවොඹරහ ඵරරහ උදවු කයන භට්ටභට තභි ශම්ක
ශගනළවි තිශඵ් ශ් .
ත සිඹඹට තුනි, demining කය් න ඉතුරු ශරහ
තිශඵ් ශ් . ඒක
පුළු්  තයම් ඉතිභනට ඉය කශශො
එතශකොට ශම් යට බිම් ශඵෝම්ඵ නළති - landmine-free - යටති
ඵට ඳ ශනහ. ඒක ංචහයක කර්භහ් තඹ ළඩි දියුණු
කය් න -රර්ධනඹ කය් න- උදේ ශේවි කිඹරහ භභ භතති
කයනහ. අඳට අලය ශනහ, ඉදිරි දළතිභති. ඒ හශේභ ශවො
ළඩ පිළිශශති.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භ් ත්රීතුභි , ඔඵතුභහට ත විනහඩි ඳවක කහරඹකුි
තිශඵ් ශ් .

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භට ශඳශනන වළටිඹට නම් දළ්  ශේරහ 1.20ි. ඔඵතුභහ
ආඩුඩුශේ අඹ ළඹ හශේ ශ් . ශභශරෝ ශදඹති දීරහ නළවළ, නුහ
දු් නහ කිඹරහ ශඳ් ් න වදනහ. භභ හිත් ශ් ,
භුවයබහඹකි්  මීට ළඩිඹ ත විනහඩි, ශදක තුනති දු් නහට
කභති නළවළ කිඹරහි.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඔඵතුභහට ටිකති ඳයතිකු ශරහ ශප්් ශ් . ඒකි රලසනඹ.
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ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභහට කථහ කය් න ඵළරි ශේ ශ්  භභ කථහ කය් ශ් .
ඔඵතුභහ මූරහනශආ ඉ් න ි හ ඔඵතුභහට කිඹ් න ඵළවළ. භභ
දළකරහ තිශඵනහ, ංචහයක කර්භහ් තඹ ගළන කහයක බහ
අසථහශේදී ඔඵතුභහ ඉතහ ඕනෆකමික්  භතති කයනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

අපි දළ්  අ්  කයුහ.

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අඳට අලය ශ් ශ්  තයගකහරි ත
ඹති ඇති කය් නි.
පුංචි භහරදිිනට රති 14ක ංචහයකශඹෝ පිරිති දළනට
ඇවිල්රහ තිශඵනහ. රංකහට රති 11ි. ඔඵතුභහ භශේ කථහ
න ් නභ වදනහ හශේි ශ් ද? භභ ශම් අසථහශේ
කිඹ් ශ්  කරුණහකයරහ අපි සිඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ යශට්
ජහතික ආර්ථිකඹති වදුහ කිඹන එකි. ශම්ක ශේලඳහරනීකයණඹ
කය් න ශනොශි, අඳට අලය ් ශ් . ඔඵතුභ් රහ ශම් යශට්
ආර්ථිකඹ කඩහ ට්ටරහ දු් නහට ඳසශේ වද් න තිශඵන එකභ
ඳතිඹ එති ජහතික ඳතිඹ ශ් . අ් න ඒ ි හ තභි අපි
ඉතහභ ඕනෆකමික්  කිඹ් ශ්  ශම් ජහතික ආර්ථිකඹ වදුහ කිඹරහ.
දති ි රධහරි්  ඉ් නහ. ඒ දති ි රධහරි්  ඳහවිච්චි කයරහ
ශේලඳහරනඹ කය් න ශනොශි, අශප් යශට් අභිෘේධිඹට
ළරළසභති ඇති කයන එක තභි අඳට කය් න අලය ශ් ශ් .
ශම් දති ි ශඹෝජය ඇභතිරු වතය ශදනහ ඒ ඇභතියඹහ එතික
කටයුතු කයරහ කරුණහකයරහ ශම් යට ආයතිහ කයරහ ශද් න. ඊට
ඳසශේ ළටිරහ තිශඵන ආර්ථිකඹ එති ජහතික ඳතිඹ වද් න
ූ දහනම් කිඹන එක භතති කයමික්  භභ ි වඬ ශනහ.
[අ.බහ. 1.22]

ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ (වුංවහකිතික ශළ කළ ක යුුර
අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அரேல்கள்
அகச்சர்)

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the
Arts)

ගරු බහඳතිතුභි , එක ංචහයකශඹති රංකහට එ් ශ් 
නළතු තිබුණු එති ජහතික ඳතිශආ ඳහරන යුගඹති ඳසු කයරහ
න
ශනති
ආයම්බ
කයරහ
තිශඵනහ.
අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහශේ උඳශදස ඳරිදි ගරු ඵළසිල් යහජඳති භළතිතුභහ
යශට් වළභ රශේලඹකභ එක වහ භහන ංර්ධනඹති ක්රිඹහ භක
කිරීභට කටයුතු කය තිශඵනහ.
ජනගවනශඹ්  සිඹඹට 12.2ති ග්රහමීඹ ජනතහි. එි් 
සිඹඹට 70ති ජී
වුශඩු ශත
කරහඳශආ. භසත ඉඩම්
රභහණශඹ්  ශත කරහඳශආ පිහිටහ ඇති රභහණඹ සිඹඹට 30ති
ඳභණ නහ. ඒ රශේලර ජනතහශග්  සිඹඹට 91තිභ ගහ
කටයුතු කය් ශ්  අතිකය ශදකකට ඩහ අඩු ඉඩම් රභහණඹකි.
ශම් විභතහ එතික ය ගණනහති දරිද්රතහට ුහහුණ දු් 
රශේල වළටිඹට සිඹමරහ් ඩු, රිදීභහලිඹළේද, මීගවකිවුර,
ක් ශේකළටිඹ, කල්පිටිඹ, බු තර, භඩුල්ර, නහතවිල්ලු,
ඇරඳහත වහ ළලිගශඵොඩ කිඹන රශේල වුව් හ ශද් න පුළු් .
එභ රහශේශීඹ ශල්කම් ශකොට්ගහල ය 60ක ඳභණ ඉතිවහඹක
සිට දරිද්රතහශඹ්  ශඳළුණහ. ශදහිර, ජඹර්ධනපුය, භවයගභ,
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ය භරහන, තිඹිරිගසඹහඹ, කළසඵෆ,  තර, කඩුශර,
ශවෝභහගභ, කළරණිඹ ඹන රහශේශීඹ ශල්කම් ශකොට්ගහලර
ආදහඹම් විභතහඹ වුවනහ ග යජඹ යශට් වළභ රශේලඹතිභ
ජහතික භට්ටමික්  ලතිතිභ කිරීභ වහ අලය ක්රිඹහ භහර්ගඹ් 
ගුව රළබුහ. එහි රතිපරඹති විධිඹට තභි 2006 - 2007 ර්ර
සිඹඹට 15.7ති තිබ දිළිුව භට්ටභ, 2013 - 2014 කහරඹ න විට
සිඹඹට 8.7 දතිහ අඩු වුශඩු. ග්රහමීඹ දිළිුවකභ සිඹඹට 15.7 සිට 7.6
දතිහ අඩු වුණහ. දිනකට ශඩොරර් ශදකකට ඩහ අඩු ආදහඹම්
උඳඹන ජනගවනඹ සිඹඹට 27.3 සිට සිඹඹට 18 දතිහ අඩු වුණහ.
2013 භහතෘ භයණ අුවඳහතඹ, ජීන උඳ රතිඹකට සිඹඹට
12.1 සිට සිඹඹට 7.2 දතිහ අඩු වුණහ. භළශල්රිඹහ ශයෝගශඹ් 
ශතොය යටති ඵට ශම් යට ඳ වුණහ.
දළ්  යවි කරුණහනහඹක භ් ත්රීතුභහ ංචහයකි්  ගළන කථහ
කශහ. අපි ඳළවළදිලි ඔඵතුභහට කිඹ් න කළභළතිි, මාගිරිඹ,
අුවයහධපුයඹ, ශඳොශරෝ නරු ව අශනකු
රශේලරට
අතිවිලහර ංචහයකි්  පිරිති ඳළමිකශණන ඵ. අද න විට
මාගිරිඹට ඳභණති එක දකට ංචහයඹකි්  1,800ති
ඳළමිකශණනහ. යවි කරුණහනහඹක භ් ත්රීතුභහ අන රද රලසනඹකට
පිළිතුරු ලශඹ්  ශම් ංඛ්යහශල්ඛ්න අපි බහගත කශහ.

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භභ කිඹ් ශ් , මාගිරිඹ රශේලශආ ංචහයක යහඳහයඹ
ඔඵතුභ් රහ ශඵොශවොභ ශවොට කයශගන ඹනහ. ඒක රලසනඹති
ශනොශි. නුහ භභ ශඳ් ් න වද් ශ්  එතළන -

ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ශේශීඹ ංචහයකි්  රති 51ති දතිහ පුළුල් ම භ , ශම් න
විට විශේල ංචහයකි්  රති 11 ඉතිභහ ඳළමිකණීභ ි හ
ංචහයක කර්භහ් තඹ ර්ධනඹ වුණහ.
ශම් යශට් කෘෂි කර්භහ් තඹට රුහඛ් ඹ ශදමික්  ගරු ඵළසිල්
යහජඳති භළතිතුභහ 2014 - 2015 භව ක් නශආ බි තය ම 
ශනොමිකශල් රඵහ දීභට තීයණඹ ශකොට තිබීභ ගළන විශලේශඹ් භ
අපි සතුති් ත විඹ යුතුි. ම  කිශරෝක වතික මිකර රුපිඹල් 34
සිට රුපිඹල් 40 දතිහ ළඩි කිරීභ , විශලේශඹ්  ඳළසිඹ යුතු
කහයණඹති. අර, ලුව, විඹළි මිකරිස, ඵඩඉරිඟු වහ වතික මිකරති
රඵහ දීභ විශලේඹති නහ. න රශේලඹකි්  ශගොවිතළශ් 
ආදහඹම් ළඩි කිරීභ වහ ශගතු ඒකහඵේධ ශකොට ශගන යතු ලුව,
ුහංඇට, උුව, කුයතික් , කවම, අර්තහඳල්, ශෝඹහ ශඵෝංචි, ඵඩඉරිඟු
ඹන ශබෝගඹ් , ගෘව ආර්ථික 2,500,000ති ඉතිභහ ඹන ඳරිදි දිවි
නළඟුභ ළඩටවන ඹටශ ක්රිඹහ භක ශමික්  ඳතිනහ. ශගතු
ගහ දියුණු කිරීභ වහ ෆභ ග්රහභ ි රධහරි ශකොට්ගහඹකභ
ශවොභ ශගතු 05ති ශතෝයහ ශගන, ඒ වහ වරිතහගහය, කුකුළු
ශකොටු, ග භඩු, භ ය ශඳොකුණු, අ කම් වහ කුඩහ කර්භහ් ත
දියුණු කය ගළනීභ වහ සිඹඹට 3 ශඳොලිඹ භත ඇඳ යහිත රුපිඹල්
50,000ති දතිහ ණඹ ුහදරති රඵහ දීභට ශඹෝජනහ කය තිශඵනහ.
ශම් ශනශකොට විශ්රහමිකක මිකති, ශජයසග පුයළසි මිකති,
භයණහධහය මිකති, රජහ ංර්ධන මිකති පුළුල් කිරීභට චක්රීඹ
අයුහදර ඹටශ රතිඹ ඵළගි්  ණඹ ුහදල් රඵහ ගළනීභට රුපිඹල්
මිකලිඹන 1,000ති ශ්  කය තිශඵනහ. ආර්ථික ලශඹ්  ඔවු් 
ඵරම්ඳ් න කිරීභ වහ ඔවු් ශේ ඵළංකුර ඇති ඉතිරි
කිරීම්ලි්  සිඹඹට 50ති රුපිඹල් 5,000 සිට 250,000 දතිහ අඩු
ශඳොලිඹ භත ණඹ රඵහ දීභට මිකලිඹන 3,000ති ශ්  කය
තිශඵනහ.
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ශේශීඹ කිරිලි්  ශභයට සඹංශඳෝණඹ කිරීභ වහ ශම්
ශන ශකොට විශලේ ළඩ පිළිශශති ශර ගහල් ඇති කිරීභ, ඳශු
වදය ශේහ පුළුල් කිරීභ, ඳශු වදය ශේහශේ තහතිණික
අංලඹ පුළුල් කිරීභ, කිරි ශදුව්  රඵහ දීභ, දිඹය කිරී ලීටයඹති
රුපිඹල් 50 සිට 60 දතිහ ළඩි කිරීභ ඹන ළඩටව්  ශඹෝජනහ
කය තිශඵනහ. ශම් තුළි්  2016 න විට දිඹය කිරිලි්  ශම් යට
සඹංශඳෝෂිත කිරීභ තභි අශප් අයුහණ ් ශ් .
යශට් ලී බහඩුඩ ි සඳහදනඹ කිරීභ වහ විශලේ වූ ළඩ
පිළිශශති වළටිඹට ශේශීඹ බහඩුඩරට රුහඛ් ඹ දීභ වහ පිට
යටි්  ශගශනන ලී බහඩුඩ මාභහ කිරීභට කටයුතු කය තිශඵනහ.
ඉ් දුනීසිඹහ වහ භළශල්සිඹහ ළි  යටල්ර ශම් කර්භහ් තඹ
ලතිතිභ කයරහ අතිවිලහර විශේල ුහදරති රඵහ ග් නහ ඵ අපි
ද් නහ. අශප් ලී බහඩුඩ මාභහ ශරහ තිශඵ් ශ්  ශභොයටුට
විතයි.
ඒ ි හ ශම් විධිශආ කහර්ඹඹ්  ක්රිඹහ භක කිරීභට , විවිධ
තිශේත්ර ඹටශ රංකහ පුයහ න කර්භහ් තලහරහ 300ති ආයම්බ
කිරීභට අශප් යජඹ විසි්  කටයුතු කය තිශඵනහ. එති ජහතික
ඳති යජඹ කහරශආ ගම්ර තිබුණු අ ඹ් ත්ර ශප්ල
කර්භහ් තලහරහ ව ඵරලතිති ශප්ල කර්භහ් තලහරහ 10,000ති
හ තිබුණහ. විශලේශඹ්  ශේඹ් ශගොඩ, භ ශ ශගොඩ, පශගොඩ,
තුල්හිරිඹ ළි  රශේලර තිබ කර්භහ් තලහරහ එති ජහතික
ඳති යජඹ කහරශආ හ තිබුණහ. අද තුල්හිරිඹ රශේලශආ ඇති
කර්භහ් තලහරහ දියුණු කය තිශඵනහ. අශනති රශේලර ඇති
කර්භහ් තලහරහ අද ක්රිඹහ භක නහ. ඉතිවහශආ ක්රිඹහ භක වූ
අම්භත ංර්ධන ළඩටව්  ි හභ ශම් යශට් ශයදි
අලයතහශ්  සිඹඹට 95ති අපි පිට යටි්  ශගශනනහ.
ගරු බහඳතිතුභි , ඒ හශේභ සඹං රැකිඹහ, ශගතු ගහ
ඇතුළු කෘෂිකර්භ අංලඹට අලය ුහදල් රඵහ දීභ දිවි නළඟුභ ඵළංකු
ආයම්බ කිරීභ තුළි්  අශප් යජඹ විසි්  සිදු කයනහ.
ශනදහ රුපිඹල් 10,000ති, රුපිඹල් 20,000ති වම්ඵ වුණු
රහශේශීඹ බහ භ් ත්රීයශඹකුට අද ග්රහභ ි රධහරි ම් බහය දීරහ
රුපිඹල් මිකලිඹන ගණි ්  ුහදල් රඵහ ශදනහ. අද ගශම් ළ
වද් න, ඳහය වද් න, ශඳොශ වද් න හශේභ හඹන භධයසථහනඹ
දියුණු කය් න ඒ තුළි්  වළකිඹහ රළබී තිශඵනහ.
රහශේශීඹ බහර නඩ තු ඒකක ලතිතිභ කිරීභට ළතිටර්
යථ, කුඩහ ඹ් ත්ර ව උඳකයණ අශප් යජශඹ්  රඵහ දීරහ
තිශඵනහ. ඒ හශේභ රහශේශීඹ බහරට අදහශ නඩ තු ඒකක,
ති ශඳොශ, හඹන භධයසථහන, එශලු ශතොග භධයසථහන දියුණු
කිරීභ වහ ඳශහ බහ වහ ශ්  කය ඇති රතිඳහදන රුපිඹල්
මිකලිඹන 7,000කි්  ළඩි කිරීභට ශභය අඹ ළශඹ්  ශඹෝජනහ කය
තිශඵනහ.
එදහ දශ ශේශීඹ ි සඳහදනශඹ්  යහජය ආශඹෝජන සිඹඹට 2ි
තිබුශඩු. අද එඹ සිඹඹට 6.9ති දතිහ ළඩි ම  තිශඵනහ. ඒ හශේභ
ශඳෞේගලික අංලශආ ආශඹෝජන සිඹඹට 16.7 සිට සිඹඹට 23.7
දතිහ අද ළඩි ම  තිශඵනහ. ඒ හශේභ විශේල ංචිත රභහණඹ
අද අපි ළඩි කය ශගන තිශඵනහ. අඳනඹනශඹ්  රද ආදහඹභ
ඇශභරිකහුව ශඩොරර් මිකලිඹන 6,347 සිට 11,854 දතිහ ළඩි
කය් නට ආර්ථික ංර්ධන අභහතය ගරු ඵළසිල් යහජඳති
භළතිතුභහට ශම් න ළඩ පිළිශශ ඹටශ පුළු්  ම  තිශඵනහ.
අද දිවි නළඟුභ ළඩටවන ඹටශ වළභ ගභකභ තිශඵන ගෘව
ඒකකඹතිභ, ශග තතිභ දියුණු ත
ඹට ඳ
ශරහ
තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඳහවිච්චි ශනොකශ ශගොවිශඳොශල් ඳහවිච්චි
කශ වළකි ත
ඹට අද අපි ඳ
කය තිශඵනහ. විවිධ
භට්ටම්ලි්  ක්රිඹහ භක කයන ළඩටව් ලි්  අද අඳට ජහතික
භට්ටශම් ළඩ පිළිශශති ක්රිඹහ භක කය් න පුළු්  ශරහ
තිශඵනහ.
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ඇ ත ලශඹ් භ අශප් යශට් ඉතිවහශආ කිරිලි් 
සඹංශඳෝෂිත වූ යුගඹති තිබුණහ. ගරු බහඳතිතුභි , ඒ ත
ඹ
ඹටශ වළභ රහශේශීඹ ශල්කම් ශකොට්ගහඹකභ පිහිටි ගම්ර
සිතිඹශම් "තණ පිට්ටි ඹ" කිඹහ ශනභ සථහනඹති තිබුණු ඵ අපි
ද් නහ. ඒහ අද නළවළ. ඒ තණ පිට්ටි ඹ ශ්  කය තිබුශඩු කිරි
ි සඳහදනඹ ලතිතිභ
කිරීභ වහි. ශගම්ඵහ යේවමරුශෝ
දකුශඩු සිට අුවයහධපුයඹට ඹන ගභශ් දී භළල්සිරිපුයඹ ඳළ ශත් 
එනශකොට ඹහඳහු ඳහු කයරහ ආශේ. ඹහඳහුශේ "ශගොභදිඹගහර"
කිඹහ සථහනඹති තිබුණහ. "ශගොභදිඹගහර" කිඹ් ශ්  කිරි වයති
5,000ති එක තළනක තිඹහ ශගන හිටපු තළන. කිරි වයති 5,000
හිටපු තළන ශගොභ දිඹ ශරහ තිබීභ ි හ තභි "ශගොභදිඹගහර"
කිේශේ. එතළන එදහ හිටපු ශඵළු් ට උශේ ඳහ් දය 4ට කිරි
නළළිඹති දීරහ තිශඵනහ. කිරි නළළිඹති කිඹ් ශ්  ශඵෝතල් 12ති.
අද තුහ් නහ් ශේරහට කිරි ශඵෝතරඹති ශඵෝ න ඵළවළ. ශම්
ත
ඹ අුව ගරු ඵළසිල් යහජඳති භළතිතුභහ ළරසුම්වගත
ශරොකු ශනකට, ඹම් කිසි ඉරතිකගත ළඩ පිළිශශකට අද
"ගභ" ශගනළවි තිශඵනහ. නමාර් තශඹ් , ඕසශේලිඹහශ් 
bulk විධිඹට ශගශනන කිසිභ විටමිකනඹති නළති, ශඳෝය
ඳදහර්ථඹති නළති, ශම්දඹ නළති, රඳහහිනී ශශ දළ් ම ම්රට
මාභහ වුණු කිරි පිටි රභඹ ශුවට වළශභෝටභ දිඹය කිරි ම දුරුති
රඵහ දීශම් කහර්ඹඹ කය් න අද අශප් යජඹට පුළු්  ශරහ
තිශඵනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහශේ කහරඹ අ් .

ගු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ගරු බහඳතිතුභි , භට විනහඩිඹති ශද් න.
ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹට ශභය අඹ ළශඹ්  ළඩි
ුහදරති ශ්  කය තිශඵනහඹ කිඹහ විඳතිශඹ්  ශචෝදනහ
කයනහ. එතුභහ වළභ ආනඹකටභ, වළභ රහශේශීඹ ශල්කම්
ශකොට්ගහඹකටභ ශම් ුහදල් ශඵදහ දීරහ තිශඵනහ. භශේ ආනඹ
කුරුණෆගර දිස්රිතිකශආ විලහරභ ආනඹ න ඹහඳහුි. භට
රුපිඹල් රති 5,599ති ශ්  කය දී තිශඵනහ. කුරුණෆගර
දිස්රිතිකඹට රුපිඹල් මිකලිඹන 5,703.1ති ශ්  කය දී තිශඵනහ.
ශම් ුහදල් ගශම් ංර්ධනඹට ඹ් ශ් . ශම්හ ජනතහ අතයට
ඹ් ශ් ; ශගොම ් ශේ අතට ඹ් ශ් ; කිරි ශගොම ්  අතට ඹ් ශ් ;
ගෘව ඒකකරට ඹ් ශ් . එශවභ ශනති ආයම්බ කශහභ
විඳතිඹට එඹ දයහ ග් න අභහරුි.
ශම් යට ළරසුම්ගත ශේලඹති ඵට ඳ කයලීභ වහ, අත
මිකට රු භහජඹති සථහපිත කිරීභ වහ ශභ්  ළඩ පිළිශශති
ක්රිඹහ භක කිරීභ පිළිඵ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට , ගරු ඵළසිල්
යහජඳති ඇභතිතුභහට
ශම් ශභොශවොශ
අශප් ශගෞයඹ
පිරිනභනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි.
[தற.த. 1.33]

ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ

(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ரரரகஸ்ன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

தகப றசரபர் அர்கரப, இன்ர ததரருபரர
அதறறருத்ற அகச்சறன் றறதரதுக்கலடுகள் லரண வு
தசனவுத்றட்டக் குழுறகன றரத்றல் உகரற்ரக
றட்டு தொரல் கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன். உண்கறரன
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ததரருபரர
அதறறருத்ற
அகச்சரணது,
இவ்ருடம்
அரது, 2014ஆம் ஆண்டு ட்டக்கபப்தை ரட்டத்துக்கும்
கறட்டத்ட்ட
2,064.52
றல்ரன்
ரூதரய்
கரண
றறத்றககப ங்கறறருக்கறன்நது. ஆணரல், இனங்கக
தொழுற்கும்
80,204.99 றல்ரன்
எதுக்கப்தட்டரக
அர்கள்
தபறறட்டுள்ப
அநறக்ககறல்
குநறப்தறடப்தட்டுள்பது.
டக்கு, கறக்கு ரகரங்ககபப்
ததரரத்கறல், அங்கு 8 ரட்டங்கள் இருக்கறன்நண.
அற்ரக்குக்
கறட்டத்ட்ட 28 வீரண றற ங்கப்
தட்டிருக்கறன்நது. கண ரட்டங்கரக்கு 72 சவீரண
றற ங்கப்தட்டிருக்கறன்நது.
உண்கறரனர
எரு
தசற்நறட்டத்க
ரற்தகரள்ரம்ரதரது
ல்ரனரது
எத்துகப்தைம்
அசறரணரகும். இன்ர இந்ப் தரரரன்நத்றரன வு
தசனவுத்றட்டம் தரடர்தரண றடங்ககப ஆரம் கட்சற,
றர்க்கட்சற ன்ந ரரதரடின்நற ஆரய்ந்து தொடிதடுப்
தற்கரக ரங்கள் இந் றரத்க டத்துகறன்ரநரம்.
ததரருபரர
அகச்சறன்
சுற்நநறக்ககறல்,
தசற்நறட்
டங்ககபத் றட்டறடரேம் றப்தறடரேம் ன்ந றடத்றரன,
"அசறல்
கனகத்துத்றணதும்
தரடர்தைகட
உத்றரரகத்ர்கபறணதும்
குநறத்
தசற்நறட்டத்துடன்
தரடர்தைகட க்ககப அடிப்தகடரகக்தகரண்ட அகப்
தைக்கபறன் தறறறறகபறணதும் க்கபறணதும் கருத்துக்ககபப்
ததநரண்டும்" ன்ர குநறப்தறடப்தட்டுள்பது. ஆணரல்,
ததரும்தரரேம் க்கபறன் கருத்துக்ககபப் ததற்ரநர, க்கள்
சரர்ந்
அகப்தைக்கபறன்
கருத்துக்ககபப்
ததற்ரநர
தசற்நறட்டங்ககப உருரக்குரகத்
தரறறல்கன.
அந்ப் தறரசத்றன் தறரச அதறறருத்றக் குழுத் கனர்,
ரட்டத்றன் அதறறருத்றக் குழுத் கனர் ஆகறரரர்,
ங்கரகட ற்ரறதறன் ரதரறல் தசற்நறட்டங்ககப
உருரக்குகறன்நணர். இணரல் உண்கறரன தரறக்கப்தட்ட
க்ககப இந்ச் தசற்நறட்டங்கள் தசன்நகடறல்கன.
தகப அகச்சர் அர்கள் ரட்டத்றன் அதறறருத்ற
கருற,
அம்க்கபறன்
ரகக
லக்கரண்டுதன்ந
அடிப்தகடறல் இந் றறக எதுக்கறறருந்ரரேம், அன்
தசற்தரடுகள்
ட்டத்றரன
தரரற
தறச்சறகணகள்
கரப்தடுகறன்நண.
குநறப்தரக,
அந்
ரட்டத்றல்
இருக்கறன்ந அசறல் தறறறறககப இகத்து, அந்
க்கபறன் ரகககப அநறந்து, அற்ரகற்ந ககறல்
தசற்நறட்டங்ககப
ரற்தகரள்கறன்ந
ன்க
றகவும்
குகநரக இருக்கறன்நது.
ரட்ட அதறறருத்றக் குழு, தறரச அதறறருத்றக் குழு
ன்தநல்னரம் அகப்தைகள் உருரக்கப்தட்டிருக்கறன்நண.
ஆணரல், ததரருபரர அதறறருத்ற அகச்சறன் றற சரர்தரண
ரகனத்றட்டங்கள்
தொன்கக்கப்தடும்ரதரது
அது
தரடர்தரக ரட்ட அதறறருத்றக் குழுக் கூட்டரர அல்னது
தறரச அதறறருத்றக் குழுக் கூட்டரர கூட்டப்தட்டு,
ங்ககபப்ரதரன்ந றர்க்கட்சறப் தறறறறககப அகத்து
அகதற்நற
ஆரப்தடுறல்கன.
ததரதுரக
ட்டக்கபப்தறல் இந் றகனகக ரங்கள் கரண்கறன்ரநரம்.
இணரல் ன்ண டக்கறன்நதன்நரல், ரக எறப்கத
ரரக்கரகக்தகரண்ட இந்ப் ததரருபரர அதறறருத்ற
ரகனத்றட்டங்கள் அன் இனக்கக அகடத் ரகறன்நண.
ணது ரட்டத்றல் டப்தற்நறரருந்து இகத் தபறரக
உங்கரக்குக் கரட்டதொடித்ம்.
'கறரத்துக்கு
எரு
ரகனத்றட்டம்'
ன்ர
எரு
தசற்நறட்டம் தகரண்டுப்தட்டது. அந்த் றட்டத்றன்கலழ்
எரு கறரத்துக்கு 10 இனட்சம் ரூதரய் எதுக்கப்தடுகறன்நது.

510

ஆணரல், அந் றறக்குரற ரகனத்றட்டம் வ்ரர
றட்டறடப்தடுகறன்நதன்நரல் அந் தறரசத்றரருக்கறன்ந
தறரச
அதறறருத்றக்
குழுத்
கனரல்ரன்
றட்டறடப்தடுகறன்நது. அர் றரும்தைதுரன் றட்டம்!
க்கபறடறருந்து அந்த் றட்டம் ருறல்கன. அர் ரன்
றரும்தைகறன்ந உத எப்தந்க்கரக அகத்து அந்த்
றட்டத்கக் தகரடுக்கறன்நர; ணக்கு அறல் 10 வீம்
ரண்டுதன்ர ரகட்கறன்நரர். தகப ததரருபரர
அதறறருத்ற அகச்சர் அர்கரப, உங்கரக்கு அக
ங்கபரல் உரறப்தடுத்றத் தொடித்ம். ங்கபது ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றரன எவ்தரரு கறரத்றரேம் டக்கறன்ந 10
இனட்சம் ரூதரய் ரகனத்றட்டத்றரன ம்தரறம் ரூதரய்
அசரங்க
அசறல்ரறகபறன்
தறறறறகபரல்
ரகரப்தடுகறன்நது. லங்கள் அற்கரண றசரகக் குழுக
ற்தடுத்துவீர்கபரக இருந்ரல், ங்கபரல் ஆரங்ககபக்
கரட்டி அகண றரூதறக்க தொடித்ம். அது க்கரக்கு
எதுக்கப்தடுகறன்ந றற! கறரங்ககப அதறறருத்ற தசய்
எதுக்கப்தடுகறன்ந றறக இவ்ரநரக அசறல் தறறறறகள்
சுவீகரறக்கறன்ந றகனக றரத்ப்தட ரண்டும். இக
ரங்கள் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றரன அரணறக்கறன்ரநரம்.
ஆகர, இந் றகனகக லக்குற்கு அகச்சர் அர்கள்
டடிக்கக டுப்தரதன்ர ரன் றர்தரர்க்கறன்ரநன்.
ததரருபரர
அதறறருத்ற
அகச்சு
2014ஆம்
ஆண்டுக்கரக ட்டக்கபப்தை ரட்டத்துக்கு 'கறக்கறன் உம்'
தசற்நறட்டத்றன்
தோனம்
250
றல்ரன்
ரூதரக
எதுக்கறறருந்து. இறல் கரத்ரன்குடிக்கு 159 றல்ரன்
ரூதரத்ம், ரகரநகபப்தற்ர த்ற தறரச தசனரபர் தறரறவுக்கு
30.6 றல்ரன் ரூதரத்ம், நரவூர் கத்துக்கு 9.8 றல்ரன்
ரூதரத்ம், ஏட்டரடி - ரகரநகபப்தற்ர ரற்கு தறரச
தசனகப்
தறரறவுக்கு
4.5
றல்ரன்
ரூதரத்ம்,
ண்தொகணப்தற்ர - ஆகம்தறக்கு 20.35 றல்ரன்
ரூதரத்ம், நரவூர்ப்தற்ர - தசங்கனடிக்கு 2.6 றல்ரன்
ரூதரத்ம், ண்தொகண டக்கு - ட்டக்கபப்தைக்கு 17.2
றல்ரன் ரூதரத்ம், ண்தொகண தன் ருறல்தற்ர கரரஞ்சறக்குடிக்கு 1.55 றல்ரன் ரூதரத்ம், வுலவுக்கு
1.1 றல்ரன் ரூதரத்ம்,
தட்டிப்தகபக்கு 0.5 றல்ரன்
ரூதரத்ம் எதுக்கப்தட்டிருந்து. 'கறக்கறன் உம்', 'டக்கறன்
சந்ம்' ஆகற இந்த் றட்டங்கள், அங்கு த்த்த்ரல்
தரறக்கப்தட்ட க்கபறன் ரகக லக்கற அர்கபறன்
ரழ்ரரத்கக் கட்டிதழுப்தைற்கரகக் தகரண்டுப்
தட்டண. ட்டக்கபப்தை ரட்டத்கப் ததரரத்ட்டிரன,
அங்கு 74 சவீம் றழ் க்கரம் 25 சவீம் தொஸ்ரம்
க்கரம் ரழ்கறன்நணர். கரத்ரன்குடி, நரவூர், ஏட்டரடி,
ரகரநகபப்தற்ர த்ற, ஆகம்தற ஆகற ந்து தறரச
தசனகப்
தறரறவுகபறரேள்ப
அகணத்து
தொஸ்ரம்
கறரங்கரக்குரக தரத்ம் 224.25 றல்ரன் ரூதரய்
தன்தடுத்ப்தட்டிருக்கறன்நது. ததரருபரர அதறறருத்றப்
தறறகச்சர் அர்கள்ரன் அகண எழுங்கு தசய்றருந்ரர்.
அர் தறரச அதறறருத்றக் குழுத் கனரக இருக்கறன்ந
ண்தொகணப்தற்ர தறரசத்றல் ததரும்தரன்கரகத் றழ்
க்கள் இருந்ரதரதும், தொஸ்ரம் க்ககப ரத்றம்தகரண்ட
24 கறரங்கரக்கு றற எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டுள்பது.
இப்தறரசத்றல் 8,400 தொஸ்ரம்கரம் 25,490 றர்கரம்
ரழ்கறன்நரர்கள். இந்த் றழ் க்கரக்கு 'கறக்கறன் உம்'
தோனம் ந் றறத்ம் எதுக்கப்தடறல்கன.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
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ඳහර්ලිශම්් තු

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

What is the point of Order?
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

சுரற அர்கரப, ன்ணறக்க ரண்டும். லங்கள் ன் இண
ரலறரகப் ரதசுகறன்நலர்கள்? தொஸ்ரம்கரக்கு றற எதுக்கலடு
தசய்ப்தடுற்கு லங்கள் றர்ப்தைத் தரறறக்கறன்நலர்கபர?
லங்கள் இண ரலறரகப் ரதசக்கூடரது. ர! லங்கள் எரு
ததரற ணறர். அப்தடிப் ரதசக்கூடரது.

ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ

(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ரரரகஸ்ன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

தொஸ்ரம்ககப ரங்கள் தரகுதடுத்றப் தரர்க்கறல்கன.
தொஸ்ரம்கரம் ங்கபது உநவுகள்ரன்! ஆணரரேம், அங்கு
எதுக்கப்தட்ட றற அங்கறருக்கறன்ந 74 சவீரண றழ்
க்ககபப் தைநக்கறத்து எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டிருப்தரல்
அகச் சுட்டிக்கரட்டரண்டி கடக ணக்கறருக்கறன்நது.
கண றழ்ப் தறரச தசனக தறரறவுகபரண ண்தொகண
டக்கு ட்டக்கபப்தை, ண்தொகண தன் ருறல்தற்ர
கரரஞ்சறக்குடி,
தட்டிப்தகப,
வுலவு,
ரகக,
நரவூர்ப்தற்ர தசங்கனடி ஆகறற்ரக்கு தரத்ரக 25.75
றல்ரன் ரூதரய் எதுக்கப்தட்டுள்பது. அறரேம் ரககப்
தறரசத்றற்தகண எதுக்கப்தட்ட றறரண 2.6 றல்ரன்
ரூதரத்ம் தொஸ்ரம் க்ககப ரத்றம்தகரண்ட ரகறகருக்கு
எதுக்கப்தட்டுள்பது. த்த்த்ரல் றகவும் தரறக்கப்தட்ட
ரகக தறரசத்றல் 23,260 ரதர் றர்கள் சறக்கறன்ந
றகனறல் அர்கரக்கு துவும் எதுக்கப்தடறல்கன. ஆணரல்,
1,025 ரதர் தொஸ்ரம்ககபக் தகரண்ட கறரத்துக்கு 'கறக்கறன்
உம்' தோனம் எதுக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. நரவூர்ப்தற்ர தசங்கனடிக்கு எதுக்கப்தட்ட றறரண 2.8 றல்ரன் ரூதரத்ம்
3 தொஸ்ரம் கறரங்கரக்கு ரத்றர எதுக்கப்தட்டுள்பது.
அரது, இக்கறரங்கபறல் சறக்கும் சுரர் 313 தொஸ்ரம்
குடும்தங்கபறன் னன்கருற இந்றற எதுக்கப்தட்டிருக்கறன்நது.
ண்தொகண டக்கு தகுறக்கு எதுக்கப்தட்ட 17.2 றல்ரன்
ரூதரறல் 4 றல்ரன் ரூதரய் ரத்றர 90,283 ரதர்
தகரண்ட றழ் கறரத்துக்கு எதுக்கப்தட்டுள்பது. 13.2
றல்ரன் ரூதரய் 4599 ரதகக் தகரண்ட தொஸ்ரம்
கறரத்துக்கு எதுக்கப்தட்டுள்பது.
தரத்ரக ரரக்கும்
ரதரது ரட்ட க்கள் தரககறல் 25 வீதொள்ப தொஸ்ரம்
க்கள் ரழும் கறரங்கரக்கு 242.85 றல்ரன் ரூதரத்ம் 74
வீதொள்ப றழ் க்கள் ரழும் கறரங்கரக்கு 7.15
றல்ரன் ரூதரத்ர எதுக்கப்தட்டுள்பது.
இதுரணர
'கறக்கறன் உம்'? ரங்கள் ன்ண ரகட்கறன்ரநரதன்நரல்,
தொஸ்ரம்
க்கரக்கு
றற
எதுக்குகறன்நரகபறல்,
அங்கறருக்கறன்ந றழ் க்ககபத்ம் லங்கள் தரர்க்க ரண்டும்
ன்தகத்ரன்.
தணன்நரல்,
அர்கரம்
த்த்த்ரல்
தரறக்கப்தட்டர்கள்ரம்! உண்கறரன கடந் கரன த்த்
சூனரல் ததரறதும் தரறக்கப்தட்ட ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல்
ரதரலவுப்தற்ர தறரச தசனகப் தறரறவு, ரகரநகபப்தற்ர
தற்கு - கறரன் தறரச தசனகப் தறரறவு ற்ரம்
ரகச்ரசகண -ரகரநகபப்தற்ர தறரச தசனகப் தறரறவு
ன்தணற்ரக்குக் 'கறக்கறன் உம்' றட்டத்றன்தோனம் ந்
றறத்ம் எதுக்கப்தடறல்கன.
தகப றசரபர் அர்கரப, ட்டக்கபப்தை ரட்டம்
ரகச் சுட்டி அடிப்தகடறல் றகவும் நற ரட்டரக,
அரது 19.4 வீம் ரகதகரண்ட ரட்டரக
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உள்பகச் சகனரும் அநறர். அறரேம் ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றல் ரகச் சுட்டி அடிப்தகடறல் ரகக்
ரகரட்டின்கலழ் தொரல் என்ர தரடக்கம் ட்டுக உள்ப
கறரங்ககபக்தகரண்ட
தறரசரகக்
ரகரநகபப்தற்ர
தற்கு - கறரன் தறரசம் உள்பது. ஆணரல், இந்ப்
தறரசத்துக்கு 'கறக்கறன் உம்' தசற்நறட்டத்றல் துவும்
ங்கப்தடறல்கன. அவ்ரநரணரல் வ்ரர ரகக
எறக்க தொடித்ம்? வ்ரர அசரங்கம் க்கள் ணங்ககப
தல்ன தொடித்ம்? சறந்றத்ங்கள்! 'கறக்கறன் உம்' ன்ந
தசரற்தம் வ்ரர ரகக எறக்க உ தொடித்ம்?
ன்தகண லங்கள் உர்ந்துதகரள்ரங்கள்!
அத்துடன், ததரருபரர அகச்சரல் 2014ஆம் ஆண்டு
ஜணரறதறறன்
ஆரனரசகரும்
கறக்கு
ரகரசகத
உரப்தறணருரண
சந்றகரந்ன்
அர்கரக்கு
றரசட
ரகனத்றட்டத்றன்தோனம் எதுக்கப்தட்ட 100 றல்ரன்
ரூதரறல் அங்குள்ப 5 தறரச தசனகப் தறரறவுகரக்கும்
எதுக்கறகறட றகக் குகநரண
தரககரண 11
றல்ரன் ரூதரகத்ரன் அரும் கறரன் தறரசத்றற்கு,
அரது
ரகரநகபப்தற்ர
தற்குப்
தறரசத்துக்கு
எதுக்கறறருக்கறன்நரர். ரகக்ரகரட்டின் கலழுள்ப அந்ப்
தறரசத்றற்கு
இவ்ரர
றகக்குகநந்
றறர
எதுக்கப்தட்டிருக்கறன்நது.
அதுற,
தரரரன்ந
உரப்தறணர்கரக்கு 25 றல்ரன் ரூதரய் வீம் ங்கப்தட்ட
றறத்ம் அர்கள் சரர்ந் இணத்துக்ரக தங்கறடப்தட்டிருந்து.
ஆணரல், தகப அகச்சர் தசலர் ரசகுரவூத் அர்கள்
ங்கபது றழ் க்கள் ரழும் தகுறக்கும் ணது றறறல்
எதுக்கறறருக்கறன்நரர். அற்கரக அருக்கு ரங்கள் ன்நற
தரறறக்கக் கடகப்தட்டிருக்கறரநரம். தகப ததரருபரர
அதறறருத்ற அகச்சர் அர்கள் இகண ன்கு அநறரர் ண
ரன் றகணக்கறன்ரநன். ஆறதம், அந் ரட்டத்க
அடிப்தகடரகக்தகரண்ரட
அந்ச்
தசற்நறட்டங்ககப
அகச்சர்கள் ரற்தகரள்ணரல், அங்கு டப்தது ன்ண
ன்தக அருக்கு அநறத்ரண்டி கடக க்கு
உண்டு
ன்தணரரனர
இந்ச்
சகதறல்
ரன்
இற்கநதல்னரம் தபறரகக் கூநறரணன்.
ததரருபரர
அதறறருத்ற
அகச்சு
ணது
தசற்நறட்டங்கரக்கரண
எதுக்கலடுககப
ரற்தகரள்ரம்
ரதரது
றர்க்கட்சறப்
தரரரன்ந
உரப்தறணர்கள்,
றர்க்கட்சற ரகர சகத உரப்தறணர்கள், றர்க்கட்சறப்
தறரச சகத உரப்தறணர்கள் ரதரன்நர்ககப இகத்துச்
தசற்தடரண்டும் ன்ர சுற்ரறருதம் தசரல்கறன்நது;
தபறப்தகடத்ன்க
இருக்கரண்டும்
ன்ர
அறல்
கரட்டப்தட்டிருக்கறன்நது. ஆணரல் இந்ச் தசற்நறட்டங்
கபறரன
தபறப்தகடத்ன்க இல்கன. ரன் 'கறக்கறன்
உம்' தரடர்தரண றதங்ககபத் ருரர ட்டக்கபப்தை
ரட்ட தசனகத்துக்குக் கடிங்ககப அதப்தறரணன்.
ஆணரல், அர்கள் றல்கன. அந் றதங்ககபப்
ததரற்குப்
தனரர
தொற்சறத்ரன்.
ரற்ரம்கூட
இந்ப்தரரரன்ந
ஆரய்ச்சறக்குழுப்
தகுறறதெடரக
அர்கபறடம் றதத்கக் ரகரரறரணன். அப்ரதரதும் அர்கள்
தறகரண ககனத்ரன் அதப்தறணரர்கள். உண்கறல்
இந் தபறப்தகடத்ன்க அங்கு இல்னரரருக்கறன்நது.
தகப அகச்சர் அர்கள் இகக் கணத்றற்தகரள்ப
ரண்டும் ன்ர அன்தரகக் ரகட்கறன்ரநன். தணன்நரல்,
எதுக்கப்தடும் றற ரகப்தட்டர்ககபச் தசன்நகட
ரண்டும்; ரகரண கறரங்கபறன் பர்ச்சறக்கு உ
ரண்டும் ன்ரரன் ரம் றரும்தைகறன்ரநரம்.
எரு
ரட்டின்
வு
தசனவுத்றட்ட
றரத்றல்
றர்க்கட்சறறன்
தங்கு
இன்நறகரது
ரதரன்ர
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ததரருபரர அகச்சறன் எதுக்கலடுகள் ரட்ட ட்டத்றல்
கடததரம்ரதரது றர்க்கட்சறறன் க்கள் தறறறறகபறன்
ஆரனரசகணகரம் ததநப்தடரண்டும். இது க்கரக்கரக
கடததரம் றட்டம். ணர, க்கள் தறறறகபரண ரங்கள்
தரரண தரர்த்துக்தகரண்டிருக்க தொடிரது. அவ்ரநறல்
னரறட்டரல்
இந்றற
எதுக்கலடுகள்
நற
க்கபறன்
ரம்தரட்டுக்கு
இன்நறத்
ங்கபது
அசறகனப்
தனப்தடுத்துற்குப்
தன்தடுத்துரக
அகந்துறடும்
ன்தகண இந் இடத்றரன சுட்டிக்கரட்ட றரும்தைகறன்ரநன்.
ரகர சகதறன் கலழுள்ப றட்டங்ககபதல்னரம்
சட்டத்றன்தோனம் சுவீகரறத்துப் ததரருபரர அதறறருத்ற
அகச்சறடம் எப்தகடத் த்ற அசு, ரட்டத்றற்கு
றறக எதுக்கும்ரதரதும் றட்டங்ககப அதொல்தடுத்தும்
ரதரதும் அம்ரகர சகதறன் றர்க்கட்சற உரப்தறணர்கபறன்
ஆரனரசகணககபரர,
றகரட்டல்ககபரர
ததற்ரக்
தகரள்றல்கன. ஆணரல், சுற்ரறருதத்றல் ரத்றம் ரகர
சகத உரப்தறணர்கபறன், தறரச சகத உரப்தறணர்கபறன்
ஆரனரசகணககபத்ம் தங்கபறப்தைககபத்ம் ததநரண்டும்
ன்ர குநறப்தறடப்தட்டுள்பது. உண்கறரன றட்டங்கள்
சம்தந்ரக தறரச அதறறருத்றக்குழுக் கூட்டங்கபறல்,
ரட்ட அதறறருத்றக் குழுக் கூட்டங்கபறல் ஆரப்தடு
றல்கன. தறரச அதறறருத்றக்குழு கூட்டப்தட்டரல்ரன்
தறரச அதறறருத்றக்குழுத் கனர் னரம். ரட்ட
அதறறருத்றக்குழு
கூட்டப்தட்டரல்ரன்
ரட்ட
அதறறருத்றக்குழுத் கனர் னரம். ஆணரல், அற்நறன்
கனர்கள்
இவ்ரர
கூட்டங்ககபக்
கூட்டரல்
ரங்கபரகர றட்டங்ககபத் லட்டி அதப்தறறடுகறநரர்கள்.
அந்த் றட்டங்ககப கடதொகநப்தடுத்ற தொடித் தறன்ரத
அர்கள் கூட்டங்ககபக் கூட்டுகறன்நரர்கள். எரு ருடத்றரன
ரட்ட அதறறருத்றக் குழுக்கூட்டம் ரன்கு கடததந
ரண்டும்; தறரச அதறறருத்றக்குழுக் கூட்டம் ஆர
கடததந ரண்டும். ஆணரல், எரு ருடத்றரன அர்கள்
குநறத் றகழ்ச்சறத்றட்டங்ககப தொடித்துறட்டு என்ர - இண்டு
ரட்ட அதறறருத்றக்குழுக் கூட்டங்ககபர கூட்டுகறன்நரர்
கள்.
தறரச
அதறறருத்றக்குழுக்
கூட்டங்கள்
தன
தறரசங்கபறரன
கூட்டப்தடுதுறல்கன.
தணன்நரல்
தறரச அதறறருத்றக் குழுத் கனர குநறத் றடத்க
சறதரரறசு
தசய்துறடுகறன்நரர்.
இது
ந்
ககறல்
றரரணது?
இன்ர தன்தொக றற ன்ந ககறரன 5 றல்ரன் ரூதரய்
எவ்தரரு
தரரரன்ந
உரப்தறணருக்கும்
எதுக்கப்தடுகறன்நது. ஆணரல், ஆரம் கட்சறப் தரரரன்ந
உரப்தறணருக்கு அற்கு ரனறகரக றரசட றட்டம் ன்ந
ககறல் 25 றல்ரன் ரூதரய் எதுக்கப்தடுகறன்நது. அந்
ககறரன எரு ருடத்றல் ஆரம் கட்சறப் தரரரன்ந
உரப்தறணர்கள்
30
றல்ரன்
ரூதரய்
றறக்குரற
ரகனத்றட்டத்கத்ம்
றர்க்கட்சறப்
தரரரன்ந
உரப்தறணர்கள்
5
றல்ரன்
ரூதரய்
றறக்குரற
ரகனத்றட்டத்கத்ம் ரற்தகரள்ப ரண்டித்ள்பது. இது
எரு ஜணரக ரட்டுக்குப் ததரருத்ரணர? அல்னது எரு
ஜணரக ரட்டில் ரற்தகரள்பக்கூடி தசற்நறட்டர? ண
ரன் ரகட்கறன்ரநன். தரரரன்ந உரப்தறணர்கரக்கு
எதுக்கப்தடும் றறரணது றர்க்கட்சற, ஆரம் கட்சற ன்ந
தரகுதரடின்நற எதுக்கப்தட ரண்டும். அரரத்றல் இந்ப்
தன்தொக றறகக்கூட அறகரறக்க ரண்டும் ன்ர ரன்
இந்ச் சந்ர்ப்தத்றரன ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
தகப றசரபர் அர்கரப, கடந் த்த் சூனரல்
தரறக்கப்தட்ட க்கரக்கு அச உறரக இந்றர
ங்கற 50 ஆறம் வீடுகபறல், 49 ஆறம் வீடுகரக்குரற
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கட்டுரணங்கரப
ற்கரனத்றல்
தசற்தடுத்ப்தட்டுக்
தகரண்டிருப்தரக
அகச்சறன்
அநறக்ககப்தத்றம்
தபறரகக்
கரட்டிறருக்கறன்நது.
அரது,
இந்ற
வீட்டுத்றட்ட
வீடுகபறல்
கட்டப்தட்டுக்தகரண்டிருப்தக
19,599 ன்ரம், கட்டி தொடிக்கப்தட்டக 14,763 ன்ரம்
அந்
அநறக்கக
குநறப்தறடுகறன்நது.
அவ்ரநரறன்,
கட்டப்தடரண்டி
ஞ்சற 14,638 வீடுகரம் ங்கு
கட்டப்தடப்ரதரகறன்நண?
இது
டக்கு,
கறக்கறனர
கடததநப்ரதரகறன்நது?
ன்தது
ரகள்றக்குநறரக
இருக்கறன்நது. ஆணரரேம் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்துக்கு
இண்டரறம் வீடுகள் எதுக்கப்தட்டண. ஆம்தத்றரன
இந்ற அசரங்கத்றன் சரர்தரக இந்றத் தூகம் ங்ககப
அகத்து, இது சரர்தரக ங்கரபரடு கனந்ரரனரசறத்து.
ஆணரல், அந் வீடுகள் ங்கப்தடும்ரதரது, அசரங்க
சரர்தைகட
அசறல்
தறறறறகள்
ங்கரக்கு
ற்நர்கரக்கும் ங்கபது ஆரபர்கரக்கும் ங்கபது
ஆவுப்
தறரசங்கரக்கும்
அற்கந
ங்கறக
ங்கபரல் தரர்க்க தொடிந்து. குநறப்தரக, ரன் இந் இடத்றரன
எரு றடத்கச் சுட்டிக்கரட்ட றரும்தைகறன்ரநன். அரது,
ரன் கற்குடர தரகுறகச் ரசர்ந்ன். ணது தறரசம்
ரகரகபப்தற்ர. ரகரகபப்தற்ரக்கு எதுக்கப்தட்ட வீடுகள்
அங்கறருக்கறன்ந தறரச அதறறருத்றக் குழுத் கனரும்
ரகர
சகத
உரப்தறணருரண
சந்றகரந்ன்
அர்கள்தோனம் ங்கப்தட்டது. அர் அந் வீடுககபத்
ணது தசரந் ஊரறல்ரன் ங்கறணரர்.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Member, you have two more minutes.
ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ

(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ரரரகஸ்ன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)
ஆம்.

அகண
ரங்கள்
உற்ரரரக்குகறன்நரதரது
சுணரறரரனர அல்னது த்த்த்ரரனர அந்க் கறரம்
தரறக்கப்தடறல்கன ன்தது தரறகறன்நது. ஆகர, லங்கள்
அந் வீடுககப த்த்த்ரரேம் சுணரறரரேம் தரறக்கப்தட்ட
நற க்கரக்கு ங்குங்கள் ன்ரரன் ரங்கள்
ரகட்கறன்ரநரம். அந் றகனகறல் ரற்நம் ற்தடுத்ப்தட
ரண்டும். இது தரடர்தரகவும் தகப அகச்சர் அர்கள்
டடிக்கக டுப்தரர் ன்ர ரங்கள் கருதுகறன்ரநரம்.
அதுற, ங்கபது ரகனத்றட்டங்ககபப் ததரரத்
கறல் - தத்து இனட்சம் ரூதரய் ரகனத்றட்டத்றரனன்ண
தசய்கறன்நரர்கள்
ன்நரல்,
அந்
அச
அசறல்ரறகள்
அந்க்
கறரத்றல்
இருக்கறன்ந
அகப்தைக்ககப
அகத்து
அர்கபறடம்
ககதரப்
தத்கத்ரன் ரங்குகறன்நரர்கள். ஆணரல், அந் ரகனக
உத
எப்தந்க்கரகக்தகரண்டு
தசய்றக்கறன்நரர்கள்.
ரதரக்குத்துக் கூரகூட ஆறம் - இண்டரறம் ன்ர
தகரடுக்கறன்நரர்கள். ஆகர, ரன் இந் இடத்றரன
அகச்சர் அர்கபறடம், அந்ப் தத்து இனட்சம் ரூதரத்ம்
தொற்ரதொழுரக
க்கள்
ரகனத்
றட்டத்துக்கரகப்
தன்தடுத்ப்தட ரண்டும் ன்ர அன்தரகக் ரகட்கறன்ரநன்.
அவ்ரர தன்தடுத்ப்தடரறட்டரல் அது ததரருத்ற்நரக
அகத்ம்.
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ඳහර්ලිශම්් තු

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

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

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ரண்தைறகு சுரற அர்கரப! ரன் உங்ககபக்
தகபப்தடுத்துகறன்ரநன்.
ஆணரல்,
லங்கள்
இணத்து
ரரண தொகநறல் ரதசுகறன்நலர்கள். லங்கள் கறக்கு
ரகரத்றல் ட்டக்கபப்தை தொஸ்ரம்கரக்கு எரு சரது
தகரடுத்றருக்கறன்நலர்கபர?
ஆணரல்,
ல்ரனரருக்கும்
சரகத்ரன் அசரங்கம் றறக ங்குகறன்நது.
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1980ஆம் ஆண்டு ரட்டில் ததரருபரர சதோகனக்
கட்டகப்தறல்
தரரற
தொன்ரணற்நங்கள்
ற்தட்டண.
தரடசரகனகள்,
குடிறருப்தைக்கள்,
ததருந்தருக்கள்,
தரறல்தட்தக் கல்ரைரறகள் ரதரன்நக ற்தடுத்ப்தட்டண.
இற்கு
ஆகடத்
தரறற்சரகனகரபர
அல்னது
சுற்ரனரத்துகநரர அல்னது இத்றணக்கல் ற்ரறரர
ருரணம்
றல்கன.
ரநரக
ரறகன,
இநப்தர்
ரதரன்நகர
இந்
ரட்டின்
தபறரட்டுச்
சம்தரத்றத்கப் ததற்ரக்தகரடுத்ண. ஆணரல், இன்ர
அவ்ரநரண அதறறருத்றக்கு உற கனக க்கள்
தைநக்கறக்கப்தட்டிருக்கறன்நரர்கள். [இகடதௌடு]

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

றக்ரணஸ்ன்
ர
கரசு
ரண்டரம்
ன்ர
தசரல்கறன்நரர்; சறரஜறரங்கம் கரசு ரண்டரம் ன்ர
தசரல்கறன்நரர். அற்கு உங்கள் தறல் ன்ண? [இகடதௌடு]

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු එස.එම්. ච් ද්රශේන භවතහ

(The Chairman)

That is not a point of Order. Hon. Member, your time
is up. Please conclude your speech now.
ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ

(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ரரரகஸ்ன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)
Okay. எரு றறடம்!

அசரங்கப்
தைள்பறறதத்
றகக்கபத்றன்
20122013க்கரண
வீட்டுத்துகந
ருரணச்
தசனவு
ஆய்வு
அநறக்ககறன்தடி, இனங்ககறன் ரகறகன சுரர் 6
வீரக உள்பரதரதும், டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல்
ரக
றகனரணது
ன்ணரர்
ரட்டத்றல்
20.1
வீரகவும் தொல்கனத்லறல் 28.8 வீரகவும் ட்டக்கபப்தறல்
19.4
வீரகவும்
கறபறதரச்சறறல்
12.7
வீரகவும்
கரப்தடுகறன்நது. ஆணரல், அம்தரந்ரரட்கடறல் ரக
றகன 4.9 வீத்றல் கரப்தடுகறன்நது. இந்றகனறல் டக்கு,
கறக்கு ரகரம் த்த் சூனரல் ரக றகனக்குத்
ள்பப்தட்டுள்பது
ணக்
கூநறணரரேம்,
இவ்வு
தசனவுத்றட்டத்றல்
டக்கு,
கறக்கு
ரகரங்கரக்கு
றரசடரக
வ்ற
தசற்நறட்ட
எதுக்கலடுகரம்
ங்கப்தடறல்கன.
அதுட்டுன்நற, ஆண்டரண்டு கரனரகத் து குருறக
றர்கரகச் சறந்ற அந்றச்தசனரறக ரட்டுக்கு
உகத்து ங்கும் து உடன்தறநப்தைக்கபரண கனக
க்கபறன் ரழ்வும் தரறரதகரண றகனறல் இருக்கறன்நது.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Member, please conclude your speech now.
ගු සීනිතම්බි නයෝනශේවහලරන් මශතළ

(ரண்தைறகு சலணறத்ம்தற ரரரகஸ்ன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

Sir, I will conclude my speech in a minute.

[අ.බහ. 1.53]

ගු එවහ.එම්. චන්්රනවේන මශතළ (විනේ ලයළඳිති අමළතය
වශ ආර්ථික වුංලර්ධන නිනයෝජය අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றரசண - றரசட கருத்றட்டங்கள்
அகச்சரும் ததரருபரர அதறறருத்ற தறற அகச்சரும்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects
and Deputy Minister of Economic Development)

ගරු බහඳතිතුභි , ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශආ ළඹ
ශීර් පිළිඵ කථහ කිරීභට රළබීභ ගළන භභ ් ශතෝ ශනහ,
එභ අභහතයහංලශආ ි ශඹෝජය අභහතයයඹකු ලශඹ් . ශම්
අභහතයහංලඹ ුහදල් ශයගුරහසි අුවගභනඹ කයමික් , විනඹති ඇති
ුහදල් ඳහවිච්චි කයමික්  ංර්ධන කටයුතු කයන අභහතයහංලඹති.
අශප් යවි කරුණහනහඹක
ගරු භ් ත්රීතුභහ කිේහ, ශම්
අභහතයහංලශආ කටයුතුර පිළිශශති නළවළ, දණ සිදු නහ
හශේ ශනොශඹති කථහ. ඒ හශේභ, භඩකශපු දිස්රිතිකඹ
ි ශඹෝජනඹ කයන අශප් ගරු භ් ත්රීතුභහශේ රකහලලිුව
කිඹළවුශඩු, භවය රශේලරට අශප් අභහතයහංලශඹ්  ළඩ
ශකශය් ශ්  නළවළ කිඹරහ. ඒක අමූලික ශඵොරුති.
ගරු ඵළසිල් යහජඳති භළතිතුභහ ශම් අභහතයහංලශආ
ඇභතියඹහ ලශඹ්  කටයුතු කයන අතය, භහ ඇතුළු ි ශඹෝජය
ඇභතිරු්  වතය ශදශනකු කටයුතු කයනහ. ඒ හශේභ,
අභහතයහංලශආ ශල්කම්තුභහ ඇතුළු අතිශර්ක ශල්කම්රු්  කිහිඳ
ශදශනකු කටයුතු කයනහ. ශම් අභහතයහංලශආ ුහදල් ඳහවිච්චි
කිරීශම්දී ඒ ුහදල් ඳහරනඹ කයන ි රධහරිඹහ වළටිඹට කටයුතු
කය් ශ්  දිහඳතිතුභ් රහ. එතුභ් රහ තභි ශම් ුහදල් ඳහවිච්චි
කයන ඵරධහරිඹහ වළටිඹට කටයුතු කය් ශ් .
අශනති එක, ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ එක ජහතිඹකට,
එක රශේලඹකට ඳභණති මාභහ ශරහ කටයුතු කයන
අභහතයහංලඹති ශනොි. අපි ජහතික භට්ටමික්  කටයුතු කයන
අතශර්, ඳශහ භට්ටමික් , දිස්රිති භට්ටමික් , රහශේශීඹ ශල්කම්
ශකොට්ගහ භට්ටමික්  කටයුතු කයනහ. ඒ හශේභ, ග්රහභ ි රධහරි
ශකොට්ගහ දතිහ කිසිභ ශකශනකුට අඩු ඳහඩුති නළති, ශම්
ංර්ධන කටයුතු භශේ ශඵදී ඹන විධිඹට කටයුතු කයනහ. ඒ
හශේ ළඩ පිළිශශති තභි අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ උඳශදස
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භත ඵළසිල් යහජඳති ගරු ඇභතිතුභහ කස කයරහ තිශඵ් ශ් . ඒ
අුව, භඩකශපුට එක විධිඹකට, ්රිකුණහභරඹට ත විධිඹකට,
අුවයහධපුයඹට, ශකොශමට ත විධිඹට ළඩ ශකශය් ශ්  නළවළ.
ශම් බහශේ ඉ් න අශප් භවජන ි ශඹෝිතතශඹෝ ඒක ද් නහ,
ඹහඳනශආ අඹ ශම් බහශේ ඉ් නහ. ුහළු යශට්භ භවජන
ි ශඹෝිතතශඹෝ ශම් බහශේ ඉ් නහ. ඒ වළභ ශකශනතිභ ද් නහ,
ඔඹ කිඹන ආකහයඹට ශනොශි, වළභ ජහතිඹකටභ, වළභ
රශේලඹකටභ, වළභ ගභකටභ ඉතහ හධහයණ කටයුතු කයන ළඩ
පිළිශශති තභි ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශආ තිශඵ් ශ් 
කිඹරහ.
අශප් අභහතයහංලඹ එක ළඩටවනති තභි, "එක ගභකට එක
ළඩති" කිඹන ළඩටවන. ශම් න විට අශප් යශට් ග්රහභ ි රධහරි
ම් 14,000 ගණනති තිශඵනහ. ඒ ළඩටවන ඹටශ , යශට්
තිශඵන ග්රහභ ි රධහරි ම් දවවතය දවස ගණනටභ රුපිඹල්
මිකලිඹනඹ ගණශ්  ුහදල් ශ්  කයරහ තිශඵනහ. ඒ ුහදල් ඳහවිච්චි
කිරීශම්දී ගශම් සශේච්ඡහ මිකතිඹ, ග්රහභ ි රධහරියඹහ, භෘේධි
ි රධහරියඹහ, කෘෂි ඳර්ශආණ ි රධහරිඹහ, ඳවුල් ශෞඛ්ය
ශේවිකහ ව ගශම් ඳ් ශල් සහමී්  ව් ශේශග්  භ් විත
ශකොමිකටිඹති වදරහ, ඒ ගභට තිශඵන මූලික අලයතහ ශභොකතිද
කිඹරහ වුවනහශගන, ඒ වහ තභි අපි ශම් ුහදල් ඳහවිච්චි
කය් ශ් . ඒ ි හ තභි අද එක ගභකට එක ළඩති කිඹන
ළඩටවන ඹටශ
ුහළු යශට්භ වළභ ගභකභ ශභොනහ ශවෝ
යහඳෘතිඹති ශකරිරහ තිශඵ් ශ් . එතිශකෝ ඳහයති වළදිරහ
තිශඵනහ, ගශම් රජහලහරහ වළදිරහ තිශඵනහ. එශවභ නළ නම්
ගශම් ළති රතිංසකයණඹ කයරහ තිශඵනහ. එශවභ නළ නම්
අුහණති වළශදනහ. ඒ හශේ ගභට අතයලයභ ශදඹති තභි ශම්
රුපිඹල් මිකලිඹනශඹ්  ශකශය් ශ් . ඒ කටයු ත ුහළු යට පුයහභ
ශකශයනහ. ඒ ි හ ඒක භඩකශපුට ශකශය් ශ්  නළවළ කිඹරහ
අඳට කිඹ් න ඵළවළ.
"පුය නළඟුභ" ළඩටවන ආර්ථික කටයුතු අභහතයහංලශඹ් 
තභි ශකශය් ශ් . ශම් ළඩටවන ඹටශ ගම්ර තිශඵන ති
ශඳොශල් දියුණු කශහ. ඳසු ගිඹ කහරශආ අශප් යශට් තිබුණු භවය
ති ශඳොශර වයති රගින ත
ඹති තිබුශඩු. හිනශකොට
ශඳොශශේ ඉ් න ශශශ් ශදෝ ශතශභනහ; ඳහරිශබෝගිකඹ් 
ශතශභනහ; ශශශ් ද් ට තභ් ශේ බහඩුඩ ටික විකුණහ ග් න
විධිඹති නළවළ. අද න විට ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශඹ් 
අශප් යට පුයහභ ඉතහ අංග ම්පර්ණ ති ශඳොශල් ඉදි කයරහ
තිශඵනහ. ශම්හ තුළි්  ි සඳහදකඹහ, ඳහරිශබෝගිකඹහ, ශශශ් දහ
කිඹන සිඹලු ශදනහටභ විලහර ශේඹති ළරශනහ. ශම් දියුණු
අශප් ඇවළට ශඳශනනහ. අශප් ජනතහ ශම්හි්  රශඹෝජනඹ
ග් නහ. කවුරු නළවළ කිේ , අතයි කිේ , අශප් යශට්
ජනතහට ඹථහර්ථඹ ශ ශයනහ.
පුය නළඟුභ ළඩටවන ඹටශ
රහශේශීඹ ශල්කම්
ශකොට්ගහර ඳතින භහර්ග රතිංසකයණඹ කය් න, ති
ශඳොශල් ළඩිදියුණු කය් න, ත අතයලය වළභ කටයු තතිභ
කය් න රුපිඹල් මිකලිඹන 50ති දීරහ තිශඵනහ. රජහ ඳවසුකම් ශඳොදු අලයතහ- ම්පර්ණ කය් න රහශේශීඹ ශල්කම්
ශකොට්ගහඹකට රුපිඹල් රති 500 ගණශ්  දීරහ තිශඵනහ.
ගරු බහඳතිතුභි , අශප් අභහතයහංලශඹ්  ශකශයන ග්රහමීඹ
ඳහරම් වහ රශේල භහර්ග තළනීශම් ළඩටවන ගළන
භභ
කිඹ් නම්. භහ ද් නහ කහරශආ සිට අශප් යශට් දුය ඵළවළය
භළතියණ ශකොට්ගහර ඳහරභති වද් න ඳසු ගිඹ ආඩුඩු
කහරර කටයුතු කය තිබුශඩු නළවළ. ඒ රශේලර ජනතහ අවුරුදු
ගණනති තිසශේ ඔඹල්, ගංගහ වයවහ ළල් ඳහරම් දිශේ, නළ නම්
ඒදඬු දභහශගන තභි ගිශආ. ළහි කහරඹට ගංගහ, ඔඹල්
ඉතිරුණහභ භහ ගණනති එවහට ශභවහට ඹ් න ඵළරි ගම් ශනස
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ශනහ. එශවභ තිබුණු ගම් ඹහ කයරහ, තභ් ශේ කෘෂි ි සඳහදන
ශශශ ශඳොශට අයශගන ඹ් න විධිඹති නළති, හුදකරහ ශරහ
තිබුණු ගම් එකතු කයරහ අද අංග ම්පර්ණ ඳහරම් වදරහ
තිශඵනහ. ශම් ඳහරභක ටිනහකභ රුපිඹල් මිකලිඹන 150ි, 200ි.
භවය විට රුපිඹල් රති තු්  වහයමාඹති විඹදම් කයරහ ශම්
ඳහරම් වදහ දීරහ තිශඵ් ශ් . අද ගම්රට ගිඹහභ අඳට ඒහ
ශඳශනනහ. ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශඹ්  ශකශයන ශම්
ඳහරම් වළදීශම් ළඩටවන ි හ අශප් යශට් විලහර ංර්ධනඹති
ඇති ශරහ තිශඵනහ. ශගොවි ජනතහට තභ් ශේ කෘෂි ි සඳහදන
විකුණහ ගළනීශම්දී විලහර ඳවසුති ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඳහරම්
වළදීභ ි හ, ශනදහ ළතපුම් වත, අට, ඳවශශො, විස යවුශභ් 
ගිඹ තළ් රට අද වළතළප්ශභ්  ශදශක් , කිශරෝමීටයශඹ් ,
ශදශක්  ශකළි් භ ඹ් න පුළු්  ම භ ි හ ඳහල් දරු් ට
තභ් ශේ කහරඹ ඉතිරි කයශගන, රහවන විඹදම් අඩු කය ග් න
පුළු්  ශරහ තිශඵනහ.
අශප් අභහතයහංලඹ ඹටශ සුළු හරිභහර්ග වහ පුය්  කුඹුරු
අසළේදීශම් ළඩටවනති ක්රිඹහ භක ශනහ. අශප් යශට් සුළු
හරිභහර්ග ඹටශ - කුඩහ ළේ- 25,000කට ළඩි රභහණඹති
තිශඵනහ. ශම් අවුරුදු  වඳඹ තුශ විටි්  විට එක අවුරුේදකට ළේ
තු්  වහයමාඹති අපි වදහ තිශඵනහ. ශම් න විට සුළු හරි භහර්ග
දවස ගණනති රතිංසකයණඹ කය් න පුළු්  ශරහ
තිශඵනහ. ඒ වහ රඵන අවුරුේදට විලහර ුහදරති අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළශඹ්  ශ්  කය තිශඵනහ. අවුරුදු
තිව වතළිවති තිසශේ සුළු හරිභහර්ගර රතිංසකයණඹති
ශනොවුණු ි හ ඒ ළේර ඵළම්භ ඉරිතරරහ, තිඹ ශරහ, දිඹ
ශරහ ගිහි් , කුඩහ ශරහ, ඇි කට් කළඩිරහ, ශොශයොේ කළඩිරහ,
ඇශ ශේලි කළඩිරහ කෘෂිකර්භඹ කය් න තිබුණු කුඹුරු ඹහඹල්
අත වළරිරහ තිබුණහ. ුහළු යශට්භ ශභළි  හරිභහර්ග විලහර
රභහණඹති තිබුණහ. අශප් යශට් ශගොවිජන ශේහ භධයසථහන
558ති තිශඵනහ. ඒ ශගොවිජන ශේහ භධයසථහන 558ට අඹ ඵර
රශේල තුශ පිහිටි සුළු හරිභහර්ග අපි අලු ළඩිඹහ කශහ, ඒ සුළු
හරිභහර්ග වහ පුය්  කුඹුරු අසළේදීශම් ළඩටවන ඹටශ . ඒ
තුළි්  අද අශප් යශට් ආර්ථිකඹට විලහර දහඹක ඹති රඵහ
ශද් න පුළු්  ශරහ තිශඵනහ.
අශප් ඳහල් ෂ්ය ෂ්යහශෝ අයලිඹගව භ් දියඹ ඵර් න
එනහ. ඒ අසථහරදී ඔවු්  තභ් ශේ ඳහශල් ළසිකිළි
ඳවසුකම් නළවළි කිඹහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට දළුවම් දු් නහභ,
ඒ දරු් ශේ ඉල්ලීම් ඉටු කය් න එතුභහ ගරු ඵළසිල් යහජඳති
අභහතයතුභහට උඳශදස දීරහ ආර්ථික කටයුතු අභහතයහංලඹ ඹටශ
ග්රහමීඹ ඳහල් ව නීඳහයතික ළඩ පිළිශශති ආයම්බ කය
තිශඵනහ. ඒ තුළි්  ඒ කටයු ත කයනහ. අවුරුදු ගණනහක සිට
නීඳහයතික ඳවසුකම් ශනොතිබුණු ග්රහමීඹ ඳහල් විලහර
රභහණඹකට ඒ ඳවසුකම් ඳඹහ දී තිශඵනහ. ඒ හශේභ
ඳහල්ර සුළු සුළු ළඩ කය් න තිබුණහ. භවය විට ඳහල්
 ශ ළට ගවග් න ඵළරි ශරහ. ඒ විධිඹට ග්රහමීඹ රශේලර
තිශඵන කුඩහ ඳහල්රට හශේභ ඳශහ බහ ඹටශ තිශඵන
ඳහල්රට විලහර ුහදරති රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ තුළි් 
ඳහල්ර ශග ත කස කයරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ හුණු
ටිකති ගහග් න ඵළරි තිබුණු ඳහල්ර-

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශදකක කහරඹති
තිශඵනහ.

ගු එවහ.එම්. චන්්රනවේන මශතළ

(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඳට්  ග තහ විතයි, ගරු බහඳතිතුභි .
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු එස.එම්. ච් ද්රශේන භවතහ]
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ගු එවහ.එම්. චන්්රනවේන මශතළ

(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

ගරු බහඳතිතුභි , භහ නජීම  අභහතයහංලඹ බහය ඇභතියඹහ
විධිඹට කහරඹති කටයුතු කශහ. ඒ ි හ න අලි් ශේ කයදයඹ
ගළන කිඹ් න ඕනෆ. න අලි ගම්ළදිරහ ශගල් කඩරහ, මිකි සසු
භයරහ -[ඵහධහ කිරීභති]කකුල් ශදශති අලි ශනොශි, වතශර් අලි.
ගරු ගහමිකණී ජඹවිරභ ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභහ කරඵර ශ් න එඳහ.

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඊර්යහ කය් න එඳහ භ් ත්රීතුභි . තුහ් නහ් ශේ
ශම්
ඳළ තට ආශො භවජන ි ශඹෝිතතඹ් ට රළශඵන ුහදල් ටික
තුහ් නහ් ශේට
රළශඵනහ. ආඩුඩු ඳතිඹට එ් න. අපි
විඳතිඹට ල්ලි දු් නහට ඒහ වරිඹට ඳහවිච්චි ශ් ශ්  නළවළ.
ඒකි.

වභළඳතිුරමළ

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(றசரபர் அர்கள்)

කකුල් තුනති තිශඵනහ.

(The Chairman)

ගු මන්ත්රීලරනයක්

(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)

එක කකුරති කළඩිරහ.

ගු එවහ.එම්. චන්්රනවේන මශතළ

(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

භවය ශරහරට තුනති තිශඵනහ. අපි දළකරහ තිශඵනහ.
[ඵහධහ කිරීභති] භවය ශරහරට තුනති තිශඵනහ. අශනති
ශරහට වතයති තිශඵනහ.
ගරු බහඳතිතුභි , නඅලි් ශග්  තිශඵන කයදයඹ ි හ
ගහ වහි  සිදු ශනහ. ශගල් කඩනහ. ඒ වහි  ශති් න
අලයි. ඒ හශේභ මිකි සසු් ශග්  නඅලි් ට කයදය ශනහ.
අලි මිකි ස ගළටුභ න ් න ජී ළටල් වද් න, විදුලි ළටල්
වද් න වළභ භළතියණ ශකොට්ගහඹකටභ, වළභ රහශේශීඹ ශල්කම්
ශකොට්ගහකටභ ුහදරති ශ්  කශහ. ඒ අුව අද ඉතහභ හර්ථක,
ඒ විදුලි ළටල්, ජී ළටල් ඉදි කයනහ. ඒ ි හ න
අලි් ශග්  සිදු න කයදය අඩු ශමික්  ඳතිනහ. ශම් අවුරුේද
අ්  න විට අශප් යශට් න අලි් ශග්  කයදයඹති නළති
ජී ් න වළකි ශි කිඹරහ භභ හිතනහ. විශලේශඹ් භ භභ
ි ශඹෝජනඹ කයන අුවයහධපුය දිස්රිතිකශආ, ගරු ගහමිකණී
ජඹවිරභ ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභි , තුහ් නහ් ශේශේ කුරුණෆගර
දිස්රිතිකශආ න අලි රලසනඹ ඵයඳතශ විධිඹට තිබුණහ. [ඵහධහ
කිරීභති] ශවට අි ේදහ ඔඹ ඳළ ශත්  ශරොකු ශරොකු ගල්
ගළරශනහ. එතශකොට ශකොසර් ද නහඹ ගිඹහ හශේ
තුහ් නහ් ශේරහශේ එති ජහතික ඳතිශආ ඉතිරි ටික නහඹ
ඹි. [ඵහධහ කිරීභති] ආඩුඩු නම් වද් න රළශඵ් ශ්  නළවළ, ශම්
ආ භඹට. ඒක හීනඹති විතයි. තුහ් නහ් ශේ ඹ ඹ් න
ඉසයශරහ ශම් ඳළ තට එ් න. [ඵහධහ කිරීභති] ඔේ, එ් න. අපි
ජනහධිඳතිතුභහට කිඹරහ හරිභහර්ග ඇභතිකභ ඉල්රහ ශද් නම්,
එ් න.
භවජන ි ශඹෝිතතඹ් ශේ ශඹෝජනහ ඹටශ
භභ කථහ
කය් න ඕනෆ. භවජන ි ශඹෝිතතඹ්  න අඳට ඳහයල්රට
ශඵොයළු ටිකති දභ් න රුපිඹල් රති ඳවති ශොඹහ ග් න ඵළරි
කහරඹති තිබුණහ. නුහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ උඳශදස දීරහ,
ආර්ථික ංර්ධන අභහතයතුභහ විශලේශඹ් භ භවජන
ි ශඹෝිතතඹ් ට ගභට ඹ් න පුළු්  විධිඹට ළඩ කය් න ආන
භට්ටමික්  විලහර ුහදරති රඵහ දු් නහ. ශම් ඳළ තට ආශො
තුහ් නහ් ශේට ශදනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශඵොශවොභ සතුතිි ගරු ඇභතිතුභි , අ්  කය් න. [ඵහධහ
කිරීම්]

ශඵොශවොභ සතුතිි ගරු ඇභතිතුභහ.

ගු එවහ.එම්. චන්්රනවේන මශතළ

(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු බහඳතිතුභි , භට ත විනහඩිඹති ශද් න. ඊශඟට
ජීශනෝඳහඹ ංර්ධනඹ ගළන කිඹ් න ඕනෆ. අපි ද් නහ
භෘේධිරහභී් ට රුපිඹල් 250, 300 ශේ ුහදරති දීරහ තභි
භෘේධි යහඳහයඹ ඳට්  ග ශ කිඹරහ. ශභය අඹ ළශඹ් 
භෘේධිරහභිඹකුශේ දීභනහ රුපිඹල් 3000ක දතිහ ළඩි කය
තිශඵනහ. අශප් යශට් හභහනය ජනතහට ඒක විලහර වනඹති.
අඩු ආදහඹම් රඵන අඹ - අපි ඒ ජනතහට දුප්ඳ කිඹරහ
කිඹ් ශ්  නළවළ- භෘේධිභ කය් න කටයුතු කිරීශම්දී ඒ අඹට
ජී ශ් න ඒක ශරොකු ලතිතිඹති ශරහ තිශඵනහ. ශම්
ආකහයඹට දිගටභ කටයුතු කයශගන ආහ හශේ 2015 ර්ශආ,
ශම් භමිකශආ ත විලහර ළඩ ශකොටති කය් න අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹට විලහර ුහදරති
ශ්  කය තිශඵනහ.
ගරු ඵළසිල් යහජඳති ඇභතිතුභහ ඉතහ දති ඇභතියශඹති
වළටිඹට, අශප් යශට් ආර්ථිකඹ ශභශවඹන ඇභතියඹහ වළටිඹට
අද අඳට එහි රතිපර රළබී තිශඵනහ. අපි අද ඵඩ ඉරිඟු පිටයටි් 
ශග් ් ශ්  නළවළ. ම්ඵ් ධීකයණ අභහතයහංලඹති වළටිඹට අද
අශප් අභහතයහංලඹ, ළවිලි කර්භහ් ත අභහතයහංලඹ, ධීය
අභහතයහංලඹ, කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ, ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයහංලඹ ළි  අභහතයහංලඹ එතික ම්ඵ් ධ
ශරහ කටයුතු කයනහ. ඒ කටයුතු ඉතහ හර්ථක කය ශගන
ඹනහ. ශම් අඹ ළශඹ්  ශ්  කය තිශඵන ුහදල්ලිුව
ඉදිරි කටයුතු ඉතහභ හර්ථක කයන ඵ රකහල කයමික් , භශේ
කථහ අ්  කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි.
[අ.බහ. 2.06]

ගු සුනම්ධළ ජී. ජයනවේන මශත්මිය (ඳළර්ලිනම්න්ුර ක යුුර
අමළතයුරමිය

(ரண்தைறகு (றருற) சுரர ஜல. ரசண - தரரரன்ந
அரேல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of
Parliamentary Affairs)

ගරු බහඳතිතුභි , 2015 අඹ ළඹ විහදශආදී, ආර්ථික
ංර්ධන අභහතයහංලශආ ළඹ ශීර්ඹ පිළිඵ හකච්ඡහ න ශම්
අසථහශේදී සිඹලුභ ජනතහට දළක ඵරහ ගත වළකි න ඳරිදි
විි විදබහඹකි්  යුතිත දළළ් ත ංර්ධනඹති තුළි්  ශගොඩ
නඟන ශම් ආර්ථික ළඩ පිළිශශ පිළිඵ චන කිහිඳඹති කථහ
කය් නට අසථහ රළබීභ බහගයඹති ශකොට රකනහ.
මීට ශඳය කථහ කශ භඩකරපු දිස්රිතිකඹ ි ශඹෝජනඹ
කයන භ් ත්රීරු්  ටිකති ශේගශඹ්  කථහ කශහ. අශප් ආර්ථික
ංර්ධන අභහතය ගරු ඵළසිල් යහජඳති භළතිතුභහශේ
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අභහතයහංලඹ ඹටශ දිින පුයහභ ආර්ථික ංර්ධනඹ නඟහ
සිටුම භ වහ ශගන ඹන ළඩපිළිශශශේදී ඒ ශකොට්ගහර ළඩ
ශකශය් ශ්  නළවළ, එතුභ් රහට ුහදල් රඵහ ශද් ශ්  නළවළ
කිඹන කථහති එතුභ් රහශේ කථහ තුළි්  කිඹළවුණහ.
භභ විශලේශඹ්  භතති කය් න කළභළතිි, 1989 ඉරහ ශම්
ඳහර්ලිශම්් තුශේ 1994 දතිහ විඳති භ් ත්රීයශඹති ලශඹ්  භහ
කටයුතු කශ කහුව තුශ ඳළති යජශඹ්  කිසිභ ංර්ධන
ශඹෝජනහකට රුපිඹල් දවඹක ුහදරති අඳට රඵහ දු් ශ් 
නළති ඵ. භභ ඉතහ ් ශතෝශඹ්  කිඹ් න කළභළතිි, අශප්
යජඹ ඹටශ එති ජහතික ඳතිඹ ඇතුළු විඳතිශආ සිඹලුභ
භ් ත්රීරු් ට රුපිඹල් රති 50 ඵළගි්  විභධයගත අයුහදල් රඵහ
ශදනහඹ කිඹන එක. ඒ ුහදල්ලි්  ඒ අඹ කටයුතු කයනහ. ඊට
අභතය ඒ භ් ත්රීරු්  වයවහ ඒ ශකොට්ගහරට විලහර ුහදල්
රතිඳහදන රඵහ ග් න පුළු් . ඒ වහ අශප් යජඹ එතික එකතු
ශ් නඹ; අශප් යජඹ එතික කටයුතු කය් නඹ කිඹහ ඒ ගරු
භ් ත්රීරු් ට භභ කිඹනහ.

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔඵතුමිකඹශේ පුතහට ශභොකතිද කශශේ?

ගු සුනම්ධළ ජී. ජයනවේන මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சுரர ஜல. ஜரசண)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

භශේ පුතහට ශභොකු කයරහ නළවළ. භශේ පුතහට කිසිභ
ශදඹති ශරහ නළවළ. භශේ පුතහ ශඵොශවොභ තුටි්  ඉ් නහ.
ඔඵතුභහ කරඵර ශ් න එඳහ. භශේ පුතහ භභි වළදුශේ. භශේ
පුතහ වදහ ග් න භභ ද් නහ. ඔඵතුභහට ශරහ තිශඵ් ශ් 
ශභොකතිද කිඹ් න ශකෝ. ඔඵතුභහ ශවට, අි ේදහ ශම් ඳළ තට
එනහ. ඔඵතුභහ ශවට, අි ේදහ අශප් ඳළ තට එනහ. ශම්
නශකොට අඳට එශවභ ආයහංචි රළබී තිශඵනහ. ඔඵතුභහට
ඳතිශඹ්  ශභොකතිද ශරහ තිශඵ් ශ්  කිඹ් න. අඳට කිසිභ
ශදඹති ශරහ නළවළ.
භභ කිඹමික්  සිටිශආ ඒ කහරශආ එති ජහතික ඳති
ආඩුඩු රකපු වළටි ගළනි. ඔඵතුභ් රහශේ ආඩුඩු
පුළු් තයම් යශට්
භීණඹ ඳළතිරුහ මිකති ශකොල්ශරො,
ශකල්ශරො වළට දවති ඳභණ භයහ දළම්භහ මිකති ශන කිසි ශදඹති
කශශේ නළවළ. එකට ඳළති යජශඹ්  භශේ ශගදයට ශඵෝම්ඵ
ගළහුහ. ඒ කහරශආ භට ශගොඩහති හිරිවළය කශහ. ඔඵතුභ් රහ
දළ්  ශඵොරුට කථහ කය් න එ් න එඳහ.
ශඵොශවෝ ශදශනකුට යශට් ංර්ධනඹ දිවහ ඵරහශගන ඉ් න
ඵළවළ. ඒ දිවහ ඵරහශගන ඉ් නශකොට ඊර්යහති ඇති ශනහ. ඒ
කහරශආ ඔඵතුභ් රහශේ යජඹට කය් න ඵළරි වුණු ංර්ධන
කටයුතු අද අපි ශම් නශකොට ශඵොශවොභඹතිභ ඉටු කය
තිශඵනහ. ජනතහශේ රහදඹට ඳ ශච්ච යජඹති වළටිඹට
කටයුතු කයන ි හ ඊර්යහති ඇති ශනහ ශ් න පුළු් .
විශලේශඹ් භ 2005 ර්ශආදී අශප් අතිගරු ජනහධිඳති
භහි් ද යහජඳති ඇභතිතුභහ ශම් යට බහය ග් නශකොට තිබුශඩු
ත්රසතහදී ගළටුම්රට ශගොදුරු වුණු, සුනහමික යනශඹ් 
කම්ඳනඹට ඳ වුණු ආර්ථික ලශඹ්  ඉතහභ අුවරු යුගඹති.
සිඹලුභ ඵරහශඳොශයො තු සිහිනඹති ඵට ඳ ශරහි තිබුශඩු.
භයණ බිශඹ්  තභ ජීවිත ආයතිහ කය ග් ශ්  ශකොශවොභද
කිඹන ඵරහශඳොශයො තු විතයි ජනතහට එදහ ඉතිරි ශරහ
තිබුශඩු. දුර්ර වූ ඹටිතර ඳවසුකම් ි හ නළඟී එන තයගකහරී
ශගෝලීඹ ඳරියඹති තුශ අශප් යට ශකෝ  ම  තිබුණහ. න
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ි පුණතහ් ට අුවකූර අධයහඳනඹති කස ම  තිබුශඩු නළවළ.
අවුරුදු ගණනහති තිසශේ විරැකිඹහශ්  ශඳළුණු උඳහධිධහරි් 
50,000කට ඳභණ ුහල් තහට රැකිඹහ්  රඵහ දීභට අශප් යජඹට
පුළු් කභ රළබුණහ. එතුභහ යට බහය ග තහට ඳසශේ 2011-2012
ර්ර අධයහඳනඹ රළබ උඳහධිධහරි්  සිඹලු ශදනහටභ ශම් න
ශකොට ඳ ම ම් රඵහ දීරහ අද අශප් යශට් සිදු න ග්රහමීඹ භට්ටශම්
ංර්ධනඹට , ඒ තුළි්  ආර්ථිකඹ නඟහ සිටුම භ වහ
ක්රිඹහ භක න ංර්ධනඹ තුශට ඒ අඹ දහඹක කය ග් න වළකි
ශරහ තිශඵනහ.
යශට්, භහජශආ ත
ඹ පිළිඵ පිඹවි ඇසි්  වරිඹහකහය
ඵරන අඹට ශම් ගළන රලසනඹති නළවළ. ඳය ඇහි්  ඵරන අඹට
තභි රලසනඹති ් ශ් . ඕනෆභ ගභකට ගිහි්  ඵළලුශො , ඒ
ම්ඵ් ධශඹ්  කථහ කයරහ ඵළලුශො , අශප් ගරු එස.එම්.
ච් ද්රශේන ි ශඹෝජය අභහතයතුභහ කිඹපු ආකහයඹකට කහට
කිසිභ ශදඹති කිඹ් න අඩු ඳහඩුති නළතු ෆභ ගභකභ
ංර්ධනඹති ශම් න ශකොට ක්රිඹහ භක නහ. එතුභහ කිේහ
හශේ ශන දහ අඳට ගභකට ළිති වදහ ග් න රුපිඹල් රතිඹති,
රති ශදකති ශොඹහ ගළනීභ ශඵොශවොභ අභහරු ශදඹති ඵට
ඳ ශරහ තිබුණහ. ඒ දසර අශප් ගම්ර ජී න ශඵොශවෝ
ශදශනති කථහ කශශේ, "ශකොශමට කිරි - අඳට කළකිරි" කිඹරහි.
ශභොන ආඩුඩු තිබුණ ගම්රට ඒ ංර්ධනඹ ගරහ ශගන
ඹ් ශ්  නළති යුගඹති තභි එදහ තිබුශඩු. එදහ ඳහල්ර දරු් 
කථහ කශශේ, "ශකොශමට කිරි - අඳට කළකිරි" කිඹරහි. ගම්ර
ශභි් ට ි සි අධයහඳනඹති රඵ් නට, ඔවු් ට අලය දළුවභ
රඵහ ග් නට ගම්ර ඳහල්ර කිසිභ ඳවසුකභති තිබුශඩු නළවළ.
එළි  යුගඹක අශප් අතිගරු භහි් ද යහජඳති ජනහධිඳතිතුභහ ඒ
ඵ ශවොඳි්  ශ රුම් ශගන ගමික්  ගභට ආර්ථික ංර්ධනඹ ගරහ
ශගන ඹන ළඩ පිළිශශල් කස කයරහ, අද ශම් න ශකොට
ඉතහභ දියුණු ත
ඹකට ඳ කය තිශඵන ඵ අපි කවුරු
ශ රුම් ග් නට ඕනෆ. ගශම් ශභළි  ංර්ධනඹති ශනොනහඹ
කිඹහ කවුරු්  ශවෝ කිඹනහ නම් එඹ අමූලික අතයඹති. භහ
එශවභ කිඹ් ශ් , ශම් න ශකොට ශභොනයහගර දිස්රිතිකඹට
ඳභණති රුපිඹල් මිකලිඹන 2,000කට ළඩි ුහදරති ශ්  කය දී
තිශඵන ි හි. එභ ුහදලි්  ෆභ රහශේශීඹ ශල්කම්
ශකොට්ගහඹකභ රුපිඹල් රති ව සිඹශආ, රුපිඹල් රති
අටසිඹශආ යහඳෘති ක්රිඹහ භක නහ.
ශම් යහඳෘති ක්රිඹහ භක ් ශ්  ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයහංලශඹ්  ඳභණි. ඊට අභතය විදුලිඵර වහ ඵරලතිති
අභහතයහංලශඹ් , අි කු ංර්ධන අභහතයහංලලි් , කෘෂිකර්භ
අභහතයහංලශඹ්  ළඹ කයන ුහදල් වළය ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයහංලශඹ්  ඳභණති ඹටිතර ංර්ධන කටයුතු වහ විලහර
ුහදරති ශ්  කයරහ තිශඵනහ. දළනටභ ඒ ංර්ධන කටයුතු
කය ශගන ඹනහ. යහජය ි රධහරි් , ඒ හශේභ භවජන
ි ශඹෝිතති්  ගමික්  ගභට ගිහි්  "එක ගභකට එක ළඩති"
කිඹන යහඳෘතිඹ ඹටශ ගශම් ජනතහශේ අදවස, ශඹෝජනහ රඵහ
ශගන ඒ අඹශේ අලයතහ ඳරිදි ම්පර්ණ විි විදබහඹකි් 
යුතු තභි ශම් සිඹලුභ කටයුතු ක්රිඹහ භක කය් ශ් .
1985 සිට ඳළති යජඹ්  අුවගභනඹ කශ ශඳෞේගලීකයණ
ළඩ පිළිශශ ි හ ළවිලි කර්භහ් තඹ, ලිහිසි ශතල්, ගෆස, හශ් ,
සිශභ් ති, ටඹර්, පිඟ්  ංසථහ, යතිණ ංසථහ, ගු්  ශේහ
ළි  යහජය ආඹතන වහ  කම් ශඳෞේගලික අංලඹට කුණු
ශකොල්රඹට විකුණහ දළමූ අසථහ තිබුණහ. රංකහ ගභනහගභන
භඩුඩරඹ භහගම් යහෂ්ඹකට ශ්  කයරහ අඩඳණ කය තිබුණහ.
ය ගණනහති තිසශේ යහජය ශේඹ වහ ඵහ ගළනීම් සිදු
කශශේ නළවළ. එති ජහතික ඳති ආඩුඩුශේ රතිඳ තිඹ ි හ
අධයහඳනඹ, ශෞඛ්යඹ, ශගොවිජන ශේහ, හරිභහර්ග ශේහ් 
කඩහ ළටුණහ. ශයෝවල්ර ශවද කහර්ඹ භඩුඩරශආ,
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වදයරු් ශේ හිඟකභ ි හ ශයෝ ව් ට කයදය යහෂ්ඹකට ුහහුණ
ශද් න සිදු වුණහ. ග්රහමීඹ භහජශආ අඩු ආදහඹම්රහභී්  ශම්
සිඹල්ශර් භ පීඩහ වි් දහ. 2005 දී ජනතහ අඳ යජශඹ් 
ඵරහශඳොශයො තු වූ ඳරිදි ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ කය රජහත් ත්රහදඹ
ඹළි ඇති කිරීභ ජනතහ ශුවශ්  අඳ යජඹ කශ උදහය ශේඹති
ඵ ුහළු භව ජනතහභ පිළිග් නහ කහයණඹති.
ගරු බහඳතිතුභි , භහි් ද චි් තන ඹටශ දළනටභ අලු ශ්රී
රංකහති ශගොඩ නළශඟමික්  ඳතිනහ. එහි අයුහණ වූශආ නහගරික
ඳවසුකම් ගභට ශගන ඹෆභ , ඒ හශේභ ගශම් ගුණධර්භ නහගරික
භහජඹට ශගන ඒභ තුළි්  ශගොඩ නඟන ංර්ධන ක්රිඹහලිඹති
ඇති කිරීභි. එතළ්  ඳට්  අත වළය දභහ තිබ ඹටිතර ඳවසුකම්
ළඳයීභ ඉදිරිඹට ශගන ඹමික්  අශප් ජනතහට න ජීශනෝඳහඹ
භහර්ග, අශප් දරු් ට න ඵරහශඳොශයො තු ඇති කයමික්  ආර්ථික
අති්  කරහඳශආ ඉදිරිශඹ්  සිටින යටති ඵට අශප් යට ඳ
කිරීභට ශම් න විට වළකිඹහ රළබී තිශඵනහ.
ය 30ක කහරඹති තිසශේ උතුරු රශේලශආ දුති විපු
ජනතහ අද ි දව භුතිති විඳිනහ. එඳභණති ශනොශි. ඔවු් ට
ශේලඳහරන විුවම් රඵහ දී තිශඵනහ. ඒ අඹශේ දරු්  අද
විශලේශඹ්  ඳහල්ර අධයහඳනඹ රඵනහ. ඒ හශේභ ඒ
රශේලර ශදභවුපිඹ් ට එදහ තිබුණු බිඹ, එනම් තභ් ශේ දරු් 
ශභහ ශොල්දහදු්  ශර ඵහ ගනීවිද, ඔවු්  ශඵෝම්ඵකරු් 
ඵට ඳ
කයහවිද ඹන බිඹ ම්පර්ණශඹ්  තුය්  ශරහ
තිශඵනහ. දරු්  ඳහල් ගිහිල්රහ ශගදය එනතුරු විලසහඹති
නළති සිටි අම්භරහ අද තභ් ශේ දරු්  ගළන ් ශතෝ
ශනහ. එභ ඳශහ ර භහතෘ භයණ වහ ශදරු භයණ
ශඵොශවොභඹති අඩු ශරහ තිශඵනහ. බිම් ශඵෝම්ඵරට ඹට ශරහ
තිබුණු රශේල අද හය ශගොවි බිම් ඵට ඳ ශරහ, ඒ අඹශේ
ආර්ථිකඹ ලතිතිභ ශරහ තිශඵනහ.
ගරු බහඳතිතුභි , ඊශආ දශේ අශප් ඳහර්ලිශම්් තුශේ
කහ් තහ ංදශආ රැසම භති ඳළළ වුණහ. ඒ අසථහට - ඊශආ
ඳහර්ලිශම්් තුශේ ඳළළති අශප් කහ් තහ ංදඹට - භහජ
ඒකහඵේධතහ අභහතයහංලඹ වයවහ කයපු ළඩටවනති භඟි් 
පුහුණු රඵපු කහ් තහ්  පිරිති උතුරු රශේලඹ , ඒ හශේභ
ශභොනයහගර දිස්රිතිකඹ ි ශඹෝජනඹ කයමික්  ඇවි සිටිඹහ. ඒ
අඹ අදවස හුභහරු කය ශගන එදහ සිටි ත
ඹට ඩහ තුටි් 
අද සිටින ඵ භහ දුටුහ. කිලිශනොච්චිශආ කහ් තහ්  15ශදනකු
ඳභණ අඳට ුහණ ගළසුණහ. ඒ අඹ අඳ භඟ කථහ කශහ. අද ඔවු් 
එළි  ත
ඹකට ඳ
ම  සිටිනහ. අශප් ශදභශ ජහතික
් ධහනශආ භ් ත්රීතුභ් රහ ශභොනහ කිේ
ඒ රශේලර
ජනතහ -ගළමික ජනතහ- යජඹ කය ශගන ඹන ළඩ පිළිශශ
ම්ඵ් ධශඹ්  අද ශඵොශවොභ කළභළ ශත්  ඉ් නහ.
ගරු බහඳතිතුභි , විශලේශඹ්  ජනතහශේ ආදහඹම්
ත
ඹ ඉවශ ගිහි්  තිශඵනහ. 2013 ර්ශආදී අශප් යශට් ඒක
පුේගර ආදහඹභ ඇශභරිකහුව ශඩොරර් 4,000 දතිහ ශගන ඒභට
ඉරතික කය තිබුණහ. ඒක පුේගර ආදහඹභ 2005 යට ඩහ වතය
ගුණඹකි්  ඉවශට ශගන ඒභට වළකි ම  තිශඵනහ. ආර්ථිකඹ
සිඹඹට 8කි්  ර්ධනඹ ම  තිශඵනහ. එඳභණති ශනොශි.
අඳනඹනඹ, ංචහයක යහඳහයඹ විශේල රැකිඹහ ඹන තිශේත්රලි් 
රළශඵන ආදහඹභ හශේභ න ආශඹෝජන අසථහ ඇති කිරීශභ් 
රඵන ආදහඹභ තුළි්  අඹ ළඹ හිඟඹ 2005 ර්ශආ ඳළළති
භට්ටමික්  අඩකට ඩහ අඩු භට්ටභකට ශගන ඒභට වළකි වූ ි හ
යහජය ණඹ 2005ට ඩහ සිඹඹට 30කි්  අඩු කය ගළනීභට වළකිඹහ
රළබී තිශඵනහ.
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වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශඵොශවොභ සතුතිි, ගරු ඇභතිතුමිකඹ.

ගු සුනම්ධළ ජී. ජයනවේන මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சுரர ஜல. ஜரசண)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගරු බහඳතිතුභි , ත

විනහඩිඹති ශදකති භට ශද් න.

ශම් න ශකොට ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ වයවහ දිින
පුයහ -යශට්භ- ජනතහශේ අලයතහ්  ඳරිදි කටයුතු කය ශගන
ඹනහ. ශභොනයහගර දිස්රිතිකඹට ඳභණති
විලහර ුහදල්
රභහණඹති ශ්  කය තිශඵනහ. අඳ ඳසු ගිඹ දසර භළතියණ
කහර්ඹඹ් ර ශඹදුණු ි හ ඒහ පිළිඵ අධයඹනඹ කිරීශම්
ටිකති අඳවසු ත
ඹති තිබුණහ. ඒ වුණ ශම් න ශකොට ඒ
ළඩ ි භ ශමික්  ඹනහ. අශප් ගරු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ
ව්  කශ ඳරිදි ති ශඳොශල්, විලහර ඳරිභහණශආ ක්රීඩහ පිටි ඉදි
ශමික්  ඳතිනහ. නගය ළරසුම් අුව ශකශයන නහගරික
ංර්ධනඹ තුශ ඒ ළඩ පිළිශශල් සිඹල්ර ශභොනයහගර
දිස්රිතිකශආ ක්රිඹහ භක කය් න අඳ ශම් න ශකොට කටයුතු කය
තිශඵනහ. ඇ තටභ ශභළි  ුහදරති කිසිභ අසථහක කිසිභ
යජඹකි්  රඵහ දීරහ නළවළ; කිසිභ යජඹති ඒ ආකහයඹට කටයුතු
කයරහ නළවළ. ශභොනයහගර දිස්රිතිකශආ ඳභණති ශනොශි, ුහළු
යශට්භ ජනතහ ඒ අඹශේ අලයතහ ඉටු ම  තිශඵන ි හ අද
තුටි්  සිටිනහ.
ඹටිතර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ, ආර්ථික
ංර්ධනඹ සිදු ශමික්  තිශඵනහ. අශප් කහ් තහ්  සඹං
රැකිඹහ යහඳෘති, ශන ශනොශඹකු යහඳෘති තුළි්  ශවො
ආදහඹභති රඵමික්  සිටිනහ. එභ ි හ විශලේශඹ්  ගරු ආර්ථික
ංර්ධන අභහතයතුභහට , ඒ හශේභ අශප් යජඹට සතුති් ත
ශමික්  භහ ි වඬ ශනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශඵොශවොභ සතුතිි, ගරු අභහතයතුමිකඹ. මීශඟට ගරු ගහමිකණී
ජඹවිරභ ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභහ.

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු ඇභතිතුමිකඹි , ඔඵතුමිකඹ ඉල්ලුහ නම් භශේ කහරශඹ් 
විනහඩි ශදකති ශදනහ.

ගු සුනම්ධළ ජී. ජයනවේන මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சுரர ஜல. ஜரசண)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ඉති්  ඔඵතුභහ ශද් න එඳහඹළ.
[අ.බහ. 2.20]

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු බහඳතිතුභි , අශප් ගරු ඇභතිතුමිකඹ ශජයසග
නහිකහති. අපි එතුමිකඹට ගරු කයනහ. ශම් ංහදඹ අතයතුය භහ
එතුමිකඹට කශශේ විහිළුති. එතුමිකඹට භභ ගරු කයනහ, එතුමිකඹ
කහ් තහති ම භ ි හභ ශනො, ි වතභහනී, තළ් ඳ  සිටින
අඹකු ද න ි හි.
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අපි අර්ථ ශේ අර්ථ විධිඹට කථහ කයනහ. භශේ මිකත්ර
එස.එම්. ච් ද්රශේන ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ, ශම් ගරු බහශේදී
කිේහ, රුපිඹල් රති 10 ශඵොශවොභ ශවොට විඹදම් කයනහ
කිඹරහ. ගරු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි , රහවන ඇභතිතුභහ කිඹනහ,
ඳහයති වද් න රති 10ති දු් ශනො සිඹඹට 40ක ුහදල් ගහ
කෆභති කයනහ කිඹරහ. ඒ කිඹ් ශ්  රුපිඹල් රති 4ති. භභ
ශනොශි ශම් කිඹ් ශ් . ගරු බහඳතිතුභි , ඒ රකහලඹ ඇතුශ
පු ඳ ලිපිඹ භහ වභළගත* කයනහ.
ශම්ක තභි ති ත ඇ ත. [ඵහධහ කිරීම්] වු තු විධිඹට වදරහ
තිශඵ් ශ් . තුහ් නහ් ශේශේ ඳළ ශ
අඹශග්  අවග් න.
සිඹඹට 40ක ගහ කෆභති. ශම්ක තභි රංකහශේ සිේධ ශ් ශ් .
ඔඵතුභහ් රහශේ "එක ගභකට එක ළඩති" කිඹන ංකල්ඳඹ
ගළන කිේහ. අසර් භළතිතුභහ ද් නහ, ඒකනහඹක භළතිතුභහ
ද් නහ එදහ භීණඹකු තිබුණු ශරහශේ භභ රධහන ඇභති
විධිඹට ඹම කශ ළඩ ළරසුභ ගළන. ඒ ළරසුභ භභ වභළගත*
කයනහ .
භභ කශශේ එක ගභකට එක ළඩති ශනොශි. පු තරභ
දිස්රිතිකශආ , කුරුණෆගර දිස්රිතිකශආ තිශඵන ම්ඳ අුව
භභ කටයුතු කශ ඵ එතුභ් රහ ද් නහ. නහතවිල්ලු රශේලශආ
ධීය ගම්භහන ඇති කශහ. ඒ ඒ රශේලර තිශඵන ම්ඳ අුව
භභ ළඩ කශහ. ත රශේලර කවම ගම්භහන ඇති කශහ. ශඳොල්
ඳළර තහ්  කයරහ පු තරභ සිට ගල්ගුහ දතිහ අතිකය
75,000ක ඳභණ ඒහ ගහ කශහ. භභ කිරි ගම්භහන ඇති කශහ. භභ
ඒ ඳශහ ර අතිකය දවස ගණනක ගහ කටයුතු කශහ.
ඳයහගශඳෝණඹ ඇති න ආකහයඹටි භභ ඒ ගහ කටයුතු කශශේ.
ගරු බහඳතිතුභි , කවම ගම්භහන ඇති කයනහ කිඹරහ භභ කශශේ
ගභකට ගිහිල්රහ කවම ඳළර ටිකති ශඵදහ ශදන එක ශනොශි.
පු තරභ ඉරහ නහතවිල්ලු දතිහ අතිකය ඳනසදහවක target
එකකට භභ ඳළශ දී ශගන ගිඹහ. ඒහ ඔතිශකෝභ නළතුණහ. [ඵහධහ
කිරීම්] භභ අම ගම්භහන, ශදහි ගම්භහන ඇති කශහ. අද කයපිංචහ
ශගශන් ශ්  අුවයහධපුයශඹුව එවහ රශේලලි් . ි කළයටිඹ
රශේලශආ කයපිංචහ ගහ කශහ. භභ ආයුර්ශේද ගම්භහන ඳට් 
ග තහ. ශම්හ ඉශගන ග් න. තුහ් නහ් ශේරහ අවුරුදු 20ති යට
ඳහරනඹ කශහ. "එක ගභකට එක ළඩති" ශනොශි කය් න ඕනෆ.
ශ ,ශඳොල්, යඵර් නහ හශේ ළරසුභති ඇති අශනති
ගහුව කය් න ඕනෆ. ගරු ඵළසිල් යහජඳති ඇභතිතුභි , භභ
ශම්හ කිඹ් ශ්  විහිළුකට ශනොශි, ශම්ක ශ රුම් ග් න.
ඇභතිතුභහ අවශගන ඉ් නහ. ගරු සුශම්ධහ ඇභතිතුමිකඹ ශම්හ
අවග් න. අපි ුහලි් භ ංකල්ඳඹති ඇති කය ග් න ඕනෆ. ශ ,
ශඳොල්, යඵර් ගහ විලහර ලශඹ්  කයනහ හශේ එති එති
ගහ් ට සුදුසු භමිකඹ ශතෝයහ ශගන අඳට ඒ ගහ ළඩ පිළිශශ
කය් න පුළු් . ඒ ි සඳහදන තුළි්  කුඩහ කර්භහ් ත ඇති
කය් න පුළු් . ඒ ඔතිශකෝභ භභ කශහ. අද තුහ් නහ් ශේරහ
කල්පිටිඹ රශේලශආ ංචහයක කර්භහ් තඹ ළඩිදියුණු කයනහ.
ගරු අසර් භ් ත්රීතුභහ ද් නහ, භභ තභි කල්පිටිශආ දඳ ර
ශඳොලීසිඹති දළම්ශම්. ශම් brochure එශති තිශඵනහ, අනහගතශආදී
කල්පිටිඹ රශේලශආ ංචහයක යහඳහයඹ ආයම්බ කය් න පුළු් 
කිඹරහ.

ගු සුවන්ත පුුංිකනිනම් මශතළ
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனர)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

Sir, I rise to a point of Order.
—————————
* පුවහතකළනේ තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු සු් ත පුංචිි රශම් භවතහ.

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ශභොකතිද point of Order එක?

ගු සුවන්ත පුුංිකනිනම් මශතළ
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனர)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු බහඳතිතුභි , ශභතුභහ භං, භං ගහනහ. භභ අවනහ
ශභතුභහ “eye doctor” ද කිඹරහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ගහමිකණී ජඹවිරභ ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභහ කථහ කය් න.

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔඹ face-lifting කහයශඹෝ හශේ ශනොශි. Lacto
Calamine, Lactogen හශේ ශනොශි. ශ රුණහද? ය නපුයඹ
ගිි  තිඹරහ ශභවහට ඳළ් නහ. එශවභ කය් න එඳහ. ගරු සු් ත
පුංචිි රශම් භළතිතුභි , ඔඵතුභහශේ තහ තහ හිටිඹහ නම් ඳපු
ඳළශරි. එශවභ කය් න එඳහ ශඳොඩි පුංචිි රශම් භළතිතුභහ.
ඔඵතුභහශේ තහ තහ භවහ පුදුභ විධිශආ යුග පුරුශඹති.
රතිඳ තිඹති ඇති ළඩ කය් න ඕනෆ. ශභතුභහශේ ශවෝදයඹහ
එතික භභ එක ශඵෝඩිශම් "භචං" කිඹහශගන හිටිශආ.
ජනහධිඳතිතුභහ එ් න කිඹනහඹ කිඹරහ කතයගභ කිරිශශවශර්
ශෝයත නහඹක වහුහදුරුශෝ භට ඳණිවිඩඹති එේහ. භට
ආ භඹති තිශඵනහ කිඹරහ උ් ව් ශේ
කිේහ. භභ
ජනහධිඳතිතුභහට ගරු කයනහ, ශවො උතුම් පුේගරශඹති විධිඹට.
භභ කිේහ, සහමී්  ව් , භශේ ඹම් රතිඳ තිඹති තිශඵනහ,
ඒ ි හ භට ඕනෆ තළනක ඹ් න පුළු්  කිඹරහ. භට ශභොන
අභහරුකම් තිබුණ භභ ඒ ගභන ඹ් ශ්  එශවභි. භතක තඵහ
ග් න. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභහ භශග්  භහයහ ග් න එඳහ. භභ ඒ
රතිඳ තිශආ තභි ඉ් ශ් . නගයඹ ගිි  තිඹන ශරහශේ අපි
තුහ් නහ් ශේ ආයතිහ කය් න ගිඹහ. ඒහ ද් නහ ශ් . ඒ
ි හ ඔශවොභ කථහ කය් න එඳහ. ි ලසල ද ඉ් න. ළදග
විධිඹට ඉ් න. දඹහය න ඇභතිතුභහරහ හශේ ළදග විධිඹට
ඉ් න. භභ ඊට ඩහ ඒ ගළන කථහ කය් ශ්  නළවළ.
ගරු ඵළසිල් යහජඳති භළතිතුභි , ඔඵතුභහ ළඩති කයේදි ඹම්
අයුහණති ඇති ළරළසභති ඇති යට ගළන සිතහ ඒ ශේ කය් න.
ඳතිඹ ශනොශි ළදග ශ් ශ් . ශකොි ඳතිඹ ඵරඹට
ආ අපි ඔතිශකොභ පිසසු නටනහ. ඔඵතුභහශේ ඇභතිකභ
ශනස ශරහ ශන
ඇභතියශඹති ආහභ ශන
රතිඳ තිඹති තභි ක්රිඹහ භක කය් ශ් . එශවභ ශනොශි
ඉ් දිඹහශේ.
ගිඹ
සුභහශ් 
ඔඵතුභහශේ
ශවෝදයඹහ
-කථානායකතුමා- මට එන්න කියා කිව්ලා. I attended the
Workshop for Agriculture Committees in India, Asia and
South-East Asian Region in Punjab, which is about the
system of agriculture implemented by the Commonwealth
countries. භභ ශකළි්  කථහ ශකරුහ. ශභෝදි ශනොශි කවුරු
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ආ
ඉ් දිඹහශේ එකභ ළරසුභ තභි එක විධිඹට ශගන
ඹ් ශ් . ශභ් න ශම්කි අලය ශරහ තිශඵ් ශ් . ඒ ි ි භභ
ඒ ගළන කථහ කශශේ. ගරු බහඳතිතුභි , භට විනහඩි 30ති
තිශඵනහ ශ් . I have 30 minutes.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

විනහඩි 22 දතිහ අඩු කය තිශඵනහ.

ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඒ ශේරහ ඉති්  අය ඳළ ශත්  අයශගන ශ් . දිවි නළඟුභ
ළඩටවන ගළන ඵරුහ. ගහ්  ග තහභ අර්තහඳල් ශගොම ් ට,
යතු ලුව ශගොම ් ට අද ශභොකතිද ශරහ තිශඵ් ශ් , ගරු ඵළසිල්
යහජඳති ඇභතිතුභහ? අර්තහඳල් මිකර එක ඳහයට ඉවශ ගිඹහ.
ගල්ගුහ, ඹහඳනඹ, කල්පිටිඹ, ුවයඑළිඹ කිඹන රශේලර
අර්තහඳල් නහ. අර්තහඳල් මිකර ළඩි වුණහ ශ් . එතශකොට කුණු
ඵතිකිඹට ළශටනහ. දිවි නළඟුභ ශනොශි, දිවි නහ ග් නහ.
ඵළසිල් යහජඳති ඇභතිතුභහ, ඉසශල්රහ ළරළසුභති වදහ ග් න.
භභ යි ල් විරභසිංව භළතිතුභහශේ යජඹ ඹටශ ළරළසුභති ඇති
කටයුතු කයපු මිකි ශවති. එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහශග්  ඒ
ගළන අව් න. ළරහ කිඹ් නම්, ශම් කටයුතු ඔඵතුභ් රහ
කය් න. අශලෝති අශ සිංව භළතිතුභහ රලසනඹති අවරහ තිශඵනහ,
බීජ ඳළකට් ගළන. ශකෝටි ගණනක බීජ ඳළකට් ශඵදහ දීරහ
තිශඵනහ. ඒ ගළන audit report එශති කිඹනහ. කුණු ඇට ශඵදහ
දු් නහභ මිකි සු්  අභහරුශේ ළශටනහ ශ් . ශම්හට ළරළසුභති
වද් න. රංකහශේ ශඳොශශො හශේ හනහ් ත ශඳොශශොති
ශරෝකශආ ශකොශවේ නළවළ. ශම් හනහ් ත භමිකශආ කරහඳ
තිශඵනහ. රංකහශේ වළභ තළනභ හය ශඳොශශොති තිශඵනහ.
ශඵෝග ර්ග හිඟ කහරඹට රශඹෝජනඹට ගළනීභ වහ
අතිරිතිතඹති ඇති න ආකහයඹට ඒ කරහඳර ශඵෝග ර්ග
් න පුළු් . ඒ විධිශආ ළරළසභති වද් න. භහ ශඟ ශඳොතති
තිශඵනහ. ඒ ශඳොත අයශගන ඵර් න භභ timetable එකති අුව
ළඩ කයරහ තිශඵන ආකහයඹ. Puttalam and Kurunegala
Districtsර ඒ ගහ්  කයරහ තිශඵන වළටි ශම් ශඳොශ
තිශඵනහ. ගහ්  කය් න ඕනෆ එශවභි. ශගොවිශඹෝ අද අනහථ
නහ. ගහ ගළන කථහ කය් න එඳහ, ංඛ්යහ ශල්ඛ්නලි් .
යශට් නහභශඹ් , ජහතිශආ නහභශඹ්  භභ ශම් කථහ කය් ශ් . ශම්
විගඩභ අපි ඔතිශකොභ එකතු ශරහ න ් න ඕනෆ. භභ
කහට භඩ ගවනහ ශනොශි. ශම් කහයණඹ ශ රුම් ග් න
ඕනෆ ි ි භභ ශම්හ කිඹ් ශ් . භභ ශම් ශඳොත වභළගත*
කයනහ.
ශේලඳහරනශආ ශඹශදන අඹශේ ද පුතු්  ශ් න පුළු් ,
ශව් චිශඹෝ ශ් න පුළු් , නීති විශයෝධී ළඩ කයේදී රිභහ් ඩ්
කිරීශම් කටයු ත කශහ. ආයම්බඹති වළටිඹට එශේ කිරීභ ගළන අපි
් ශතෝ ශනහ. සිඹලුභ ශදනහට එකභ නීතිඹති දිගටභ
ක්රිඹහ භක කය් න. යටක සථහයබහඹති ඇති ශ් න නම් ශම්
කටයුතු කය් න ඕනෆ. යටට ආශඹෝජකි්  එ් ශ්  නළවළ, ශම්හ

———————————* ලියවිල් ඉදිරිඳත් නනොකරන දී.
ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன.
Document not tendered.
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දකිේදී. ශේශීඹ ශ් න පුළු් , විශේශීඹ ශ් න පුළු් , ඕනෆභ
යටක ශේලඳහරන සථහය බහඹති තිශඵ් න ඕනෆ. බිශඹ් 
ළශක්  ශතොය ජී ම ශම් අිතිඹ තිශඵ් න ඕනෆ.
2012.01.15 න දින "රංකහදීඳ" පු ඳශ ව්  නහ,
"ශේලඳහරකඹ්  දවඹකට
ශචෝදනහ, ඳහතහරඹ ශභශවඹන
නහඹකඹ්  346කශේ නම් ගම් ශවළිශි" කිඹරහ. කහරඹ භදි
ි හ භභ ඒ ගළන විසතය කිඹ් න ඹ් ශ්  නළවළ. ඒ පු ඳ
හර්තහශේ එභ ශකොට භහ වභළගත* කයනහ.
ශම්හ න ් න. ඔඹ කිඹන ඝහතකශඹෝ ඒ කහරශආ භභ
ශඟට එ් න වළදුහ. භභ කිේහ, ඔඹ කට්ටිඹ භට ඕනෆ නළවළ
කිඹරහ. අ් තිභට ශේලඳහරනඥඹහට
ශකළිනහ; යටට
ශකළිනහ. කප්ඳම් ගි මික් , මිකනී භයමික්  ඔවු්  නභ විකුණනහ.
ශම් ගළන දළුව ශ් න ඕනෆ. ඒකි භභ කිඹ් ශ් . ඒ කටයුතු
වරිඹහකහය ශකරුශඩු නළ නම් යටකට ආශඹෝජකඹ් 
ඳළමිකශණ් ශ්  නළවළ. ශකොමිකස කහතිශකෝ ි හ ශම් යට විනහල
ශනහ, ඇභතිතුභහ. අපි ශම්හ ගළන කල්ඳනහ කය් න ඕනෆ. අපි
අපිටභ අංක ශ් න ඕනෆ.
භභ ඉ් දිඹහට ගිඹ ශරහශේ ආ් ශදෝරනඹති ඇති වුණහ.
ශභොකතිද, ඒ? In India, the Supreme Court ordered the

Narendra Modi Government to disclose the entire list of
black money account holders. They surrendered. Sir, they
were produced within two days. Our Commissioner of
Elections also went with me in the same flight to
participate in the workshop. I asked him, “Did you see
how the law is implemented in India?” "අශ් ! එච්චය
කය් න භට ඵරඹ නළවළශ් " කිඹරහ භට කිේහ. භභ කිේහ, "ඵරඹ
ඇති. අංක, ඵඹ නළති ළඩ කය් න" කිඹරහ. At the dinner

party, the Hon. Speakers and the Members of Parliament
there said, “My God! The court has ordered them. They
have to bow down”. That is the honesty and the integrity
of a country.
රජහත් ත්රහදශආ
ුහය
ශේතහහ
් ශ් 
අපි.
ශේලඳහරනඥශඹෝ ජනතහ ගළන ඵර් ශ්  නළ නම්, ඔවු් ට
හිරිවළය කයනහ නම්, ශඳොලීසිඹට
ගිහිල්රහ හධහයණඹති
ශ් ශ්  නළ නම් ඔවු්  අධිකයණඹට ඹනහ. අධිකයණශආදී
හධහයණ ඹති ශනොශකශයනහ නම් අ් න ත්රසතහදඹ ඇති
ශනහ. අපි ඔතිශකොභ ශම් කහයණඹ ශ රුම් ග් න ඕනෆ.
අහිංක මිකි වහට තිශඵන ඵර භ ආයුධඹ තභි ඡ් දඹ. භභ
1999 ඳහර්ලිශම්් තුශ්  අස වුශඩු ඇි? භශේ මිකත්ර සු් ත
පුංචිි රශම් භවතහ හශේභ අසර් භ් ත්රීතුභහ ඒ කහරශආ
හිටිඹහ. භභ ශදළි  තහට ඳහර්ලිශම්් තුශ්  අස වුශඩු ඳතිඹ
දින් න. භභ ඳතිශආ නහඹක  භඩුඩරඹට කිේහ, “I will
resign. I know the challenges that I will face. They will do
everything; they will even try to kill me. I will face it, but
there is one thing, do not let me down” කිඹහ. ඒක වුණහ ශ් .
බිශොප්තුභ් රහ ඡ් දඹ දළම්භහ. තංගල්ර දිවහ ගිහිල්රහ පි් තය
ගළහුහ. ඒ ඔතිශකෝභ පි් තය, භශේ ශඟ video තිශඵනහ.
ඉතිවහශආ ශනොවුණු ි ් දිත ළඩති. භභ අවුරුදු 2ති ශගදය
හිටිඹහ. භභ කිේහ, "භට ඵළවළ, අය ජයහ පුටුශේ ගිහිල්රහ හඩි
ශ් න, භට ආ භඹති නළවළ" කිඹහ. එශවභ කිඹහ භභ ශගදය
හිටිඹහ. ඒකි ශේලඳහරනඹ කිඹ් ශ් . ශම්ක ඉශගන ග් න.
ශම්ක ඉශගන ග් ශ්  නළතු කූඩළල්ශරෝ හශේ ශම්ක කකහ,
ශම්ක ඇතුශශේ ඉශගන යශට් නහභශඹ් , දරු් ශේ නහභශඹ් 
අනහගත ඳයපුය විනහල කය් න එඳහ.

—————————
* පුවහතකළනේ තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ගරු මා.බී. ය නහඹක ඇභතිතුභහට භතක ඇති මීට භහ
එකවභහයකට ඉසශල්රහ භභ කථහති කයේදී කිේහ, "භවහ ළසි
හිත ශේලගුණික විඳර්ඹහඹති ඔඵතුභ් රහශේ ඳශහ රට
ඵරඳහනහ" කිඹහ. ශඳශර්දහ රෑ ඔඵතුභහ interview එශතිදී
ශකොසර් ද නහඹ ඹහභ ගළන ව්  කයමික්  කිඹනහ,
කිශරෝමීටර් ශදකවභහයති ඳවශට භමිකඹ ඉරිතළලී තිශඵනහ,
බඹහනකි කිඹහ. ඒක භට ශඳශනන ශදඹති. ඔඵතුභහ ද් නහ ශ් ,
ඒ විධිශආ ඹම් ලතිතිඹති භට තිශඵනහ. ඔඵතුභහ ශෝභහතිඹට
ඹනහ ශ් . ඒක ි හ කථහ කය් න එඳහ, ඇභතිතුභහ. සබහ
ධර්භඹට ගිශඹො , ඒ සබහ ධර්භඹ අඳට ගවනහ. අ් න ඒක
තභි අද ශම් රංකහට ශරහ තිශඵ් ශ් . ඒක අපි ශ රුම් ග් න
ඕනෆ. ඳරියඹ විනහල ශනහ.
ලිශඹෝ ශටෝල්සශටෝි 1843 ර්ශආ ලිඹපු පිටු 340 ගණනක
ශඳොතති භභ website එශක්  ග තහ. යවත්  ව් ශේ නභති
විධිශආ ඳරියඹ ගළන, ක ඳණුහ ගළන- [ඵහධහ කිරීභති] ඒ
ශඳොශ පිටු 340 ගණනභ භශේ ශඟ තිශඵනහ. ඔඵතුභ් රහ
ඵර් න. ශම් ඳරියඹ භඟ ඹන ගභනකට අපි එකතු ශුහ.
ගරු ඵළසිල් යහජඳති ඇභතිතුභි , ඔඵතුභ් රහ කහර්ඹඹ් 
ගළන කථහ කයේදී නහසතිඹ, දණඹ නළති කය් න ඔඵතුභහට ග
 වභති තිශඵනහ. ඔඵතුභහ අනහගතඹට ඹන ශකශනති. ඔඵතුභහ
දතිශඹති වි තිඹ ද් නහ. නුහ කුණු ග ගවන ශචෝදනහ
තිශඵනහ. ඔඵතුභහ Nestlé Factoryඹට ආහ. ඔඵතුභහ රධහන
අුහ තහ. විඳතිශඹ්  භභ විතයි ඇවි හිටිශආ. භභ ි ි
Nestlé Factoryඹ භහකුවයට ආශේ. එතශකොට භභ District
Minister. භභ ඒ ශරහශේ AGAරහ භහර්ගශඹ් , ග්රහභ ි රධහරි් 
භහර්ගශඹ්  කුරුණෆගර දිස්රිතිකශආ ග ම්ඳත ම්ඵ් ධ
ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ග තහ. රංකහශේ ළඩිභ එශ ව මී ග ම්ඳත
තිශඵ් ශ්  කුරුණෆගර දිස්රිතිකශආ. ඉසය එක ගහරක ගි් 
වහයඳ් මාඹ හිටිඹහ. Nestlé Factoryඹට සුේශදෝ ආපුහභ භභ ඒ
ංඛ්යහ ශල්ඛ්න දු් නහ. AGAරහට කිේහ, ඳරඹල්රහ ගභට, ග්රහභ
ි රධහරි් ට ඔතිශකෝභ ශතොයතුරු දු් නහ. ශේ.ආර්. ජඹර්ධන
භළතිතුභහට ඕනෆ කිේශේ ඒක ශවෝභහගභට ශගශන් නි. භභ
සුේද් ශග්  ඇහුහ, "උමරහ ශම් factoryඹ ශභශවේ තිඹනහද,
ශවෝභහගභට ශගි ඹනහද" කිඹහ. "කිරි තිශඵන තළන තිඹනහද,
ශන තළනකට ශගි  ඹනහද?" කිඹහ ඇහුහ. 30ළි  ං යඹ
දශේ ඔඵතුභහ BMICH එකට ආහ. භට එ් නභ කිේහ, භභ
ගිඹහ. ගරු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහ ඔඵතුභහශේ කථහශේදී කිේහ,
"අශප් ශගදය එශ වයති ඉ් නහ" කිඹහ. භභ ් ශතෝි. ඌශේ
කිරි වට්ටි වදන අඹට අපි ගරු කයනහ. ඔඵතුභහ කිේහ, "අශප්
ශගදය කිරි වයති ඉ් නහ, කිරි ශදොනහ" කිඹහරහ. ඔඵතුභහ
කිේහ, දළ්  ශේන වයති 1,800ති රංකහශේ කුවයට, ඹහඳනඹ,
ඹම, පු තරභ වළභ තළනකටභ ශදනහ කිඹහ. ඒ කිරි වයති
එළිඹට දභ් ශ්  නළතු කහභයඹක ශේ තළනක ක් න දීරහ
වද් න කිේහ. ඇභතිතුභහ, භභ ළරහ කිඹ් ශ් , ඒක කය් න
එඳහ. භට කිරි වයති හිටිඹහ. ඒ ශරහශේ New Zealandලි් 
Jersey වයති ශගනළල්රහ ඵග් තරහට දු් නහ. අශ් ! ඔවු් ශේ
ඇටකටු ශගොඩ විතයි. ශේලගුණික ත
ඹ ි හ; ඒ රශේලශආ
තිශඵන යසනඹ ි හ කිරි නළවළ, ශරඩ වුණහ. ඔඵතුභහශේ
National Livestock Development Board ගළන භභ ඳසු කථහ
කයනහ. දළ්  කහරඹ භදි.
ආඬිගභ, ඹතිකර ඕනෆ තයම් තු තිශඵනහ. අලය නම් ඒ
තළ් ර ශතොයතුරු අවරහ ඵර් න. ඒහශආ තිශඵන
අහර්ථක ඹ ගළන අවරහ ඵර් න. ඔඵතුභ් රහ රුපිඹල් රති
3ති ශගනහ.
ගරු ූ රිඹප්ශඳරුභ භ් ත්රීතුභි , ඔඵතුභහශේ දුණිඹති
ඉ් දිඹහශ්  ඵළරහ ඉ් නහ. භභ ශඵොශවොභ ් ශතෝි. භශේ
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එක පුශතකු ඵළරහ ඉ් ශ්  එශව් . [ඵහධහ කිරීභති] නළවළ,
ඒක වරි. ඔහු ඉ් ශ්  ඇශභරිකහශේ. [ඵහධහ කිරීභති] නළවළ,
ජහතිහදඹති ගළන කථහ කය් න එඳහ. ඔඵතුභහ සිංවරශඹති නම්,
සිංවර, ශදභශ, ුහසලිම් ශල් අශප් ඇශේ තිශඵනහ. [ඵහධහ
කිරීභති] අ් න එශවභ කථහ කය් න. ඔඵතුභහ ංවිධහඹක ධුයඹ
අය්  ඡ් දශආදී භහ භඟ ශවොය ළඩ කශහ ශ් , භතකි ශ් .
ශභතුභහ එශවභ කයපු ශකශනති කටුගම්ඳරට ඇවිල්රහ. ඒ ඩඩ්ලි
ශේනහනහඹකශේ කහරශආ. අපි ඒ කහරශආ එකට ළඩ කශශේ.
ජහතිහදඹති වද් න එඳහ, ගරු ූ රිඹප්ශඳරුභ භළතිතුභහ. අපි
රහංකිකශඹෝ විධිඹටි හිත් න ඕනෆ. අශප් භන ශනස වුශඩු
නළ නම්, ශම් යට විනහලි. ඔඵතුභහට ගරු කයන ශකශනති භභ.
ගරු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභ් රහ වයති 3,000 ගණනතිද
ශකොශවේද ශගනහහ. ඒ වයශකති රුපිඹල් රති 3 ඵළගි් 
ුවයඑළිඹ, ඵග් තරහ ඳළතිරට දු් නහ. නුහ ඇභතිතුභහ,
ඉ් දිඹහශේ ඉ් නහ ලීටර් 20 - 25 අතය කිරි ග් න පුළු් ,
එළිශආ ගහල් කයන, අශප් ශේලගුණඹට ගළශශඳන වයති. භභ
workshop එකකට ගිඹ ශරහශ ඒ ගළන කථහ කශහ. ඇි,
ඇභතිතුභහ ඒ වයති ශගශන් ශ්  නළ ශ ? ඇි, ශම් ඵයති
ශද් ශ්  අශප් කිරි ශගොවිඹහට අභහරුශේ ළශට් න. අශප් ගරු
භ් ත්රීරු කිේහ, රහශේශීඹ බහශ්  කිේහ ලු රති 3ක
වයශකති ශද් න 30,000ක bond එකති අ ්  කය් න කිඹහ.
භභ විසතය ඇහුහ. භභ ශන ශකශනකු දම්භරහ call කයරහ
National Livestock Development Board එශක්  ඇහුහ. ගරු
ඇභතිතුභහ, භභ ශම් කථහ කය් ශ්  ආදයශඹ් . ඔඵතුභ් රහ
නළත
ශනදර්ර් තශඹ්  ඒ වයති ශගශන් න ඹනහ.
ශනදර්ර් තශඹ්  ශගශනන වයති අඳට වරි ඹ් ශ්  නළවළ,
ඇභතිතුභහ. ඒ තු්  ශම් යටට ගළශශඳ් ශ්  නළවළ.
භභ රධහන ඇභති විධිඹට ඉ් නශකොට කිරි ි සඳහදනඹ අති් 
යට සඹංශඳෝෂිත කිරීභට භශේ master plan එකට ඇතුළු කයරහ,
National Livestock Development Board එක
එතික
ම්ඵ් ධ ශරහ ශවො එශ වයති අයශගන ගම්භහනරට දු් නහ.
ශේලඳහරනඹති ඵළලුශේ නළවළ. හද ශේදඹති ඵළලුශේ නළවළ. ගරු
ආරුුහග්  ශතොඩුඩභ්  ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහශේ මාඹහ න ගරු
ශතොඩුඩභ්  භළතිතුභහ එදහ ඒ කටයු ත කය් න භභ භඟ
එකතු වුණහ. එතුභහ ශවො ශජයසගශඹති. අංක භුවසශඹති.
ජනතහට ළඩ කයපු ශකශනති. භභ අද එතුභහට ගරු කයනහ.
එදහ භභ ඒ කටයු ශ දී ගිවිසුභති ගළහුහ. අපි ඹම Provincial
Council එශති ඵළංකුති ඇති කශහ. ශභොකතිද ගිවිසුශම් තිබුශඩු?
ඒ ළසසි දු් නහභ ඳට්ටි ශගොශනකු දු් නහ. ඒ ළසසිශග් 
රළශඵන ඳශුහළි  ඳළටිඹහ ශද් න ඕනෆ අශප් ඳශහ බහශේ
ඵළංකුට. ඒක අල්රපු ශගදයකට ශදනහ. එශ වයති 8,000ති
දු් නහ. 8,000ක යහප්තිඹති කශහ. ඒ අවුරුදු වතයකට
ඉසශල්රහ. දළ්  ශකොශවොභද කිඹහ භභ ද් ශ්  නළවළ.
ඇභතිතුභහ, රහශඹෝගික විඹ යුතුි. එක එතිශකනහ කිඹන ඒහට
රැශට් න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභති] ඔඵතුභහ ඉති්  භෘේධිඹ
කහරහ ඳළ් ශ්  ශ ශය් න ශ් . කෆ ශනොගව ඉ් න.
[Interruption]- Do not ask me. [Interruption ] - I apologize
for that. But, I know your honesty; I know everything. Do
not ask me. [Interruption]- I apologize for that word. Do you
want me to talk of your corruption and how you imported
Tata lorries and Benz trucks? Just keep quiet. You will get a
heart attack. I do not want to displease you.
ගරු බහඳතිතුභි , වයති හශේ ශම් කථහ කිඹේදී, වයති
හශේ කෆ ගවේදී- [ඵහධහ කිරීභති] "ටහටහ" එශක්  කිරි එ් ශ් 
නළවළ ශ් . එ් ශ් , ල්ලි ශ් . "ටහටහ" වයති නළවළ. Jersey
වයති ඉ් ශ් . ශවො Moora වයති ඉ් නහ. ශවො Sydney
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ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர)

වයති ඉ් නහ. ඉ් දිඹහශේ, ඳහකිසතහනශආ ශවො වයති ඉ් නහ.
[ඵහධහ කිරීභති] ගරු අ දුල් කහදර් ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි ,
ඔඵතුභහට භහ එතික කථහ කය් න පුළු්  නම් එ් න. [ඵහධහ
කිරීභති] ඹහළුහ, පිසසු නළතු ඉ් නහ.
ගරු බහඳතිතුභි , අපි අංක ඹ ගළන කථහ කයනහ.
ඉ් දිඹහශේ ශභොන තයම් ශදදුරුම්කෆභති කශහද කිේශො භභ
අව් ශ් , අශප් රංකහශේ අද ශකොච්චය තිශඵනහද කළු ල්ලි?
Swiss Francs තිශඵනහ, මිකලිඹන 975 ගණනති. භභ අවනහ,
ඇි ඉ් දිඹහශේ කයනහ හශේ- Sir, this 975 million Swiss

Francs is equal to Rs. 124,325 million. Get this money
back to this country. Invest that money here. Why are you
borrowing money from the Chinese Exim Bank and banks
in other countries? Do what India is doing. Pay Rs.
10,000 to a Government servant. You all are corrupt
people. This is people’s money that you have taken. This
is what has happened to our country.
Then, Sir, I refer to the Central Bank's investment on
Greece Bonds.
වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Member, you have two more minutes.
ගු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததரர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

All right, Sir. How much has the Central Bank
invested in Greece Bonds? The face value is Euros
49,900,700 billion. Who authorized this? Did the
Cabinet approve this? Did the Government approve it?
Who approved it? Did the Central Bank Governor
himself do this? Have you not taken any action? Greece
is a corrupt country in Europe. I ask you, "Whose money
is this"? This is why people are suffering. Due to the high
cost of living, 90 per cent of the people are suffering.
They have to pay for this.
How much have you paid forthe Hedging Agreement?
The Governor of the Central Bank says that he does not
know anything about the Hedging Agreement. The Hon.
Fowzie says that it is the Central Bank. The Hon. G.L.
Peiris says, "We are holding an inquiry and the Cabinet
will appoint a subcommittee". Where is the report? What
happened to it? What are you talking? This country
belongs to the people, to us. Someday, we will die. Hon.
Ministers, Hon. Members, ask your own conscience. I do
not want to - [Interruption.] - I will not die. I will work
for the country. I will be happy. I am a healthy man. I feel
sorry for you.
Sir, these Chinese contracts වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Can you conclude, Hon. Member?

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

Look at India. India is going to become a mighty
power in the world within the next 15 years. Do you
think that India will just keep quiet?
වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Thank you very much, Hon. Member. The next
speaker is the Hon. Shehan Semasinghe.
[අ.බහ. 2.44]

ගු නශළන් නවේමසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு தசயரன் ரசசறங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු බහඳතිතුභි , අශප් යශට් ළදග අභහතයහංලඹති න
ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ පිළිඵ අදවස කිහිඳඹති
රකහල කිරීභට අසථහ රළබීභ ගළන භභ ් ශතෝ ශනහ.
ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ අශප් යශට් ග්රහමීඹ ජනතහශේ
ජන ජීවිතඹ ශගොඩ නඟ් න ඉතහභ ඉවශ අනභිබනීඹ ශේඹති
ඉටු කයනහ. ඒක භවජන ි ශඹෝිතතඹ්  වළටිඹට අඳට ඳවසුති
ශරහ තිශඵනහ, අශප් යශට් ජනතහශේ අලයතහ වුවනහශගන
ඔවු්  ඵරහශඳොශයො තු න ශදඹ ඒ ආකහයශඹ් භ ඉටු කය් න.
අශප් ගරු ගහමිකණී ජඹවිරභ ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභහ කිේහ, "එක
ගභට එක ළඩති "කිඹන ළඩ ටවන ගළන නළත සිතහ
ඵර් නඹ කිඹහ. ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ ංයචක යහෂ්ඹති
තුශ තභි කටයුතු කය් ශ්  කිඹන එක එතුභහ ශනොද් නහ ඇති.
ඒශති, එක ංයචකඹති තභි එක ගභට එක ළඩති කිඹ් ශ් .
එි්  එති ආකහයශආ ළඩ පිළිශශති ගභ වයවහ සිදු ශනහ.
ඊට අභතය විවිධ ංයචක තිශඵනහ. ඒ ංයචක සිඹල්ශල්භ
ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ කටයුතු කය, ජනතහ අශඳ් 
ඉල්රන, භවජන ි ශඹෝිතතශඹෝ වළටිඹට අඳ ඵරහශඳොශයො තුන
කහර්ඹ බහයඹ අද ඉටු කය් නට අඳට පුළු්  ශරහ තිශඵනහ.
එඹ එක ඳළ තකි්  විදුලි ඵරඹ රඵහ දීභ ් නට පුළු් . ඊශඟට
ජර ළඳයුභ ශ් නට පුළු් . අධයහඳනඹ ඳළ ශත්  ශභහ
මිකතුරු ඳහල් ශගොඩනළඟිභ ් නට පුළු් . අශප් ගම් රශේලර
ශභහ මිකතුරු ඳහල් බිහිම භ තුශ, ඒහ ංර්ධනඹ ම භ තුශ
නගයඹට දරු්  ඇදී ඒශම් රණතහ අඩු ම  තිශඵනහ. ඒ
ඳවසුකම් ටික අශප් ගශම් ඳහල්රට ගිහි්  තිශඵනහ. එළි 
විවිධ ංයචක තුශ තභි අඳ කටයුතු කය් ශ් . සුළු හරිභහර්ග
ශේහ, නජීම  කටයුතු ශේහ, ජනතහට ඹම් අඳවසුතහති
තිශඵනහ නම්, ඒ අඳවසුතහ්  නළති කය් නට කටයුතු කය
තිශඵනහ. වළඵළි එක ගභට එක ළඩති කිඹ් ශ් , ඒශති එති
ංයචකඹති විතයි.
විඳතිශආ භ් ත්රීරු්  දිවි නළඟුභ යහඳහයඹ පිළිඵ කථහ
කශහ. එදහ දිවි නළඟුභ ඳනතට අශප් වශඹෝගඹ රඵහ දීභට
පුළු්  ම භ ගළන ආඩුඩු ඳතිඹ ි ශඹෝජනඹ කයන භ් ත්රීරු
වළටිඹට අඳ තුටු ශනහ. ඒ ශුවශ්  ගරු ඇභතිතුභහට
ආඩුඩු ඳතිශආ භ් ත්රී කඩුඩහඹභට අඳ සතුති් ත ශනහ.
ශභොකද, ශම් ශනශකොට දිවි නළඟුභ රතිරහබ අශප් ගම්රට
ඇවි තිශඵනහ. අශප් රශේලර ජනතහට ඒ රතිරහබ රළබී
තිශඵනහ. අශප් රශේලර දිළිුව ඵවි්  ශඳශශන ජනතහශේ
ජීන ත
ඹ උස කය් නට අලය ළඩ පිළිශශ දිවි නළඟුභ
වයවහ ශම් න විට ක්රිඹහ භක ශමික්  ඳතිනහ. උදහවයණඹකට
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ග ශතො , ජීශනෝඳහඹ ංර්ධනඹ ඹටශ
අශප් යට තුශ
යහඳෘති එතිරති ඳවශශොස දහවති ශම් අවුරුේශේ -අද
ශනශකොට- ක්රිඹහ භක ශමික්  ඳතිනහ. ගරු ඇභතිතුභහශේ
උඳශදස ඳරිදි ක්රිඹහ භක වුණු "වන අරුණ "ණඹ රභඹ වයවහ
එක ඳළ තකි්  උඳරිභඹ ඳණසදහව දතිහ ණඹ රඵහ ශදනහ.
ජීශනෝඳහඹ ංර්ධනඹ වහ ශඹශදන කඩුඩහඹම් ග තහභ,
71,000කට ළඩි රභහණඹති එහි රතිරහභී්  ඵට ඳ ශරහ
තිශඵනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනුරුල නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ මූළවනනයන් ඉලත්
වුනයන්, නිනයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ මුළවනළරූඪ විය.
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ர
அகனர, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.

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

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Shehan Semasinghe, you may continue.
ගු නශළන් නවේමසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு தசயரன் ரசசறங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු ි ශඹෝජය බහඳතිතුභි , විඳතිශආ භ් ත්රීරු්  එතිතයහ
විධිඹකට උ හව කශහ, දිවි නළඟුභ ජනවිඹට භහන කය් න.
දිවි නළඟුභ කිඹ් ශ් , ජන විඹට ඩහ වහ ඳසි් භ ශනස
යහඳහයඹති. දිවි නළඟුභ කිඹ් ශ්  එක ඳතිඹකට වශඹෝගඹ
දළතිවූ කඩුඩහඹම්රට ඳභණති උදවු කයන යහඳහයඹති
ශනොශි. අශප් යට ආර්ථික ලශඹ්  ශගොඩ නළශඟේදී , ඔවු් ශේ
ඳවුල් ඒකකඹ ලතිතිභ ශේදී , එක ඳළ තකි්  විසි ඳ් 
රතිඹක ඳවුල් ඒකක ශතෝයහ ශගන ඔවු් ට අලය බිජ ර්ග
රඵහ දී ඔවු්  ශගතු ගහ රභඹ වහ ශඹොදහ ශගන ඒ වයවහ
ුහළු ඳවුරභ දිවි නළඟුභ යහඳහයඹට ම්ඵ් ධ කය ශගන තිශඵනහ.
ඊට අභතය තභි ජීශනෝඳහඹ ංර්ධන ළඩටව් රදී ඒ
අලය වශඹෝගඹ රඵහ ශද් ශ් . එභ ි හ ශභඹ ජනවිඹට
භහන කිරීභ ඉතහභ ආහධයණි. ශභොකද ශම්ශති රතිරහබ ගරහ
ශගනඹ් ශ්  එක කඩුඩහඹභකට විතයති ශනොශි. ඳති
විඳති, වශඹෝගඹ දු්  ශනොදු්  කඩුඩහඹම්රට රතිරහබ රළබී
තිශඵනහ. ඒ අුව ඉතහභ සුදුසු කඩුඩඹහම්රට, ඒ වනඹ
රළබිඹ යුතු කඩුඩහඹම්රට දිවි නළඟුභ වයවහ එභ රතිරහබඹ් 
රළබී තිශඵනහ.
දිවි නළඟුභ යහඳහයඹ අශප් රශේලර ක්රිඹහ භක ම  ජනතහ
තුටි්  ඊට දහඹක ශනහ. ජනතහ ඔවු් ශේ අලයතහ එකි් 
එක ඉටු කය ගි මික්  සිටිනහ. ඔවු් ශේ ආර්ථිකඹ රභරභශඹ් 
ලතිතිභ
කය ගි මික්  සිටිනහ. දළනට සඹං රැකිඹහර
ි ඹළශශන කඩුඩහඹම් යජඹ වයවහ ත ආධහය අය ශගන,
ඔවු් ශේ යහඳහය ත ලතිතිභ කය ජහතික ආර්ථිකඹට අලය
ලතිතිඹ රඵහ ශද් නට කටයුතු කයනහ. ඒ පිළිඵ දීර්ඝ
ලශඹ්  කථහ කය් නට භහ ඵරහශඳොශයො තු ශ් ශ්  නළවළ.
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යවි කරුණහනහඹක භ් ත්රීතුභහ ංචහයක යහඳහයඹ ගළන කථහ
කශහ. වළඵළි, අඳ සිඹලු ශදනහභ පිළිගත යුතු කහයණඹති
තිශඵනහ. 2010 ර්ඹ පිළිඵ ග ශතො , එදහ රති 10ති වුණු
ංචහයකඹ්  රභහණඹ අද ශම් අභහතයහංලශආ ළඩ කටයුතු වයවහ
මිකලිඹන 1.2ති දතිහ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. දළනට ශම් අවුරුේශේ
ළප්තළම්ඵර් භහඹ අහනඹ දතිහ රඵහ ග ංඛ්යහශල්ඛ්න
විතයි තිශඵ් ශ් . ශම් අවුරුේද අහන ශේදී අශප් යටට
ගරහශගන එන ංචහයකඹ් ශේ ංඛ්යහ මිකලිඹන 1.6ති දතිහ
ළඩි කය ග් න අලය පුශයෝකථනඹ කය තිශඵනහ. අඳට
අි හර්ශඹ් භ ඒ ංචහයකඹ්  ංඛ්යහ අශප් යටට ශඟහ කය
ගළනීශම් වළකිඹහ තිශඵනහ.
ශභතුභ් රහ කිේහ, අපි යජඹති වළටිඹට ංචහයක යහඳහයඹ
වහ අධහනඹ ශඹොුහ කයරහ නළවළ කිඹරහ. අශප් යශට් ංචහයක
යහඳහයශආ හර්ථක ඹ රැුවශඩු , ංචහයක යහඳහයඹ ඉවශ
ත
ඹක තිබුණු භවය යටල් අහර්ථක වුශඩු , ම්රදහික
යටල් රභහණඹක ංචහයකඹ්  ශකශයහි ළඩි අධහනඹති ශඹොුහ
කයපු ි හි. වළඵළි, අපි ඒ ම්රදහික කටයුතු කයන යටල්
ඒ ආකහයශඹ් භ ආයතිහ කයශගන, ඔවු් ට අලය වශඹෝගඹ
රඵහ දීරහ, එභ ංචහයකිුව අශප් යටට ශග් හ ගළනීභට
කටයුතු කශහ. ඒ එතිකභ චීනඹ, භළදශඳයදිග, ඇභරිකහ එති
ජනඳදඹ, ශකොරිඹහ, ඉ් දිඹහ ළි  අශප් යටට අලුශත් 
ංචහයකඹ්  ළඩිශඹ්  ඳළමිකශණන, අද ශරෝකඹ පිළිග් නහ
යටල් ශකශයහි ළඩි අධහනඹ ශඹොුහ කය තිශඵනහ. අශප්
ංචහයක යහඳහයශආ හර්ථක ඹ රැුවශඩු, එක ඳළ තකි් 
ම්රදහික යටල් ආයතිහ කයශගන ඉදිරිඹට ඹනහ හශේභ,
ළඩිශඹ් භ ශරෝකශආ ංචහයඹ කයන, ඒ හශේභ අලු ආර්ථික
ඵරතු්  වළටිඹට ශරෝකඹ තුශ ශගොඩනළශඟන යටල් ශකශයහි
ළඩි අධහනඹති ශඹොුහ කයන ි හි. 2010දී ංචහයක
යහඳහයශඹ්  ඇශභරිකහුව ශඩොරර් මිකලිඹන 575ක ආදහඹභති
රඵහ ශගන තිශඵන අතය, 2014 ය අහන නශකොට
ඇශභරිකහුව ශඩොරර් මිකලිඹන 2100ති දතිහ ආදහඹභ ළඩි කය
ග් න අපි ඵරහශඳොශයො තු නහ.
ංචහයක යහඳහයඹ වයවහ විශලේශඹ් භ අශප් යශට් තරුණ
කඩුඩහඹම්රට විලහර පිටුවරති රළබුණු ඵ අපි ද් නහ.
2010දී ංචහයක යහඳහයශආ රැකිඹහ තිබුශඩු 1,32,055ක
රභහණඹති. වළඵළි, 2013 ය නශකොට ඒ ංඛ්යහ ශදගුණඹති
ශරහ, ඍවම වහ ර රැකිඹහ 2,70,000ති ඵට ඳ ශරහ
තිශඵනහ. එහි ළඩිභ රතිරහබඹ ගිහි්  තිශඵ් ශ්  අශප් තරුණ
කඩුඩහඹම්රටි.
ඒ එතිකභ, අශප් යශට් ශවෝටල් තිශේත්රඹ ග ශතො ,
ශවෝටල්ර average occupancy rate එක ඉතහභ ඉවශ භට්ටභක
තිශඵන ඵ අපි ද් නහ. හභහනයශඹ්  ර්ඹකදී සිඹඹට 70ක
average occupancy rate එකති තිශඵනහ. වළඵළි, යවි
කරුණහනහඹක භ් ත්රීතුභහ කිේහ, අශප් යශට් ශවෝටල් තිශේත්රශආ
සිඹඹට 25ක occupancy rate එකති තභි තිශඵ් ශ්  කිඹරහ.
ජනහරි භහශආ ඉරහ ශදළම්ඵර් භහඹ දතිහ භහ 12ක කහර
මාභහ ග ශතො , එකභ ආකහයඹට ංචහයකඹ්  රභහණඹති
ශවෝටරඹකට ඳළමිකශණන කිසිභ යටති ශරෝකශආ නළවළ. ඒ
හශේභ එකභ ආකහයඹට occupancy rate එකති ඳ හශගන
ඹ් න පුළු්  කිසිභ ශවෝටරඹති ශරෝකශආ නළවළ. නුහ ඒ
වහ අලය ඳසුබිභ ශගොඩනඟහ ගළනීභ ි හ තභි අඳ
ඵරහශඳොශයො තුශ්  සිටි ඉරතික පුයහ ග් නට අශප් යටට
පුළු්  ශරහ තිශඵ් ශ් .
අශප් යශට් ංචහයක රර්ධනඹ ග ශතො , අලු භහ
කිහිඳඹකට අපි ගිහි්  තිශඵනහ. විශලේශඹ් භ දීර්ඝ කහරඹති
තිසශේ පිට යටල්ර තිශඵන රධහන නහලිකහ භඟ අශප් යශට්
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු ශලවහ්  ශේභසිංව භවතහ]

රර්ධන කටයුතු ශකරුශඩු නළවළ. එඹ දළ්  අලුති්  ඳට්  ශගන
ක්රිඹහ භක නහ. ඒ ශුවශ්  CNN, Sky News, Channel
7 Australia, Al-Jazeera, Bloomberg ළි  ආඹතන වයවහ
සිඹලුභ යටල් ආයණඹ ් නට පුළු්  ඉතහභ පුළුල් ංචහයක
රර්ධනඹති අශප් රංකහ ම්ඵ් ධශඹ්  සිදුශමික්  ඳතිනහ.
ඒ එතිකභ, outdoor advertising පිළිඵ අපි ශරොකු
අධහනඹති මීට ශඳය ශඹොුහ කය තිබුශඩු නළවළ. අලුති්  නළඟී
එන යටල් හශේභ, ංචහයකඹ්  ඳළමිකශණන හම්රදහික යටල්
න, ජර්භි ඹ, චීනඹ, ඇශභරිකහ, රංලඹ, ශකොරිඹහ, ජඳහනඹ
ළි  යටල්ර ංචහයකඹ්  වහ
කුලී යථ වහ ඵස යථ,
1,000ති විතය ංඛ්යහති ංචහයක යහඳහයශආ රර්ධනඹ වහ
අභහතයහංලඹ වයවහ බහවිත කයමික්  ඳතිනහ. ශම් ආකහයඹට
ශරෝකශආ අශනකු
යටර
ක්රිඹහ භක කයනහ හශේ,
ංචහයක යහඳහයඹට ශඵශවවි්  ඉවල් න න ක්රිඹහ භහර්ග
අශප් යට තුශ
ක්රිඹහ භක කිරීභ වයවහ තභි
ංචහයක
යහඳහයශආ දියුණු ඇති ශරහ තිශඵ් ශ් ; ංචහයකඹ් ශේ
ඳළමිකණීභ ළඩිශරහ තිශඵ් ශ් . ශම් රඵහ දී තිශඵන
ංඛ්යහශල්ඛ්න අුව මිකලිඹන 1.2ති වූ ංචහයකඹ්  රභහණඹ,
මිකලිඹන 1.6ති දතිහ ළඩි කය ග් නට අපි පුශයෝකථනඹ කය
තිශඵනහ. ශම් කට්ටිඹ ශම් යටට ි කම් ඇවිල්රහ ඹන අඹ
ශනොශි. Airport එශක්  එන වළභ ශකනහභ ංචහයකශඹෝ
වළටිඹට ශරෝකශආ කිසිභ යටක පිළිග් ශ්  නළවළ. ඒක ශනොශි,
ංචහයක යහඳහයශආ අර්ථකථනඹ. වළඵළි, "ශම් එ් ශ් 
ංචහයකශඹෝ ශනොශි" කිඹරහ එති ජහතික ඳතිඹ කිඹ් න
වදනහ නම් භභ ද් ශ්  නළවළ, ඔවු් ශේ අර්ථකථනඹ ශභොකතිද
කිඹරහ. ශඵොශවොභ සතුතිි.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The Hon. Muthu Sivalingam, please. You have 10
minutes.
[தற.த. 2.54]

ගු මුුර සලලිුංගම් මශතළ (ආර්ථික වුංලර්ධන නිනයෝජය
අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு தொத்து சறரங்கம் - ததரருபரர அதறறருத்ற
தறற அகசர்)

(The Hon. Muthu Sivalingam - Deputy Minister of
Economic Development)

தரம்த ன்நற, தகப தறறத் றசரபர் அர்கரப!
ணது அகச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண குழுறகன
றரத்றல்
கனந்துதகரண்டு
உகரற்ரகறட்டு
கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன். 1948ஆம் ஆண்டு தொல் இந்
ரட்கட ஆட்சற தசய் அசரங்கங்கள், அறல் அங்கம் கறத்
றற அகச்சர்கள் தகரழும்கத கரகக்தகரண்டு அல்னது
கங்ககப கரகக்தகரண்ரட அதறறருத்றத் றட்டங்ககப
தொன்தரறந்து, அற்கரண றறக எதுக்கற அற்கந
கடதொகநப்தடுத்றணரர்கள். இணரல், ரரட்டப்தைநங்கபறல்
அல்னது
கறரங்கபறல்
ரழும்
ங்கரகட க்கள்
அதறறருத்றகக்
கரறல்கன.
இன்ர
இச்சகதறல்
வ்ரர அகச்சுக்கரக்கரண றற எதுக்கலடுகள்லரண
குழுறகன றரம் கடததரகறன்நரர, அதுரதரன்ர
எவ்தரரு க சகதறரேம் தறரச சகதறரேம் றரங்கள்
கடததரகறன்நண.
இச்சகதகரக்குப்
தன
றல்ரன்
ரூதரய்ககப எதுக்கற, அங்குள்ப அசறல்ரறகரம் ததரது
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க்கரம் அச அறகரரறகரம் கனந்துகரடி, அச்சகதகபறல்
இது தரடர்தறல் றரறத்து எவ்தரரு கறரத்துக்கும்
எவ்தரரு
கத்துக்கும்
ணறத்ணறரக
எவ்தரரு
றட்டதன்ர
தறரறத்துக்
தகரடுப்தன்தோனம்
ல்னரப்
தறரசத்ர்கரம் அதறறருத்றககபக் கரக்கூடிரக
இருக்கறன்நது.
அன்ர ரரட்டப்தைநங்கபறல் ந்றரண அதறறருத்றத்ம்
இடம்ததநறல்கன. ஆங்கரங்ரக சறரசறர அதறறருத்றகள்
இடம்ததற்நறருந்ரரேம்கூட, ங்கரகட அகச்சு உருரக்
கப்தட்ட தறன்ணர்ரன், ரரட்டப்தைநங்ககபக் கருத்றற்
தகரண்டு அதறறருத்றகள் ரற்தகரள்பப்தட்டண. இன்ர
ல்னரத் ரரட்டங்கபறரேம் ரர எரு ககறல் ஏர்
அதறறருத்ற
கடததற்ரக்தகரண்டிருக்கறன்நது;
அகண
ரரும் ரக்க தொடிரது. உரரக ததுகப, ததரர,
கண்டி ரதரன்ந ரட்டங்கபறல் ரர்ல் கடததற்ந
கரனத்றல்,
ரங்கள்
அப்தகுறகரக்கு
ரடிரகச்
தசன்ரதரர்த்ததரழுது, அங்குள்ப எவ்தரரு ரரட்டத்றரேம்
ரர எரு ககறல் அதறறருத்றகள் கடததற்ரக்
தகரண்டிருந்ண. இற்குக் கரம் ங்கரகட ததரருபர
ர அதறறருத்ற அகச்ரசரகும். அற்கரக ரன் தகப
அகச்சருக்கு ன்நற கூரகறன்ரநன்.
ற்ததரழுது, ரரட்டத் தரறனரபர்கரக்கரண வீடுககப
அகத்துக் தகரடுப்தது தற்நறப் தனரகப் ரதசப்தடுகறன்நது.
ற்தகணர, ரரட்டப்தைநங்கபறல் PHDT, NHDA ன்த
ற்நறன்தோனம் 26,000 வீடுகள் கட்டப்தட்டிருக்கறன்நண.
இன்தோனம் ரரட்டத் தரறனரபர்கரக்கு தொகநரக ழு
ரதர்ச்சஸ் கரறகள் கடந் தத்து - தறகணந்து ஆண்டுகபரக
ங்கப்தட்டு ருகறன்நண. ணர, இது எரு தைற
றடல்ன. இவ்ரர வீடுககபப் ததற்ரக்தகரண்டர்கள்
NHDA தோனம் எரு குநறப்தறட்ட தரகககக் கடணரகப்
ததற்நறருக்கறன்நரர்கள். அந்க் கடகண அர்கள் தர்த்றதசய்
தறநகு, அக அர்கரக்குச் தசரந்ரக்கப்தடும். கரறச்
சலர்த்றருத் ஆகக்குழு தோனம் 3,500 ரதர் ங்கபது
வீட்டுக்கரண
தகரடுப்தணவுககப
தொழுகரகச்
தசரேத்றறருப் தணரல் அர்கள் அந் வீடுகரக்குச்
தசரந்க்கரரக தொடித்ம். அர்கரக்கு தகுறகறரன
கரற உரறககப ங்குரர சலதத்றல் ஜணரறதற
அர்கள் உத் றட்டிருக்கறன்நரர். அதுரதரனர, ஜணரறதற
அர்கள் கடந் வு தசனவுத்றட்டத்றல் 50,000 வீடுகள்
ரரட்டத் தரறனரபர்கரக்கு கட்டிக்தகரடுக்கப்தடும் ணக்
குநறப்தறட்டரர். அன்தறன்ணர், ஆரம் கட்சறகச் ரசர்ந் சறன
உரப்தறணர்கரம் றர்க்கட்சறகச் ரசர்ந் சறன உரப்தறணர்
கரம் ரரட்டத் தரறனரபர்கரக்கு ரடி வீடு ரண்டரம்
ன்ர றடரப்தறடிரக றன்நரர்கள். இர்கரகட ண்ம்
ன்ண? எரு தரறனரபறக்கு ரடிவீடு கறகடப்தறல் ன்ண
ப்தை இருக்கறன்நது? அந் வீட்டின் ரல்ரடித்ம் கலழ்ரடித்ம்
அர்கரக்குத்ரன் தசரந்ம். ரடி வீட்டில் தரறனரபர்கள்
ரக்கூடரது
ன்ர
இர்கள்
றகணக்கறன்நரர்கபர?
குகநகூரதர்கள் ப்ததரழுதும் குகநகூநறக்தகரண்ரடரன்
இருப்தரர்கள். அற்கந ரங்கள் கணத்றற்தகரள்றல்கன.
அண்கறல் லரறததரத் ரரட்டத்றல் கடததற்ந
அணர்த்ம் றகவும் ரகணக்குரற எரு சம்தரகும் இகண
ரரும் றட்டறட்டு, அந் க்ககப அங்கறருந்து தபறரற்
ரற்கரகச்
தசய்றல்கன.
இது
இற்ககரகர
கடததற்நது. ஜணரறதற அர்கள் அப்தறரசத்துக்கு
ரடிரகச் தசன்ர அந் க்கரக்கு ஆரல்கூநற,
அர்கரக்கரண
வீடுககப
அகப்தற்குச்
சகன
ற்தரடுககபத்ம்
தசய்றருக்கறன்நரர்.
அந்த்
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ரரட்டத்றரேள்ப 75 ரதருக்கு தரதுகரப்தரண இடங்கபறல்
உடணடிரக
அச
தசனறல்
வீடுககபக்
கட்டிக்தகரடுப்தற்கரண சகன ற்தரடுகரம் கடததற்ர
ருகறன்நண. அற்கு ஜணரறதற அர்கள் றகறல் அடிக்கல்
ரட்டுரர். ததரய்ப் தறசரங்ககபக் கூநற க்ககப
ரற்நறறட
தொடிரது.
டக்கு,
கறக்ககச்
ரசர்ந்
உரப்தறணர்கபரண
ணது
ண்தர்கள்
சறனரும்
அங்கு
தசன்நறருக்கறன்நரர்கள். அர்கள் அந் க்கபறடம் கூநற
ரர்த்ககள் என்ரம் ணக்கு றபங்க றல்கன. அர்கள்
அந் க்கள் இன்ணதொம் தடுதரரபத்றல் இருப்தரகத்ரன்
கூநறறருக்கறன்நரர்கள். ரன் இர்கர கட டக்கு,
கறக்குப் தகுறக்கும் அடிக்கடி தசன்நறருக் கறன்ரநன்.
ட்டக்கபப்தைப் தகுறகத்ம் ரன் ரதரய்ப் தரர்த்றருக்கறரநன்.
தொல்கனத்லவுப் தகுறகத்ம் ணது அகச்சரரடு ரதரய்ப்
தரர்த்றருக்கறரநன். அங்கு ரழும் தோன்ர இனட்சம் இந்ற
ம்சரபறறணரறன் றகன ன்ண? அர்கரக்கு ரது
தசய்றருக்கறநலர்கபர? அர்கள் குடிறருக்க வீடு இருக்கறநர?
குடிறருந்
வீடுகரக்கு
உரறப்தத்றம்
ரங்கறக்
தகரடுத்றருக்கறநலர்கபர?
அசறல்
ரறகபரண
லங்கள்
இவ்ரர ரதசுகறநலர்கள், உங்ககபச் ரசர்ந் அசரங்க
அறகரரறகள் அந் க்கபறன் தொகத்கக்கூடப் தரர்க்கறநரர்கள்
இல்கன. ததரருபரர அதறறருத்ற அகச்சு அங்கு தசன்ர
ணது ரசகககபச் தசய்ணரல் அந் க்கரக்கு ஏபவு
றரம்
கறகடக்கறன்நது.
அரரம்,
லங்கள்
அதரதப்தடுக ரன் குகநரகக் கூநறல்கன. ஆணரல்,
ரருர அங்கு என்ரம் தசய்ரறருப்தகப்ரதரல் ரடகம்
ஆடுது ணக்குப் தறடிக்கறல்கன.
1948இரருந்து இந் ரடகம் டந்துதகரண்டுரன்
இருக்கறநது. இற்குக் கரரக இருந்ர்கள் ரர்? அந்க்
கரனத்றரன டி.ஸ். ரசணரரக்க அர்கள் ங்கரகட
க்கபறன் தறஜரவுரறககப் தறடுங்கறரதரது உங்கபது
க்கள் ன்ண தசய்ரர்கள்? இன்ர அங்கு தசன்ர லங்கள்
லரக்கண்லர் டிக்கறநலர்கள். அதரதம் தரறறப்தது ரர.
ரங்கள் குகநகூரரக லங்கள் றகணக்க ரண்டரம்.
டக்கு, கறக்கு ரகர தொனகச்சர்கபறடம் ரகட்டுக்
தகரள்கறரநன், 300,000 இந்ற ம்சரபற றழ் க்கள்
கறபறதரச்சற, தொல்கனத்லவு உட்தட்ட டக்கு, கறக்குப்
தகுறகபறரன இன்ர கரறற்நர்கபரக ரழ்கறநரர்கள்.
தொரல் அர்கரகட கரறப் தறச்சறகணகத் லர்த்துக்
தகரடுங்கள்! அற்குப் தறநகு கனகத்துக்கு ரருங்கள்!
அப்ததரழுது உங்கரக்கும் ரகன ரதரட்டு ரங்கள்
அகத்துச் தசல்ரரம். ஆககரல், உங்ககப ரன்
குகநரக
றகணக்கறல்கன.
லங்கள்
உங்கரகட
ரகனகச் தசய்த்ங்கள்! ரங்கள் ங்கரகட ரகனக
தசய்ரரம்!
ண்சரறறணரல் தரறக்கப்தட்ட க்ககபப்ததரரத்ட்டில்
சறனர் தசரன்ணரர்கள், ரங்கள் அதரதம் தரறறக்கறல்கன
தன்ர. ரருக்கு ரர் அதரதம் தரறறப்தது? அர்கள்
ங்கரகட க்கள் - ங்கரகட சரகரர்கள் ங்கரகட
இத் உநவுகள்! ங்கரக்கு ரங்கரப
அதரதம் தரறறப்தர? ரன் தரறக்கப் தட்டிருந்ரல்
ணக்கு ரரண சரரணம் தசரல்னனரர? ரரண ணக்கு
அதரதம் தரறறப்தர? ரரள் ஜணரறதற அர்கள்
அங்கு ந்றருந்ரர். அருடன் ஆரதொகன் தரண்டரதம்
ரதம் அங்கறருந்து அந் க்கரக்கு ஆரல் கூநறரணரம்.
ணர,
ரது
அணர்த்ம்
எரு
டந்துறட்டரல்
அசரங்கத்கக் குகநகூரகரர அல்னது இன்ததரரு
தகுறறணகக் குகநகூரகரர லங்கள் றர்த்துக்
தகரள்பரண்டும்.
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தகப ரரகரஜன் அர்கள் தசன்ந ரம் 30ஆம்
றகற ணது ததகக் குநறப்தறட்டு இங்கு உகரற்நற
றருக்கறநரர். அர் கூநறறருக்கறநரர், ரரட்ட உட்கட்டகப்தை
ன்தது சல.தற. த்ணரக்கரறடறருந்து ன்ணறடம் ந் தறநகு,
அன் சக்ற தடிப்தடிரகக் குகநந்துறட்டதன்ர. அந்
அகப்தை ன்ணறடம் இருந்ரதரது PHDT இல் இருந்ர்கள்
ரர்? இர்ரன் கனரக இருந்ரர்; வீடு கட்டுற்கு
இர்ரன் ததரரப்தரக இருந்ரர். ஆகர, இர்ரன்
கரறக ரங்கறக் தகரடுத்றருக்க ரண்டும். இர் ன்ண
தசய்ரர்? எரு வீடு கட்டிக்தகரடுப்தற்குக்கூட தொற்சற
தசய்றல்கன. இன்ர தசரல்கறநரர், அசரங்கத்துடன்
ரசர்ந்து தைற கரர் ரங்கற ஏடுற்கரகத்ரன் ஆரதொகன்
தரண்டரதம் சறரங்கதொம் அங்கு இருக்கறநரர்கள் ன்ர.
ஆணரல், அர் ன்ண தசய்ரர்? PHDT க்கு ந்து தோன்நரது
ரரப Pajero jeep  தொரல் இநக்குற தசய்ரர். இர்
அங்கு ரர ன்ண தசய்றருக்கறநரர்? அரரம், அர்
இன்ர சறரங்கம் ன்ண தசய்ரர்? ன்ர ரகட்கறநரர். ரன்
தசய்ற்குத்
ரரகத்ரன்
இருந்ரன்.
ரன்
அகச்சகறல் ரரட்ட உட்கட்டகப்தை அகச்சரக
இருந்ரன். இர் தோன்ர ரட்கள் ஆடி ரடகத்றல்
கடிதரன்கந type தண்றக்தகரண்டு ந்து, ன்ணறடம்
எப்தம் ரங்கற, ன்கண இரஜறணரரச் தசய்றத்ரர்.
அற்குப் தறநகுரன் அது சல.தற.த்ணரக்கறடம் ரதரணது.
அந் ரத்றல் ரன் அகச்சகப் தத்றம்தோனம் ரரட்ட
க்கள் 500 ரதருக்கு தரடர்தரடல் உறரபர் தறகப்
ததற்நறருந்ரன். ககடசறரக ன்ண டந்து? தகப
ஆரதொகன் தரண்டரன் அர்கரம் ரதம் இருக்கரன்
கரரக அந் ண்றக்கக 200 ஆக குகநந்து. தகப
சல.தற. த்ரக்க அர்கள் றழ் தரறரர்ககபக்கூட
அன்ர அந்ப் தறக்கு றறத்றருந்ரர். ரன் அகக்
குகநகூநறல்கன. றறக்க ரண்டி அசறம் அருக்கு
ற்தட்டரல் றறத்ரர். குகநகூரது இனகு! தொரல்
லங்கள் ன்ண தசய்லர்கதபன்ர றகணத்துப் தரர்க்க
ரண்டும்.
வீடுககபக்
கட்டிக்தகரடுக்கும்ரதரது
அற்கநத்
தரறற்சங்க அங்கத்ர்கரக்குத்ரன் தகரடுக்கரண்டு
தன்ர இன்தணரருர் தசரல்கறநரர். தரறற்சங்கம் ன்நரல்
ன்ண? தரறற்சங்க அங்கத்ர்கள் வ்பவு ரகபக்கு
அறல் அங்கத்ர்கபரக இருப்தரா்? அர்கள் ரரரம்
சந்ர தகரடுப்தரர்கள். அரரகப அறரருந்தும் றனகறத்ம்
தசல்ரர்கள். இன்கநக்கு ங்கபறடம் அங்கத்ர்கபரக
இருப்தர்கள்
ரகப
உங்கபறடம்
அங்கத்ர்கபரக
இருக்கனரம்; இன்ர உங்கபறடம் அங்கத்ர்கபரக இருப்த
ர்கள் ரகப ங்கபறடம் அங்கத்ர்கபரக இருக்கனரம்.
ஆககறணரல்,
அந்த்
ரக
ங்கரக்கு
இல்கன.
ரரட்டத்து
க்கள்
தற்நற
ததரரப்தை
ங்கரக்கு
இருக்கறன்நது; ரரட்டத்து க்கரகட ரழ்க்ககறல்
அக்ககநதடுத்து அர்ககப பர்ச்சறகடச் தசய்
ரண்டி கடகப்தரடு ங்கரக்கு இருக்கறன்நது. அந்
ககறல்ரன் ன்கநக்குர இனங்ககத் தரறனரபர்
கரங்கறஸ் தசற்தடும்.
தகப ஆரதொகன் தரண்டரரணர, சறரங்கரர
எருருகட ததகச் சறதரரறசு தசய்து அருக்கு வீடு
தகரடுக்குரர தசரல்னரறல்கன. அவ்ரநரண ரரட்ட
த்றன் ததகத்ம் தசரல்னறல்கன. அகதல்னரம் PHDT
இதகட ததரரப்தறல் இருக்கறன்நண. ங்தகங்கு வீடுககபக்
கட்டரண்டுரர, அர்கள் அங்கங்கு வீடுககபக் கட்டிக்
தகரடுக்கறன்நரர்கள். அப்தடி வீடுககபக் கட்டிக்தகரடுக்கறன்ந
ததரழுதுகூட சறன தறச்சறகணகள் ற்தடுகறன்நண. சறன
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු ුහතු සිලිංගම් භවතහ]

தபறரட்கள் அங்கு ந்து ங்கள் க்கபறன் அநறரகக weakness
இகணத் தரறந்துதகரண்டு, அர்கரகட
வீடுககபக் கரசு தகரடுத்து ரங்கறக்தகரள்கறநரர்கள். அந்
றகனகக ரற்ரற்கு ன்ண தசய்னரதன்ர ரங்கள்
ரரசறக்கறரநரம். ங்கள் க்கள்லது குகந தசரல்னறல்கன.
தபறறரருந்து தசல்தர்கள்ரன் இந் ரறரற அறரங்
ககபச் சறன ரரட்டங்கபறரன தசய்கறன்நரர்கள். அணரல்
தரம்தரற றழ் கனரசரம் அங்ரக அறக்கப்தடுகறன்நது;
ரர கனரசரங்கள் தைகுத்ப்தடுகறன்நண.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

தகப சறரங்கம் அர்கரப, உங்கரகட ரம்
தொடிகடந்துறட்டது.

ගු මුුර සලලිුංගම් මශතළ

(ரண்தைறகு தொத்து சறரங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

இன்தம் எரு றறடம் ரருங்கள்.

ரன்
தொரல்
தசரன்ணதுரதரன
1948
இரருந்து
தரடுதட்டும் கஷ்டப்தட்டும் இதுகரனக உரறகற்நற
ருந்ரரம். ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கரகட
அசரங்க
கரனத்றல்ரன்
ல்னர
அதறறருத்றககபத்ம்
ங்கபரல் கரக்கூடிரக இருக்கறன்நது. அர்கள் க்ககப
க்கபரக றக்கறன்நரர்கள். ணர, ங்ககபக் குகந
கூரற்கு தொன்தை வுதசய்து லங்கள் உங்ககபப் தரர்த்துக்
தகரள்ரங்கள்! றறரன எரு ததரற உண்டு. "ரகதரம்தை
தடதடுத்து ஆடுகப் தரர்த்து ஆகசரல் ரக்கனரம்
தச்சறத்ம் ஆடுரம்"
அதுரறரற லங்கள் ரக்கனரம்தச்சற
ரகன
தசய்ரலர்கள்!
அக
க்கள்
ற்ரக்
தகரள்பரட்டரர்கள். ன்நற. க்கம்.
[3.04 p.m.]

ගු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஈ. சதன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Mr. Deputy Chairman, I refer to the 2015 National
Budget Proposals submitted by His Excellency the
President, as the Minister of Finance and Planning and
wish to place my comments and views for your esteemed
consideration.
It appears that while preparing this Budget, the Hon.
Minister had not paid sufficient concern to the livelihood
development and rehabilitation of the people in the
Northern Province, who were seriously affected by a three
-decade long war. It is with much regret I wish to point
out that the same ignorance is being reflected in the
Economic Development Ministry’s allocation too.
Development of a region does not mean or end only
with the development of infrastructure facilities such as
roads, electricity, water, communication et cetera. Instead,
much concern must be given to the development of the
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livelihood of the people living there. It is necessary to
think about the sustainable solutions to uplift the living
standards of the people in the region. If so, attention must
be given to develop the basic sectors like agriculture,
industry, service, education, health, human resources et
cetera. Sufficient investments or capital expenses must be
made in such sectors and proper plans must be made to
get the best benefits from such investments.
From the Economic Development Ministry’s
estimated investment expenditure of Rs. 21.60 billion
meant for the development of the emerging regions, only
a meagre sum of Rs. 2.4 billion has been allocated for the
Northern Province, which is less than half of the fund
allocated in the year 2014. Further, only a meagre sum of
Rs. 1.8 billion is allocated for the development of the
Eastern Province, which is the lowest allocation among
the regions. However, it is notable that higher allocations
compared to last year have been made to most of the
other regions of the country.
A similar situation has been observed in the 2015
Budget Proposals for the capital expenditure allocations
to the Northern Provincial Council. Only a sum of Rs. 5.3
billion has been allocated for the capital expenditure of
the Northern Provincial Council, which is approximately
Rs. 700 million less than the fund allocated in the year
2014. These type of lower allocations of funds to the
Northern Province could seriously affect the sustainable
development of the region.
I wish to point out a few issues pertaining to the
details of the people living below the poverty line. This is
clearly indicated in the Report "Poverty Headcount Ratio
Brief", published by the Department of Census and
Statistics and the Ministry of Finance and Planning.
According to that Report, Mannar has 20.1 per cent,
Mullaitivu has 28.8 per cent, Kilinochchi has 12.7 per
cent, and Batticaloa has 19.4 per cent. But, overall it is
6.7 per cent. From these figures, one could easily see that
only these four areas have the highest poverty line. That,
means these districts are not on par with the other
districts. They are very much below in their income
earnings; not only in income earnings but also all other
economic conditions that are required is much less. That
is why I am insisting that these districts should have been
allocated more and also their living standards must be
raised to be equal with other districts.
Hence, the Ministry of Economic Development has
the responsibility and commitment to uplift the living
standards of the people who live below the poverty line.
But, the Ministry has failed to estimate the appropriate
funds to be allocated among the regions and, therefore,
equal and uniform development cannot be expected
among regions, which may be harmful to the national
reconciliation issues. I repeat, it may be harmful to the
national reconciliation issues.
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Sir, it is appropriate to point out another issue
pertaining to the allocation of the Ministry of Economic
Development. It is to be noted that the allocation made
for the year 2014 is revised during the year and
accordingly, allocation and expenditures are reduced for
certain programmes. For example, although a sum of Rs.
3 billion had been allocated for the North and the East
Local Services Improvement Project, the amount has been
reduced by Rs. 200 million to Rs. 2.8 billion.
Similarly, the sum of Rs. 2,101 million allocated
under the Indian Government’s Housing Scheme is
reduced to Rs. 2,050 million. These type of reductions
may definitely lead to the adversity of development
projects and also will consume more time for their
completion.
As far as the North is concerned, an illusion is spread
all over to show that development work is being carried
out in its full swing. Any person who can scrutinize the
development projects in the Northern Province could
easily find out that more sustainable and result-oriented
efforts have to be made with such development projects,
failing which all efforts will be just an eyewash. It will
become a futile practice actually.
In 1983, nearly 1,300 small and medium-sized
production-based industries were functioning in the Jaffna
Peninsula. Most of them were closed down during the
period of the war but even after five years after the end of
the war, no proper arrangements have been made to
restore those closed-down industries. Today, only less
than 200 industries are in operation in the Jaffna
Peninsula. Similarly, more attention must be given to
sectors like agriculture, fisheries, et cetera.
The Northern Province has all the resources within its
territory. As long as the fisheries sector is concerned, in
1983, the Northern Province contributed nearly 40 per
cent to the gross marine fisheries harvest in Sri Lanka.
But, according to the latest report in 2013, that Province
is contributing only a meagre fraction of 13.3 per cent to
the national marine fisheries products.
The reason for this backdrop is in consequence of not
providing sufficient facilities to the Northern fishermen.
Today, 20 fishery harbours are found in Sri Lanka, but
not even a single fishery harbour is found in the Northern
Province. The only two fishery harbours that were in the
North, Mailiddy and Talaimannar, were taken over by the
army as high security zones. Since then, the Government
has not allowed those two harbours for fishermen’s use
and also have not constructed any new harbours instead.
All these affect the livelihood of the fisheries community
in the Northern Province.
Now, everyone is talking about 8 per cent growth.
But, if the 1,300 industries that were there in Jaffna in
1983 is restored and even if the 40 per cent of the
fisheries growth is there, this 8 per cent would still come
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down. So, I think the Hon. Minister of Economic
Development has to concentrate more on these
developments.
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Hon. Member, the other day, the Hon. Minister of
Fisheries told that the Nachchikuda Velankanni Fishery
Harbour will be built very soon. I want to find out this
from you. Although Rs. 6,200 million has been allocated
to the Northern Provincial Council, they have only spent
about 5 or 6 per cent of it. Why is that?
ගු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஈ. சதன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

I will give you some explanation on that.
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Thank you.
ගු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஈ. சதன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

So, I earnestly request the Hon. Minister of Economic
Development to pay attention to this. After 2009, the
investments made in the Northern Province is not
tangible. I have already mentioned various other sectors
where there is an improvement but it is not so with the
livelihood. Therefore, it has to be considered favourably.
I also want to point out this fact. I think the EPDP
Member, the Hon. Chandrakumar Murugesu, mentioned
on the 31st of October, about the spendings by the
Northern Provincial Council. I have the figures in my
hand. He mentioned that education was allocated Rs. 277
million. But, no, it is Rs. 259 million. Out of that, Rs. 81
million has been paid and work worth Rs. 20 million has
been completed and is ready for payment: 60 per cent of
the work has been completed and they are waiting for the
bills; 40 per cent of work is in progress which will
completed by December. These figures are there in their
Financial Progress Report.
Sir, the allocation of Rs. 1,035 million made for
agriculture is not with the Provincial Ministry of
Agriculture. Out of that, Rs. 690 million is for
Iranaimadu Smallholder Irrigation and Livelihood
Development Project and Rs. 800 million has been
allocated for Jaffna-Kilinochchi Water Supply and
Sanitation Project. Those funds are with the Ministry of
Local Government. The Ministry has to release the funds
after the project is approved. It is a project fund.
Therefore, the Provincial Ministry of Agriculture was
given only Rs. 157 million. Out of that, Rs. 60 million
has been paid and Rs. 30 million is for pending bills.
Work worth Rs. 57 million is in progress and will be
completed by 31st of December.
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Although Rs. 81 million is mentioned under fisheries,
it is not for fisheries alone. It is for fisheries, transport and
rural development. For fresh water fishing, fisheries has
been given Rs. 15 million. Unfortunately the tanks did not
have water and it is only now that the tanks are getting
filled up. Therefore, they could not start the project with
that Rs. 15 million and now they are going to start it by
allocating Rs. 7 million for fresh water fishing, another
Rs. 7 million for procurement and Rs. 1 million for
training.
In the same manner, out of Rs. 20 million allocated for
transport, they are going to spend Rs. 3 million for the
Mannar Bus Stand which is now under construction; Rs.
3 million is for Nelliyadi Bus Stand; Rs. 13 million is to
build up 55 bus halts in the Northern Province and the
balance Rs. 1 million is to build up an additional bus halt
in Mannar.
Also, out of Rs. 46 million allocated for rural
development, they have spent Rs. 10 million and the
balance of Rs. 36 million is for development and
procurement purposes. They are almost in the completion
of work. For the health sector, they have got Rs. 210
million. As of today, Rs. 123 million has already been
paid. They have got Rs. 87 million in hand and they are
awaiting for the bills for procurement et cetera.
Also, CM’s PSDG was allocated Rs.179 million and
out of that, Rs. 15 million is held up by the Finance
Commission. It is not released yet. So, this is the present
situation in Jaffna. They cannot go ahead immediately.
The reason for the delay is, I should say, bureaucratic
battle. They have already spent 75 per cent of the total
allocation and the balance will be spent before the end of
this year. Therefore, I must say that a wrong picture has
been given to the public. The Provincial Councils are
doing their job amidst various obstacles.
Hon. Azwer, I want you to listen to this. They have
enough obstacles. You must comment on that and people
like you must find a way to bridge it. It is not coming
through. The Buildings Department should work. In the
case of the Northern Provincial Council, the Chief
Minister and the Ministers are prepared to take any work
forward. But, for every effort that they make, there is a
delay or the Centre is trying to divert it. Sometimes, the
signature from the Governor is delayed or sometimes they
may be instructed from the Centre. There is much power
given with the Concurrent List. But, others do not support
it. So, one has to study all those matters before accusing
the Northern Provincial Council.
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Hon. Member, when I visited Jaffna, I visited you in
the "Uthayan" Office and renewed my friendship with all
the editors and others.
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ගු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஈ. சதன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Yes.
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Ah, that is coexistence. That is, showing a hand of
friendship. Do you not admit that?
ගු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஈ. சதன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

I know what you mean. In the same manner, the
Provincial Council Ministers and everyone is prepared to
work together.
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, your time is over. Please wind up now.
ගු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஈ. சதன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Sir, please give me just one minute. Everyone is
prepared to work together for the betterment of the
people in the area. Therefore, I urge that the Chief
Minister and other Ministers must be allowed to work
freely without any disturbance and they must be given
power properly.
Thank you.
[தற.த. 3.21]

ගු ඩේවහ නද්ලළනන්ද මශතළ (වම්ප්රදළයික කර්මළන්ත ශළ
කුඩළ ලයලවළය වුංලර්ධන අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர - தரம்தரற ககத்
தரறல்கள், சறர தரறல்தொற்சற அதறறருத்ற அகச்சர்)

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional
Industries and Small Enterprise Development)

தகப தறறத் றசரபர் அர்கரப, இங்கு ரதசற
றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தை உரப்தறணர் கரதரல்
இன்ரம் தன நரண கல்ககப இந்ச் சகதக்கு ங்கற
றருக்கறன்நரர். இற்கு தொன்ணதல்னரம் அர்கள் உக
ரற்நற ததரழுது ங்கரக்கு றற எதுக்கப்தடறல்கன ன்ர
தசரல்ரந்ரர்கள். ஆணரல், இப்ததரழுது அர்கரகட
ரதச்சறல் ரரதட்ட கககள் இருப்தக -

ගු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஈ. சதன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Sir, I rise to a point of Order.
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Saravanapavan.
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ගු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஈ. சதன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Sir, I have extracted these figures from the Budget
Estimates.
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

I am sorry, that is not a point of Order.
ගු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஈ. சதன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Sir, he cannot නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

You can speak only if the Hon. Minister allows you to
speak. That is not a point of Order.
ගු ඩේවහ නද්ලළනන්ද මශතළ

(ரண்தைறகு டக்பஸ் ரரணந்ர)

(The Hon. Douglas Devananda)

இற்கு தொன்ணர் தன சந்ர்ப்தங்கபறல் நரண கருத்துக்கள்
ல்னரம் அர்கபரல் தசரல்னப்தட்டு ந்து. அரரதரல்
இன்ரம் தன கருத்துக்ககபச் தசரல்ரறருக் கறன்நரர்கள்.
ஆணரல், ரன் றட்டி கரன்தடி தசப்தம்தர் ரம்
இரறகறல் கறகடத் றறறல் கறட்டத் ட்ட 25.17
வீம்ரன் தசனறக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. ஆணரல், அக தோடி
கநப்தற்கரக
அர்கள் தன
தைட்டுக்
ககககபச்
தசரல்ரருகறன்நரர்கள்.
ஆணரல்,
இன்ர
அருகட
கருத்றரருந்து கரசு அர்கரக்கு ங்கப் தட்டிருப்ததும் அது
தரடர்தறல்
கடகதபரன்ரம்
இல்கன
ன்ததும்
தைனப்தட்டிருக்கறன்நது.

Hon. Deputy Chairman, I am happy to speak at the
Committee Stage Discussion on the Votes of the Ministry
of Economic Development for 2015. Our Government
was faced with new challenges five years ago. After
ending the three-decade long terror, there was a need to
demine most of the war-torn areas. Resettlement
programmes had to be carried out on a massive scale.
Infrastructure had to be carried out to enable resettlement
in their places of origin. Transport had to be facilitated.
Above all, the resettled people had to be provided with
shelter and means of livelihood to restart their economic
activities. Basic agricultural tools, tractors, seeds for
sowing, fertilizers, fishing gear and soft loans had to be
provided to them. Keeping this in mind, various
programmes were launched by the Government to meet
these challenges in the Northern Province, collectively
known as “Wadakkin Wasantham”. This programme was
formulated under the patronage of the Presidential Task
Force for the North under the Minster of Economic
Development headed by the Hon. Basil Rohana
Rajapaksa.
A three-way approach was articulated by the
Presidential Task Force under the "Wadakkin Wasantham"
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Programme. The first approach was the facilitation of
relief, humanitarian assistance and resettlement of a large
number of displaced persons and also rehabilitation of the
entire infrastructure. All those have been planned on
order of priority. The second approach was to support the
returnees with livelihood assistance to recommence their
economic activities, which is known as "Early Recovery
Process" - ERP. The third approach was the development
of major infrastructure.
தகப தறறத் றசரபர் அர்கரப, றழ்த் ரசறக்
கூட்டகப்தறணருகட கடந்கரனத் நரண அசறல்
றடத்ல் கரரக ம்தொகட க்கள் தன அறவுகள்,
இப்தைகள், இடப்ததர்வுகள்தோனம் துன்தங்கரக்கு உட்தடுத்
ப்தட்டரர்கள். அர்கள் த்த்த்றரருந்து லண்டு அசறன்
அகப்கத ற்ர தொகரம்கரக்கு ந்ரதரது ரன் அர்ககப
ரரறல் சந்றத்ரன். அப்ததரழுது அர்ககபப் தரர்த்ரதரது
றகவும் ககனரகத்ரன் இருந்து. ஆணரல், றகரண
லள்குடிரற்நத்ரல் இப்ரதரது அர்கரகட தொகரம்
ரழ்க்கக ஏபவுக்கு தொடிவுக்குந்து இன்ர எருரர
றறர்ந்றருக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், இன்தம் அர்கரக்குத்
ரககள் இருக்கறன்நண ன்தக ரன் ரக்கறல்கன.
அசரங்கம் இதுகறல் ன்ணரல் தொடிந்பவுக்கு இந்
க்கரக்கு றரங்ககப ங்கறத்ள்பது. அத்துடன்,
ரங்கள் இன்தம் தன தைற றட்டங்ககபச் தசற்தடுத்து
ற்குத் றட்டறட்டிருக்கறன்ரநரம். அந்த் றட்டங்ககபத்ம்
ரங்கள் தரடர்ந்து தசய்துதகரண்டிருப்ரதரம்.

Today, we are able to breathe with a sense of
achievement and pride because within this short span of
five years, our Government, - under the vision of His
Excellency President Manhinda Rajapaksa and under the
energetic guidance of the Hon. Basil Rohana Rajapaksa has not only resettled the displaced civilians as fast as
possible but also constructed buildings, roads, bridges,
schools, hospitals and provided all other basic
infrastructure facilities. The fact that the Government has
successfully completed the facilitation of relief,
humanitarian assistance and resettlement of displaced
people is testimony to the Government’s sincere
commitment in the implementation of the “Wadakkin
Wasantham” programme. In the years 2013 and 2014
alone, the Government has spent Rs. 14,314 million
under this programme.
The development initiative of our Government is not
confined to resettlement and infrastructure development
only. "Valvin Eluchchi" - "Divi Neguma" - Programme is
another mega initiative carried out by the Ministry of
Economic Development. Today, there are about 130,000
"Valvin Eluchchi" beneficiary families in the Northern
Province including about 102,000 Samurdhi recipients. I
have already made a request to His Excellency the
President and the Hon. Minister of Economic
Development at the special DCC meeting held in Jaffna
on the 13th of last month, to review and increase the
Samurdhi recipients in the North to 125,000.
The TNA Parliamentarians were on the forefront of
legal action against the "Valvin Eluchchi" Act when it
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was presented to Parliament in 2012. If the Government
did not pass it with a two-thirds majority in Parliament,
today, it would not be applicable to the Northern Province
because it had not got the approval of the Northern
Provincial Council as requested by the Supreme Court. In
that case, about 130,000 families, in the North, would be
suffering today without the "Valvin Eluchchi" benefits.
Further, about 2,000 officers involved in implementing
this Programme in the North, including Samurdhi
officials and managers, would be without employment
today.
The North-East Local Services Improvement Project NELSIP - is another major programme carried out under
the auspices of the Ministry of Economic Development,
but the implementation of the Project is carried out by the
Northern Provincial Council and the local authorities. Out
of about Rs. 3,660 million earmarked for the development
of North, already about Rs. 3,000 million worth of work
has been completed from 2012 onwards.
About three months ago, the Chairman of Velanai
Pradeshiya Sabha, which is not under the control of the
TNA, brought to the notice of the Chief Minister of the
Northern Provincial Council, who is also the Provincial
Minister of Local Government about irregularities
committed by a contract engineer who was carrying out
the NELSIP - "Nagara Eluchchi" - "Pura Neguma"
Project in the North. He has also handed over supporting
documents to his secretary, but they had not taken any
action in this regard. Only recently when the Governor
was notified of his irregularities, he has suspended the
engineer’s service and started investigations into all the
allegations. The TNA spokesperson has stated in a press
briefing as well as in Parliament that the engineer
attached to the NELSIP and the administrators of the
Northern Provincial Council were involved in corrupt
practice and action needs to be taken against them.
The NELSIP programme is being implemented by the
Local Government Ministry of the Northern Provincial
Council and the Local Authorities. A majority of the local
bodies in the North is under the TNA administration. If
there was corrupt practice in the NELSIP programme, the
TNA Chairmen of the Pradeshiya Sabhas should have
brought it to the notice of the Chief Minister whereas the
Chairman of the Velanai Pradeshiya Sabha has reported
it. Why has the Chief Minister not taken any action on the
complaint made by the Chairman of Velanai Pradeshiya
Sabha in his report?
About three months ago, the Hon. Basil Rohana
Rajapaksa invited the Chief Ministers of Northern and
Eastern Provinces and all the Chairmen of the Pradeshiya
Sabhas of these two provinces to discuss about US
Dollars 106 million worth programmes to be carried out
by local bodies of these two provinces. The Australian
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acting High Commissioner too was present at this
meeting as the Australian Government was giving US
Dollars 20.3 million as a grant towards this programme.
A notable absentee at this meeting was the Chief Minister
of the Northern Province.
The Hon. Basil Rohana Rajapaksa has repeatedly
invited the Chief Minister and the Ministers of the
Northern Provincial Council to meet him to discuss about
the needs of the province. He had even offered to come to
Jaffna to meet and discuss with them. They have not
responded to his request. Instead, they have been making
false allegations that the Ministry of Economic
Development is holding back the allocations due to the
Council without releasing. The TNA spokesperson has
also made such an allegation in this House. But, the same
Chief Minister, other Ministers and the Council Chairman
have got their brand new vehicles imported though the
Ministry of Economic Development.
The TNA will go around the world saying that the
Government is not doing anything for the Northern
Provincial Council. But, when they are invited to take
part in meetings to discuss about programmes to be
carried out by them, they do not participate. They are
used to poli-tricking for their survival.
Before I conclude, Sir, I wish to thank the Hon. Basil
Rohana Rajapaksa, Minister of Economic Development,
for the courageous initiatives taken by him for developing
the war-torn Northern and Eastern Provinces. I also thank
his officials for the support and cooperation extended in
this regard. Thank you.
[අ.බහ. 3.34]

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ගරු ි ශඹෝජය බහඳතිතුභි , ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ
ඹටශ කථහ කයේදී, ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ ළඩි කථහඵවකට,
හකච්ඡහකට රති වුණ රධහන භහතෘකහති තභි, උඳහධිධහරි
ඳ ම ම් ඹටශ ආර්ථික කටයුතු අභහතයහංලඹට අුවයුතිත කයරහ
ඵහ ග ත ංර්ධන ි රධහරි් ශේ ගළටලු.
ංර්ධන
ි රධහරි් , යජශආ ි රධහරි්  භළතියණ කටයුතුරට ශඹොදහ
ග් නහ කිඹහ ඳසු ගිඹ දසර ඌ ඳශහ බහ භළතියණඹ
ශේරහශේදී අධිකයණඹට
ගිහිල්රහ තභි අහනශආ ශම්
හකච්ඡහ නතය වුශඩු. ඒ විතයති ශනොශි, කනගහටුදහඹකභ
ශේ තභි 2005 ව 2013 දී ඳ ම ම් රඵහ දීරහ සථීය කයපු ශම්
ංර්ධන ි රධහරි්  අද රහශේශීඹ ශල්කම් කහර්ඹහර භට්ටමික් ,
ග්රහභ ි රධහරි භකට එතිශකනහ ගණශ්  ඳ
කය, ඒ
ි රධහරි්  අද කම්කරු් ශේ ත
ඹට ඳ කය තිශඵනහ.
තුහ් නහ් ශේරහශේ ආඩුඩුශේ රතිඳ ති ි හ ංර්ධන
ි රධහරි්  කම්කරු් ශේ ත
ඹට ඇද ට්ටරහ තිශඵනහ.
විශලේශඹ් භ අද ඒ අඹට ඳළරී තිශඵන යහජකහරි ශභොනහද?
විධිභ යහජකහරි ළරළසභති නළවළ. විධිභ යහජකහරි ඳළරීභති
නළවළ. ඒ භවරු් ට ඇට ශඵද් න ශරහ තිශඵනහ.
භවරු් ට ඳළශ ශඵද් න සිදු ශරහ තිශඵනහ.
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ඇට ශඵදන ශකනහ ි කම් ඉ් ශ්  නළවළ. දල්ශර්  දල්ර
හර්තහති ශද් න ඕනෆ. ඒ අඹශේ එක යහජකහරිඹති තභි
ඇටඹති ශඵදරහ ඉය ශරහ ඒක ඳළශවුණහට ඳසශේ දල්රති
ආශො , "දල්රති ආහ" කිඹහ හර්තහති ඹ් න ඕනෆ. ආශඹ
ඵරහශගන ඉරහ ශදළි  දල්ර ආශො ඒකට හර්තහති
ඹ් න ඕනෆ. දල්ශර්  දල්ර හර්තහ ඹ් න සිදු ශරහ
තිශඵනහ. ඒ විතයති ශනොශි, ශේලඳහරන රැසම ම් ංවිධහනඹ
කය් න සිදු ශරහ තිශඵනහ. විශලේශඹ් භ ශම් ආඩුඩුශේ
රහශේශීඹ ශේලඳහරන ඵරතු් ශේ ඉතහභ භ නයක පීඩනඹකට
ගම් භට්ටශම්දී රතිශන පිරිති ඵට ශම් උඳහධිධහරී ංර්ධන
ි රධහරි්  ඳ ශරහ තිශඵනහ. ශේලඳහරන පිළිගළනීම් රැසම ම්
ඳ න එක, ඒහ ූ දහනම් කය ංවිධහනඹ කයන එක ඔවු් ශේ
යහජකහරිඹති ඵට ඳ
ශරහ තිශඵනහ. එභ ි රධහරි් 
ශේලඳහරන රැසම ම්රට වබහ ව ශ් න ඕනෆ.
ගරු ි ශඹෝජය බහඳතිතුභි , භළතියණ කහරඹති එනහ
කිඹ් ශ්  ංර්ධන ි රධහරි් ට වරි අඳර කහරඹති. ශභොකද,
ඊශඟට ංර්ධන ි රධහරි් ශේ යහජකහරිඹ ශ් ශ්  භළතියණ
කටයුතු. දළ්  ඉදිරිශආ භළතියණ ශඳශගළසභති අපිට ශඳශනනහ.
ශම් භළතියණ කහරඹ කිඹ් ශ්  ංර්ධන ි රධහරි් ට අඳර
කහරඹති. භහයහ් තිකි. දළ්  ඔ් න රඵන 10 ශි  දහ  6ට
අයලිඹ ද් රට ංර්ධන ි රධහරි්  කළ් න තීයණඹ කය
තිශඵනහ. ුහළු යශට්භ සිටින ංර්ධන ි රධහරි්  කළ් න
ළරසුම් කය තිශඵනහ. කල්ඳනහ කය ඵර් න. ශම් උග
ංර්ධන ි රධහරි් ට ආර්ථික කටයුතු අභහතයහංලඹ වයවහ ගම්
භට්ටශම්දී ඹභති කය් න සහධීන ඹති ශද් න කිඹහ අපි ඉල්රහ
සිටිනහ.
ශම් යශට් උඳහධිධහරිශඹති බිහි කය් න රති 5ති විතය විඹදම්
කය් න ශරහ තිශඵනහ. භවය විට ඊට ඩහ විඹදම් කය
තිශඵනහ. ශභ් න ශම් අඹශග්  යටට රශඹෝජනඹති ග් න ඕනෆ.
අද ඒ අඹ ඇට ශඵදන, ඳළශ ශඵදන, රැසම ම් ංවිධහනඹ කයන,
ශකොඩි අදින, cut-outs දභන, අශනති ශේලඳහරන ඳතිරට
අරිඹහදු කයන, භ් ත්රීරු් ශේ රැසම ම්රට කශඩ් ඹන භට්ටභට
ඳ කය තිශඵනහ. ඒ ි හ ඒ අඹ මීට ඩහ ආ භ ශගෞයඹති
ඇති, සහධීන ඹති ඇති, යහජකහරි ළරළසභති ඇති, ි සි
යහජකහරි ඳළරීභති ඇති, තභ් ශේ ෘ තීශආ ගරු ඹ ඇති
යහජකහරි කය් න ඉඩකඩති ශභය අඹ ළඹ කහරශඹ් 
ඳසශේ , අඩු තයමික්  ඊශඟ අවුරුේශේදී වදහ ශද් න කිඹහ
කහරුණික අපි ඉල්රහ සිටිනහ. ශම් ළඩරදී ඔවු් ට ගභ් 
විඹදම් දීභනහති ශග් ශ්  නළවළ.
ගරු ි ශඹෝජය බහඳතිතුභි , දළ්  ඔවු් ට ගභ්  විඹදම්
දීභනහ ශනොශි, රැසම ම් දීභනහ
ශද් නට ශනහ. ඇි,
ශේලඳහරන රැසම ම්රට ඹනහ ශ් . ඉදිරි ඡ් ද කහරශආ
ඔවු්  ශේලඳහරන රැසම ම්රට වබහ ව වුශණො , භළතියණ
දීභනහ ශද් නට ශනහ. ඇට ශඵදන, ඳළශ ශඵදන එශති ඉරහ,
භළතියණ දතිහ ශම් ආර්ථික කටයුතු අභහතයහංලශආ ශඵොශවෝ
යහජකහරි ඳළරිරහ තිශඵ් ශ්  ශභ් න ශම් ි රධහරි් ට. අපි
හිතනහ ඔවු්  ගළන ළඩි අධහනඹති, ළඩි ළරකිල්රති ශඹොුහ
කය් න ඕනෆ කිඹහ.
ඊශඟට, තිශඵන රධහන ගළටලුති තභි දිවි නළඟුභ ංර්ධන
ශදඳහර්තශම්් තුශේ
කටයුතු.
දිවි
නළඟුභ
ංර්ධන
ශදඳහර්තශම්් තු 2014 ජනහරි 03ළි  දහ පිහිටුවූ ඵ අපි
ද් නහ. ඒක ශශ්රේසගහධිකයණඹ දතිහ ගිඹ, යශට් දළළ් ත
ආ් ශදෝරනහ භක රලසනඹති ඵට ඳ වුණු භහතෘකහති වුණහ.
භහ ඒ ගළන දිගි්  දිගටභ කථහ කය් න ඹ් ශ්  නළවළ. නුහ
ශ්රී රංකහ භෘේධි අධිකහරිඹ, දතිෂිණ ංර්ධන අධිකහරිඹ, උඩයට
ංර්ධන
අධිකහරිඹ,
භෘේධි
ශකොභහරිස
ජනයහල්
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ශදඳහර්තශම්් තු, උඩයට ගළමික පුනරු ථහඳන ශදඳහර්තශම්් තු
එකතු කයරහ ඒහශආ ශේඹ කයන 25,000ක විතය කහර්ඹ
භඩුඩරඹ එකතු කයරහ තභි ශම් දිවි නළඟුභ ංර්ධන
ශදඳහර්තශම්් තු වළදුශේ. ශභහි 22,000ති විතය සිටි් ශ් 
භෘේධි අධිකහරිශආ උදවිඹ ඵ අශප් ගරු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ
ශවොඳි්  ද් නහ. රලසනඹ තිශඵ් ශ් , ශම්කි. ශම් ආඹතන
අශවෝසි කයරහ දිවි නළඟුභ න ශදඳහර්තශම්් තු ඇති කශහට
ඳසු ඒ ශේකඹ් ට රඵහ දු්  ශඳොශයෝ දු ගණනහති
තිශඵනහ. ඒහට අදහශ අබය් තය චර ශල්ඛ් තිශඵනහ. ඒ
අතරි්  2014/04 චරශල්ඛ්ඹ භහ වභළගත* කයනහ.
ඒ චරශල්ඛ්ශආ ව්  න කහයණහති තිශඵනහ. ශභි් 
භවරු් ට අසථහති දු් නහ, සශේච්ඡහශ්  ඉල්රහ
අසශ් න. ඒ කිඹ් ශ්  සශේච්ඡහශ්  ඉ ශරහ ඹ් න.
භවය අඹට දිවි නළඟුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්් තුශේ න
ඳ ම භති වළටිඹට ඳ ම භ බහය ග් න අසථහ දු් නහ.
ශශ්රේසගහධිකයණශආ තීයණඹ අුව අශවෝසි කයන රද ආඹතනශආ
ඳ ම ම් රද දිනශආ ඉරහ දිවි නළඟුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්් තුශේ ඳ ම භ
රඵ් න ත භවය අඹට අසථහ දු් නහ. ් දි රඵහ ශගන
සශේච්ඡහශ්  ඉ ් න අසථහ දු් නහ. ඒ චරශල්ඛ්ශආ
ව්  ශරහ තිශඵනහ, ශේඹ අ්  කශ දින සිට දින 60ති භහ ශදකති - ඇතුශත ඳහරිශතෝෂික ුහදල් ශගනහ කිඹරහ.
ශේඹ අ්  කයන අඹට භහ ශදකති ඇතුශත ඳහරිශතෝෂික
ුහදල් ශගනහ කිඹරහ තිශඵනහ. ශේශඹ්  ඉල්රහ අසවූ් ට
කිේහ, ශේඹ අ්  කශ දිනශආ ඉරහ භහ තුනති ඇතුශත දින 90ති ඇතුශත - උඳරිභඹ රති 10කට ඹට  ් දි ුහදල්
ශගනහ කිඹරහ. ඒක ි හ ඇ තටභ 1500කට ආ් න පිරිති
ඉල්රහ අසවුණහ. අසම ශම් දිනඹ 2014.06.30 ශර ව්  වුණහ.
ඉරංගශකෝ්  නභළති භව භශඹති ඉල්රහ අසම භට කළභළ ත
ඳශකශ ඳසු එභ කළභළ ත පිළිග ඵ ද් හ අතිශර්ක අධයති
ජනයහල් විසි්  එන රද ලිපිඹති භහ වභළගත* කයනහ.
අද ශම් කථහ කයන ශනොළම්ඵර් 05ළි  දහ නශකොට දින
128ති ශගවිරහ තිශඵනහ. නුහ ශම් ් දි ුහදල් රඵහ දීරහ නළවළ.
දින 90්  ් දි ුහදල් රඵහ ශදනහ කිඹරහි කිේශේ. දින 60් 
ඳහරිශතෝෂික ුහදල් රඵහ ශදනහ කිේහ. නුහ ඒහ රඵහ දීරහ
නළවළ. තුහ් නහ් ශේරහ ඒ ශඳොශයෝ දු ඉසට කයරහ නළවළ. ඒ
ි හ භහ ග වශභ්  යුතු කිඹනහ, තුහ් නහ් ශේරහ ඒ
ශේකඹ් ට අතය රකහල කය තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ ශේකඹ් 
යටරහ තිශඵනහ. ඒ ශේකඹ් ශේ ශඳොශයෝ දු ඉසට කශශේ
නළවළ. ඒ ශඳොශයෝ දු ඉසට ශනොකයපු ඵට හතිෂිඹති තිශඵනහ.
දිවි නළඟුභ ශදඳහර්තශම්් තු පිහිටුන ශරහශේ ශශ්රේසගහධිකයණ
ි ශඹෝගඹති අුවි එඹ පිහිටු් නට සිේධ වුශඩු. ඒ ශරහශේ
චරශල්ඛ්ඹති භඟි්  ඔවු් ට දීපු ශඳොශයෝ දු තුහ් නහ් ශේරහ
ඉසට කයරහ නළවළ. ඒ වහ න චරශල්ඛ්ඹ , ශේඹ අ් 
කිරීභට අදහශ එති පුේගරශඹකුට දිවි නළඟුභ ශදඳහර්තශම්් තුශ් 
දිනඹ හිත ි කු කශ ලිපිඹකු භහ බහගත කශහ. එළි 
ශල්ඛ්න ගණනහතිභ භහ ශඟ තිශඵනහ. ස කළභළ ශත් 
අසශරහ
ඹන
අඹට
ශදනහඹ
කිඹපු
ශඳොශයෝ දු
තුහ් නහ් ශේරහ ඉසට කය නළවළ. ඒ හශේ ශගොඩහති ශේල්
තිශඵනහ.
තුහ් නහ් ශේරහ රි්  ය, රි්  ය, නහභ භහ්රික ආයම්බ
කයපු ශේල් තිශඵනහ. ඒහ අද ක්රිඹහ භක ් ශ්  නළවළ. එක
උදහවයණඹති තභි, 2010 ශර්දී ශම් ශදඳහර්තශම්් තුට

—————————
* පුවහතකළනේ තබළ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු සුි ල් වුව් ශන ති භවතහ]

අදහශ හිටපු ි ශඹෝජය අභහතයතුභහ, එකට ුහදල්
අභහතයහංලශආ හිටපු ි ශඹෝජය අභහතයතුභහ තභි යංිත
සිඹමරහපිටිඹ අභහතයතුභහ. එදහ එතුභහ කිේශේ එක පුේගරඹකුශේ
භෘේධි අභ වනහධහයඹ රුපිඹල් 1,000ති දතිහ ඉවශ නංනහ
කිඹරහි. "රංකහදීඳ " පු ඳශ ඳශ වුණු එභ හර්තහ භහ ශඟ
තිශඵනහ. එළි  ශඳොශයෝ දු දු් නහ. 2012 දී අභඹ රුපිඹල්
750ති දතිහ භෘේධි වනහධහයඹ ළඩි කශහ. එච්චයි කශශේ. ඊට
ඩහ ශදඹති කය් න ඵළරි වුණහ. දළ්  තුහ් නහ් ශේරහ කිඹනහ,
වතය ශදශනකු සිටින ඳවුරකට භෘේධි වනහධහයඹ රුපිඹල්
3,000ති ශදනහ කිඹරහ. අපි අව් ශ් , ශම්හ ශකොශවොභද
විලසහ කය් ශ්  කිඹන එකි. කවුද ශම්හ විලසහ කය් ශ් ?
තුහ් නහ් ශේරහශේ ඡ් ද ශඳොශයෝ දු අද තිශඵ් ශ්  භළතියණ
රකහලනර ශනොශි, අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශආි. අඹ ළඹ
ශල්ඛ්නඹට අද ඡ් ද ශඳොශයෝ දු ශගනළල්රහ තිශඵනහ. ඒහ
ඡ් ද ශඳොශයෝ දු ඵට විතයති ඳ ශරහ තිශඵනහ, දුප්ඳ කභ
කදහ
නළති කයරහ නළවළ. තුහ් නහ් ශේරහ දුප්ඳ කභ
ශනොශි නළති කය් ශ් . දුප්ඳතු්  නළති කය තිශඵනහ. ඔවු් ට
ජී ් නට තිශඵන භහර්ග නළති කය තිශඵනහ. ඔවු්  නළ තට
නළති කයනහ. ඒකි කයන ක්රිඹහ භහර්ගඹ.
ඒ හශේභ දු් න ත ශඳොශයෝ දුති භභ කිඹ් නම්.
භෘේධි ඵළංකු ඹටශ , ඵළංකු මූරය කටයුතු අංලඹ, ශ්රී රංකහ
භෘේධි අධිකහරිඹ, වතයළි  භවර, ශ සිරිඳහඹ, ඵ තයුහල්ර
කිඹන ලිපිනඹ හිත "විදුලි අ ළර" කිඹරහ ළඩ පිළිශශති
2010 දී ඳට්  ග තහ. එහි තිශඵනහ, "ගෘවසථ විදුලි ඵර ඳවසුකම්
ශනොභළති අඩු ආදහඹම්රහභි්  වහ විදුලිඹ රඵහ ගළනීභට විදුලිඹ
අ ළර. වනහදහයී ණඹ ඳවසුකම් ළඩ ටවන." කිඹරහ. මීට
අදහශ ලිපි ශල්ඛ්න ශගොඩති භහ ශඟ තිශඵනහ. අධයතිතුභහ චර
ශල්ඛ්ඹති එරහ තිශඵනහ, ඒහ රතිරහභි් ට රළශඵ් ශ් 
ශකොශවොභද කිඹරහ. "විදුලිඹ අ ළර" කිඹරහ ළඩ පිළිශශති
තිශඵනහ නම් කරුණහකය තුහ් නහ් ශේරහ කිඹ් න. භභ
ද් ශ්  නළවළ, එශවභ ළඩ පිළිශශති තිශඵනහද කිඹරහ.
විදුලිඵර වහ ඵරලතිති ඇභතිතුමිකඹ -ඳවිත්රහශේවි ් ි ආයච්චි
ඇභතිතුමිකඹ- ශම් ගරු බහශේ ඉ් නහ. එතුමිකඹ ශම් ඳ තශර්ට
කිඹරහ තිශඵනහ, "අඩු ආදහඹම්රහභී ග්රහමීඹ ි හ හිමිකඹ් ට
විදුලිඹ රඵහ ගළනීභට වන ණඹ ශඹෝජනහ රභඹති ඇයශ""
කිඹරහ. ඳසු ගිඹ 3ළි  දහි එතුමිකඹ එශවභ කිඹරහ තිශඵ් ශ් .
"ඳවිත්රහ ් ි ආයච්චි භව මිකඹශේ රධහන ශඹ්  ය නපුය
ඵයගුහ ඳශහ බහ ශ්රණහගහයශආදී..." එතුමිකඹ කිේහ කිඹරහ
තිශඵනහ. "ග්රහමීඹ අඩු ආදහඹම්රහභි ි හ 40,000කට ඳභණ ශම්
ණඹ ශඹෝජනහ රභඹ ඹටශ ඳශුහළි  ණඹ ඳවසුකභ ශදනහ"
කිඹරහ ඇභතිතුමිකඹ කිේහ කිඹරහ ඳ තශර් තිශඵනහ. ඇභතිතුමිකඹ
කිේහද කිඹරහ භහ ද් ශ්  නළවළ. කිේහ කිඹරහ ඳ තශර්
තිශඵනහ. එදහ භෘේධි අධිකහරිශඹ්  "විදුලිඹ අ ළර"
ක්රිඹහ භක වුණහ නම් ඇභතිතුමිකඹශේ අ ළර අලය ශ් ශ් 
නළවළ ශ් . ඇභතිතුමිකඹ කිේහ කිඹරහ තභි ඳ තශර් තිශඵ් ශ් .
ඒක ි හි භභ ශම් කහයණඹ කිඹ් ශ් . භහ ඒක උපුටහ
දති් ශ්  ග  වශභ් . චර ශල්ඛ් ගවරහ, ළඩ පිළිශශ වදරහ,
ළරසුම් වදරහ, ුහදල් ශ්  කයරහ ශම් ඔතිශකෝභ කයරහ ශම්
කිඹන "විදුලි අ ළර" එදහ ක්රිඹහ භක වුණහ නම් ග්රහමීඹ අඩු
ආදහඹම් ි හරහභි් ට ඇභතිතුමිකඹට තදුයට විදුලිඹ ශද් න
ඉතුරු ශ් ශ්  නළවළ. විදුලිඵර වහ ඵරලතිති ඇභතිතුමිකඹ
කිඹනහ, "දළ්  විදුලිඹ රලසනඹ විරහ ඉයි. 2015, 2016 ශන
ශකොට ඔතිශකෝටභ විදුලිඹ ශදනහ. ළභට විදුලිඹ." කිඹරහ. දිවි
නළඟුභට ආහභ විදුලිඹ අ ළර. ආඳහු විදුලිඵර ඇභතිතුමිකඹ ශඟට
ගිඹහභ අඩු ආදහඹම්රහභී ඳවුල්රට විදුලි ශඹෝජනහ රභඹ. ශම් ආදී
ලශඹ්  කථහ ඹනහ. නුහ ළඩ ශකශය් ශ්  නළවළ. ඒක තභි
ශම්ශති තිශඵන අරුභ පුදුභ ශේ.
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දිවි නළඟුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්් තු ගළන ඇභතිතුභහ නම්
කිඹ් ශ් , "ශඵොශවොභ විි විදබහශඹ්  කටයුතු කය් ශ් ;
රලසන නළවළ; ගළටලු නළවළ; දණ ංචහ නළවළ; ශභොකු නළවළ.
ශභොකද වළභ ශේභ ශවොඹරහ ඵරරහ ළඩ කයන අභහතයහංලඹති"
කිඹරහි. භභ ශම් ශල්ඛ්නඹ වභළගත* කයනහ.
"රති 185ති දිස්රිති ශල්කම් කහර්ඹහර වහ රතිඳහදන
ි දවස කිරීභ. ඵළංකු මූරය භවහ ංගම් අංලශඹ්  කුඩහ කඩුඩහඹම්
වහ රජහ ංවිධහන දළුව කිරීශම් ළඩ ුහළු වහ රතිඳහදන"
කිඹරහ තිශඵනහ. රුපිඹල් රති 185ක ුහදල් දිස්රිතික ලශඹ් 
ශ්  කය රඵහ දීරහ තිශඵනහ. කුඩහ කඩුඩහඹම්රට රැසම ම්
තිඹ් න, දළුව
කය් න අධයති භඩුඩර තීයණඹකි් 
2013.09.24. න දින ශම් ුහදල් අුවභත කයරහ තිශඵනහ. අපි
අව් ශ්  එක රලසනඹි. ශභළි  රැසම ම්රට රුපිඹල් රති
185ති ශ්  කයරහ ක්රිඹහ භක වුණු ශේල් ශභොනහද? ශකොශම
දිස්රිතිකඹට රුපිඹල් රති අටි. ගම්ඳව දිස්රිතිකඹට රුපිඹල්
රති දවඹි. කළුතය දිස්රිතිකඹට රුපිඹල් රති අටි ආදී
ලශඹ්  ශම් යහඳෘති තිශඵනහ. වම්ඵ් ශතොට, ගම්ඳව ඳළ තට
ඹන ශකොට රුපිඹල් රති දවඹ ශරහ; අශනති තළ් ර අට
ශරහ; වත ශරහ ඹ් ශ් . ඒ විධිඹට ුහදල් ශ්  කය තිශඵනහ.
ශභොකතිද ශම්ශක්  රළබුණු රතිපරඹ? රතිරහබඹ ශභොකතිද?
එකට අධයති ජනයහල් -දළුව දිවි නළඟුභ කරහඳ අංක
එශතිද ශකොශවේද ඉ් නහ- තිරකසිරි භව තඹහ, එතුභහශේ 300 8016 දයන හවනඹට ඉ් ධන දීභනහ වළභ දහභ -භහස ඳතහඅයශගන තිශඵනහ. නුහ
අපි ද් නහ තයභට ඒ හවනඹ
තිශඵ් ශ්  එතුභහශේ යහජකහරි කටයුතුරට ශනොශි. භභ
කිඹන කහයණඹ ළරැදි නම් ි ළරැදි කය් න. ශභ් න ශභළි 
ශේල් තිශඵනහ, තුහ් නහ් ශේරහශේ අභහතයහංලඹ ඹටශ .
ශම්හ පුංචි, පුංචි ශේල් ශනොශි. දළළ් ත ඳරිභහණශඹ්  යශට්
යහප්ත වුණු අභහතයහංලඹති. අශනකු අභහතයහංලරට හශේ
සිඹ ගුණඹක විතය රතිඳහදන ශ්  කයන අභහතයහංලඹති.
උඳහධිධහරි් ශග්  -අශප් යශට් උගතු් ශග් - ළඩිභ පිරිති
ඵහ ශගන පර රශඹෝජන රඵනහ කිඹන අභහතයහංලඹති. නුහ
අද රතිරහබ ඳළ ශත්  ග තහභ අද යශට් දුප්ඳ කභ අඩු කය් න,
යශට් ණඹ ගළතිබහඹ අඩු කය් න, විශලේශඹ් භ ඇති නළති
ඳයතයඹ අඩු කය් න, ජනතහශේ භ් දශඳෝණඹ අඩු කය් න,
විරැකිඹහ අඩු කය් න රතිරහබඹති රළබුශඩු නළති
අභහතයහංලඹති. එළි  ත
ඹකට ශම් අභහතයහංලඹ ඳ ශරහ
තිශඵනහ. අි කු
අභහතයහංලර යහජකහරි කටයුතුරට
භළදිව
ශන නුහ , එළි  රතිරහබඹති ශනොරළබුණු
අභහතයහංලඹති වළටිඹට තභි අඳට ශභභ අභහතයහංලශආ කටයුතු
දකි් න පුළු් කභ තිශඵ් ශ් .
විශලේශඹ් භ භහ ශභ් න ශම් කහයණහ ටිකි අධහයණඹ
කය් ශ් . භභ නළත තහති ශම් කහයණඹ ගළන විශලේ
අධහයණඹති කයනහ. ශම් අභහතයහංලශආ රධහන ගළටලුති
වළටිඹට තිශඵනහ, -ඒක ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ සිේධ වුණහශඟ, ශඟ තිබුණු ඳශහ
බහ භළතියණරට, ශේලඳහරන
කටයුතුරට ශම් අභහතයහංලශආ කටයුතු කයන උඳහධිධහරි්  ංර්ධන ි රධහරි් - ශඹොදහ ගළනීභ. විඹ බහය ඇභතිතුභහ ශම්
ගරු බහශේ ශනොහිටිඹ , ි ශඹෝජය ඇභතිතුභ් රහ ශම් ගරු
බහශේ ඉ් නහ. අපි ඔඵතුභ් රහශග්  ඉල්රහ සිටි් ශ් ,
ංර්ධන ි රධහරි් ශේ ආ භ ශගෞයඹ ආයතිහ කය් න ඒ
අඹට යහජකහරිඹති ඳය් න කිඹරහි. ''ශභ් න ශම්ක තභි ශවට
ඉරහ ංර්ධන ි රධහරි් ශේ යහජකහරිඹ'' කිඹරහ ඔඵතුභ් රහට

———————————* ලියවිල් ඉදිරිඳත් නනොකරන දී.
ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன.
Document not tendered.
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කිඹ් න පුළු්  නම්, එඹ අද වුණ කිඹ් න. එශවභ නළති,
ගශම් සිටින රහශේශීඹ බහ භ් ත්රී, රහශේශීඹ බහ බහඳති, ඳශහ
බහ භ් ත්රී කිඹන ඒ වළශභෝටභ ඕනෆ ඕනෆ විධිඹට නටන
පුේගරඹ්  ඵට ංර්ධන ි රධහරි්  ඳ කය් න එඳහ. ඒ
කරුණ භහ අධහයණඹ කයනහ. ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ
කිඹ් ශ්  මීට ඩහ පරදහති, රතිරහබඹති යටට රඵ් න ඕනෆ,
රළශඵ් න ඕනෆ අභහතයහංලඹති.

ගු එවහ.එම්. චන්්රනවේන මශතළ

(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

කිසිභ රහශේශීඹ බහ භ් ත්රීයශඹකු , අපි කවුරු
උඳහධිධහරි ංර්ධන ි රධහරි් ට ශේලඳහරන ඵරඳෆභති
කය් ශ්  නළවළ. ඒ අඹ සහධීන කටයුතු කය් ශ් . ඒ
ි රධහරි් ට ළඩ ශකොටති බහය දීරහ තිශඵනහ. අශප්
අභහතයහංලශඹ්  ග්රහභ ි රධහරි ම්ර ශකශයන සිඹලුභ
ංර්ධන කටයුතු අධීතිණඹ කය් ශ්  ඒ ි රධහරි් .

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එශවභ නම්, 10 ශි  දහ තිශඵන අයලිඹ ද් රට ඒ අඹට
ඹ් න එඳහ කිඹරහ අපි කිඹුහ. එතළනට ශම් අඹ ඹන එශති
ශ රුභති නළවළ ශ් . භළතියණ යහජකහරි කිඹරහ එක එක
රැසම ම්රට ඒ ංර්ධන ි රධහරි්  ඹන එක න ් න
ඔඵතුභ් රහට පුළු්  ශ් . එතශකොට, මීට ඳසශේ ඒ රැසම ම්රට
ශනොගිහි්  ඒ අඹට සහධීන තීයණඹති ග් න පුළු් . ඒක
ව් දහ අපි යශට්භ සිටින ංර්ධන ි රධහරි් ශග්  ඉල්රහ
සිටිනහ, "ඔඹශගොල්ශරෝ කශඩ් ඹ් න එඳහ" කිඹරහ. ශඵොශවොභ
සතුතිි.
[අ.බහ. 3.50]

ගු ඳවිත්රළනද්වී ලන්නිආරච්ික මශත්මිය (විදුලිබ ශළ
බක්ති අමළතයුරමිය

(ரண்தைறகு (றருற) தறத்ரரற ன்ணறஆச்சற - ரே, சக்ற
அகச்சர்)

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

ගරු
ි ශඹෝජය
බහඳතිතුභි ,
ආර්ථික
ංර්ධන
අභහතයහංලශආ ළඹ ශීර් ඹටශ චන සරඳඹති කථහ කය් න
අසථහ රළබීභ බහගයඹති ශකොට රකනහ.
"විදුලි අ ළර" ළඩටවන ව විදුලිඵර වහ ඵරලතිති
අභහතයහංලශඹ්  ජනතහට විදුලිඹ රඵහ ශදන ළඩටවන කිඹන
කහයණහ ශදක පිළිඵ සුි ල් වුව් ශන ති භ් ත්රීතුභහ එතුභහශේ
කථහශේදී ව්  කශහ. ගරු සුි ල් වුව් ශන ති භ් ත්රීතුභි ,
ඔඵතුභහ වළභ ශරහශේභ ශතොයතුරු අඩුශ්  දළනශගන කරුණු
ඳටරහ ග් නහ.

ගු සුනිල් ශඳුන්නනත්ති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

භභ ඳළටශරනහ නම්, ඔඵතුමිකඹ ලිව් න.

ගු ඳවිත්රළනද්වි ලන්නිආරච්ික මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) தறத்ரரற ன்ணறஆச்சற)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඔඵතුභහ කථහ කය් ශ්  කරුණු ද් ශ්  නළතිි. ශම් යශට්
ගම්රට විදුලිඹ ගිඹ , තභ් ශේ ශගදයට විදුලිඹ ග් න ඵළරි
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මිකි සු් ශේ අභහරුකභ ආර්ථික ංර්ධන අභහතය ගරු ඵළසිල්
යහජඳති භවතහ දළකරහ, භෘේධිරහභී්  ශවෝ භෘේධිරහභී
ශනොන දුප්ඳ මිකි සු් ශේ ශගල්රට විදුලි ම්ඵ් ධතහ
ග් න අලයන රුපිඹල් 17,000 ුහදර ශවෝ එතළි ්  එවහට
අලය ුහදර භෘේධි ඵළංකු වයවහ රඵහ දීශම් ළඩ පිළිශශති
එතුභහශේ භළදිව ම ශභ්  කස කශහ. ඒක අශප් යජඹ ග ත භවහ
රගතිශීලී පිඹයති. අතිගරු ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳති
භළතිතුභහශේ උඳශදස ඳරිදි, රංකහශේ සිඹලුභ ගම්භහනරට 2013
ර්ඹ ශන ශකොට විදුලිඹ රඵහ ශද් න අපි ශඵොශවෝ ශශව
භව් සි ශරහ කටයුතු කශහ. ඒක ශම් යශට් ඓතිවහසික
අසථහති. එශවභ කටයුතු කය ශගන ඹනශකොට ඵළසිල්
යහජඳති භළතිතුභහ දළතික ශේ තභි, ගභට විදුලිඹ ගිඹහට විදුලි
ම්ඵ් ධතහ ශගදයට ග් න අලය ුහදල් ඒ ජනතහට
ශනොභළතිම භ. ඒ ි හ තභි එතුභහ අශප් අභහතයහංලඹ එතික
කථහ කයරහ ශම් ළඩ පිළිශශ ඳට්  ග ශ . එඹ අශප් යජඹ
ග ත ඉතහ ශවො රගතිශීලී පිඹයති විධිඹට අපි දකිනහ. ශම්
යශට් නළති ඵළරි දුප්ඳ
මිකි සු්  වළශභෝටභ විදුලිඹ ග් න
අසථහති ඒ තුළි්  රළශඵනහ.
ආසිඹහුව ංර්ධන ඵළංකු ණඹ භඟි්  විදුලිඵර වහ ඵරලතිති
අභහතයහංලශඹුව
ශම් ළඩ පිළිශශභ දිස්රිතික තුනක
ක්රිඹහ භක කයනහ. භෘේධි ඵළංකුට ඹ් ශ්  නළති, හරික
72කි්  තභ් ශේ විදුලි බිශර් භ ඒ ුහදර කළශඳන විධිශආ ළඩ
පිළිශශති ඒ අුව ක්රිඹහ භක නහ. ශභළි  රගතිශීලී පිඹය
ගණනහති අපි ක්රිඹහ භක කයරහ තිශඵනහ.
සුි ල් වුව් ශන ති භ් ත්රීතුභි , භට ශ ශයන විධිඹට
ඔඵතුභ් රහට කථහ කය් න කරුණු නළවළ. ඔඵතුභ් රහ ඉති් 
ි කම් ඔශවේ කිඹනහ. භෘේධි ි රධහරි්  සථිය කයපු එකට
ශනොශඹති ශේල් කිඹනහ. භෘේධි ි රධහරි් ශේ හිශ තිබුණු
ඵරහශඳොශයො තු තභි, යහජය ශේශආ සථීය ශේකඹ්  ඵට
ඳ ම භ. අශප් ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ තභි ඒ
ශුවශ්  ුහලික ළඩ පිළිශශ කස කශශේ. සථිය කය් න
ඵරහශඳොශයො තුති ඇති ශම් අඹ ඵහ ග ශ මූලික
රුපිඹල් 3,000ක ළටුඳකට. ඊට ඳසශේ එස.බී. දිහනහඹක
ඇභතිතුභහ භෘේධි අධිකහරිඹ වදරහ ඒ අඹ ඒකට ඇතුළු කශහ. ඒ
තරුණ ඳයපුශර් තිබුණු දළඩි ඉල්ලීභ තභි, ඒ අඹ යහජය ශේශආ
සථිය ශේකඹ්  ඵට ඳ කය් න; pension එකති රළශඵන
ශේකශඹති ඵට ඳ කය් න කිඹන එක. අද ඒ 24,000ති
ශච්ච භෘේධි ි රධහරි් ශේ ජීවිත සුයතිෂිත කයරහ, ඒ අඹ සථිය
ශේකඹ්  ඵට ඳ කශහභ, ඔඵතුභ් රහ ශ රුභති නළති
කථහති කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභති] ශ රුභති නළවළ ශ් , ගරු
සුි ල් වුව් ශන ති භ් ත්රීතුභි . භභ භශේ ශරහශේදී ශම් කථහ
කය් ශ් . ඔඵතුභහශේ කථහට භභ ඵහධහ කශශේ නළවළ ශ් . ඒ
ි හ ඔඵතුභහ ඉග් න. [ඵහධහ කිරීභති] ඔඵතුභහශේ ඳතිශආ
ශන ශකශනති රහ ඔඹ ශේ කිඹහ ග් න. ඔඵතුභහට ශම් ශේල්
ගළන ශ රුභති නළවළ. ඔඵතුභහශේ කථහර ශ රුභති නළවළ.
ගරු සුි ල් වුව් ශන ති භ් ත්රීතුභි , ශම් ළඹ ශීර් පිළිඵ
ඔඵතුභහට කථහ කය් න ශදඹති තිබුශඩු නළවළ.
ගරු ි ශඹෝජය බහඳතිතුභි , උඳහධිධහරි් ට ගවරහ ඳ් නපු
යුගඹ අඳට භතකි. උඳහධිධහරි් ශේ ජීවිතරට සිේධ වුණ ශේල්
අඳට භතකි. අද රංකහශේ සිටින සිඹලුභ උඳහධිධහරි් ට රැකිඹහ
දීරහ, ඔවු්  යශට් ආර්ථික ංර්ධන ක්රිඹහලිඹට දහඹක කය
ග තහභ, හිශ
තිශඵන කුවකකභට ශභොකති වරි ශදඹති
කිඹනහ. ඔඵතුභ් රහට ශම් අභහතයහංලශආ ළඹ ශීර් ඹටශ
කථහ කය් න භහතෘකහ නළවළ. ශම් යශට් ශකශය් න තිශඵන
ශඵොශවෝ කටයුතු ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශඹ්  අද
කයශගන ඹනහ.
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු ඳවිත්රහශේවි ් ි ආයච්චි භව මිකඹ]

ශභ් න ශම් කහයණඹ භභ විශලේශඹ් භ භතති කය් න ඕනෆ.
අපි ජනතහශේ ශේලඳහරන ි ශඹෝිතතඹ්  විධිඹට ඳ වුණහභ
අශප් ජීවිතර ඵරහශඳොශයො තුති තිශඵනහ. භට භතකි, පුංචි
කහරශආ සිටභ භශේ ශගදය ජනතහශග්  පිරුණු තළනති. අපි
ගභකට ගිඹ , අශප් ි ශේදී වුණ ඒ වළභ අසථහකභ අඳට
ශඳොඩි කහරශආ සිට දකි් න රළබුශඩු මිකි සු් ශේ ජීවිතර තිබුණු
අඩු ඳහඩුකම්. අපි ගම්රට ගිඹහභ ඒ මිකි සසු අඳට කිේශේ දරුශෝ
ඉසශකෝශරට ඹන වළටි. ඒ දරු්  ශගදරි්  එළිඹට ඵහි් ශ් 
ඳ තු ශදක අශ තිඹහශගන. ඒ ඳහයර, කුවර ඹන ශකොට
ඳ තු ශදක අශ එල්රහශගන, භඩ ශගොශවොරුර එරි එරී තභි
ඒ ශභි එ් ශ් . ඉසශකෝශරට ශඟ ශගදයකට ගිහි්  කකුල් ශදක
ශෝදහශගන, ශම්ස ව ඳ තු දභහශගන තභි අශප් ඳශහශ
ශඵොශවොභඹති ගම්භහනර ශභි ඉසශකෝශරට ගිශආ. ඒ ශභි් ට
ඹ් න ශඵොශවෝ තළ් ර ඳහයති තිබුශඩු නළවළ. අශප්
දිස්රිතිකර ශඵොශවොභඹති ශදනහ ඒදඬු වයවහ තභි ගිශආ.
විශලේශඹ් භ විදුලිඹ නළති රශේලර ස බහගශආ ඹන ශකොට
තරුණඹ් , දරු්  විතයති ශනොශි, අම්භරහ, තහ තරහ
අ ළටල් නළති ඒදඬුලි්  ඳවශට ළටිරහ තුහර වුණු අසථහ
අඳට එභට අව් න රළබුණහ. රංකහශේ අශප් භවය ගම්භහනරට
විදුලිඹ තිබුශඩු නළවළ. ගරු ි ශඹෝජය බහඳතිතුභි , අඩුභ
ගණශ්  කෘෂි ආර්ථිකශඹ්  ජී වුණ මිකි සු් ට අුහණු රෆල්රති
ග් න, අුහණු රෆල්රති ශද් න ළඩ පිළිශශති තිබුශඩු නළවළ.
වළඵළි, ඳහර්ලිශම්් තු භ් ත්රීරු විධිඹට අද අපි ශඵොශවොභ
තෘප්තිශඹ්  අශප් මිකි සු් ශේ කටයුතු කයරහ ශදනහ.
අද ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ වයවහ අශප් ශේලඳහරන
ඵරහශඳොශයො තුරට ඳණති දීරහ තිශඵනහ. අපි ශම්
ශේලඳහරනඹට ආශේ, විඳතිශආ සිටින භ් ත්රීරු ශේලඳහරනඹට
ආශේ කුභන අයුහණකි් ද? භහ හිතන විධිඹට අඳ කහශේ ශඳොදු
වළඟීභ ශරහ තිබුශඩු අශප් මිකි සු් ශේ ඵරහශඳොශයො තු ඉසට
කිරීභ. අපි භළතියණරදී ගම්රට ගිඹහභ ශඳුවණ ශදඹති
තිබුණහ. ශම් යශට් ංසකෘතිඹති වළදිරහ තිබුණහ, ගශම් ඳහය වදරහ
ශදන කට්ටිඹට ඡ් දඹ ශදන. Boards ගළහුහ, ගශම් රිට් ශදන
ඳතිඹට ඡ් දඹ ශදනහ කිඹරහ. Boards ගළහුහ, ගශම් ඳහරභ
වදරහ ශදන මිකි සු් ට ඡ් දඹ ශදනහ කිඹරහ. එශවභ තිබුණු
ශඳොශයෝ දු ශේලඳහරන ංසකෘතිඹට තිත තිඹරහ, අද අපි
ශේලඳහරනඹට ආපු ඵරහශඳොශයො තු ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයහංලශඹ්  ඉසට කයරහ තිශඵනහ. ඒ ි හ අද අඳට
ශේලඳහරනඥශඹෝ විධිඹට ෆහීභකට ඳ ශ් න පුළු්  විධිඹට
කටයුතු කය් නට වළකි ශරහ තිශඵනහ. අද ගශම් පුංචි ඳහය
ශකෝ ක්රීට් ශරහ තිශඵනහ. ගභි නගයඹි ඹහ ශන ඳහය අද
කහඳට් ශරහ තිශඵනහ. කෘෂි කර්භහ් තඹට අලය, ශගොවිතළනට
අලය කුඩහ ඳරිභහණශආ හරිභහර්ග ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයහංලඹ වයවහ වළශදනහ.
ඒ විතයති ශනොශි, අශප් ගම්ර භවය භහතෘ හඹන
තිබුශඩු ගශම් ඳ් ශල්. වහුහදුරු් ට
අඳවසුි. භවය
ශරහට දරු් ශේ ඵය කිරුශේ තයහදිඹ ගවක එල්ශරහ. නුහ
අද න විට රංකහශේ, ශරෝකශආ තිශඵන නම නතභ ඳවසුකම්
හිත භහතෘ හඹන පිහිටුහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ගශම්
ඉසශකෝරඹට ළසිකිළිඹති තිබුශඩු නළවළ. ගළවළණු ශභි් ට,
පිරිමික ශභි් ට, ගුරුරු් ට ඹ් නට ළසිකිළිඹති තිබුශඩු නළවළ.
ශදභේපිඹ්  අඳ වුහ වුණහභ ඳශුහශි  වුභනහ වළටිඹට
කිේශේ, ඳහශල් ළසිකිළිඹ වදරහ ශද් න කිඹරහි.
අඳට ශේලඳහරනඥඹ්  විධිඹට දිස්රිතිකඹට විඹදම් කිරීභ
වහ රුපිඹල් රති 25ති රළබුණ , ඒ රති 25 අඳට ශම් කිඹන
කහයණහ ගළන හිත් න රභහණ වුශඩු නළවළ. අශප් අතිගරු
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ජනහධිඳතිතුභහශේ ළඩ පිළිශශ; පුේගරඹහ නළඟිට්ටරහ, ඳවුර
නළඟිට්ටරහ, ගභ නළඟිට්ටරහ යට නළඟිට්ටන භහි් ද චි් තන
ළඩ පිළිශශ වරිඹටභ ශ රුම් ග ත, එතුභහශේ චි් තනඹ
වරිඹටභ ක්රිඹහ භක කශ නහඹකඹහ ගරු ඵළසිල් යහජඳති
භළතිතුභහි. එභ ි හ එතුභහට අශප් ශගෞයඹ පුද කය් නට ඕනෆ.
ජනතහ ි ශඹෝිතතශඹෝ විධිඹට අපි ශේලඳහරනඹට ආපු ඒ
ශේලඳහරන ඵරහශඳොශයො තු, ඒ හීනඹ ඹථහති ඵට ඳ කිරීභ
ගළන ගරු ඵළසිල් යහජඳති ඇභතිතුභහට අශප් ශගෞයඹ පුද
කය් නට ඕනෆ.
විශලේශඹ්  අඳට භතකි, අශප් දිස්රිතිකර, අශප් ගම්ර,
අපි දළතික ගම්භහනර ශඵොශවෝ ශගල් තිබුශඩු භළටි ගහරහ.
ශගොභ භළටි ගහපු ශගල්, ශඳොල් අතු ශවිලි කශ ඳළරල්,
දුප්ඳ කශම් පීඩනශඹ්  පිරුණු ජීවිත, ඵඩ ශගඩි එළිඹට ආපු
අහිංක දුප්ඳ ඳළටේ. ඒකට ශවේතු තභි රංකහශේ අශනති
දිස්රිතික හශේභ භශේ දිස්රිතිකශආ ඵහුතයඹති ජනතහ ජී
් ශ්  කෘෂිකර්භහ් තශඹ්  ම භ. කෘෂිකර්භහ් තශඹ්  ජී
න අශප් ශගොම ්  දරිද්රතහ විභ චරශආ පීඩනඹට අහුශරහ
තිබුශඩු.
විශලේශඹ් භ අශප් ශගොම ්  ගශම් ඉ් න ුහදරහලිශග්  ගිි 
ශඳොලිඹට ශඳොශවොය ටික ග තහ; ගිි  ශඳොලිඹට බි තය ම  ටික
ග තහ; ගිි  ශඳොලිඹට කෘෂි යහඹන ටික ග තහ. ඒහ අයශගන
ශගොවිතළ්  කශහට ඳසු දිනඳතහභ ගශම් ුහදරහලි, "ශඳොශවොය
ටිශති ණඹ ශග් න, ශඳොශවොය ටිශති ල්ලි ටික ශග් න, කෘෂි
යහඹනර ල්ලි ටික ශග් න, බි තය ම  ටිශති ල්ලි
ශග් න" කිඹරහ කිඹපුහභ ඒ අඹට සිේධ වුශඩු තභ් ශේ
අසළ් න තුට්ටු ශදකට ගශම් කශඩ් ුහදරහලිට විකුණරහ, අත
පිවදහශගන ශගදය ඹ් න. භහඹකට ක් න ම  ශගදය ඉතුරු කය
ග් න ශගොම ් ට පුළු් කභති තිබුශඩු නළවළ. ඒ ි හ තභි
අශප් මිකි සසු දුප්ඳ කමික් , දුප්ඳ කභට ගිශආ. අද ශඳොශවොය
වනහධහයඹ රළශඵනහ, ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ වයවහ
බි තය ම  ටික රළශඵනහ.
''වන අරුණ'' ණඹ රභඹ ගළන භහ කථහ කය් නට ඕනෆ.
ශඳොශවොය වනහධහයඹ රළබුණු ි හ අද කෘෂි කර්භහ් තශඹ් 
ජී න මිකි සු් ට ගිි  ශඳොලිඹට ග ත ශඳොශවොය ටික ශුවට
ගශම් ුහදරහලිට තභ් ශේ අසළ් න විකුණ් න වුශඩු නළවළ. ඒ
මිකි සු්  නළඟිටි් න ඳට්  ග තහ. ඒ වුණ
ඒ මිකි සු් ට
රලසනඹති තිබුණහ, ශේ වදහ ග් න; තභ්  ග ත ණඹ ටික ශගරහ
ඉය කය ග් න. ආර්ථික ංර්ධන අභහතයතුභහ යක වන
කහරඹති ඹටශ සිඹඹට 4 ශඳොලිඹට රුපිඹල් 50,000ක ුහදරති
අලයතහ දකින ෆභ පුේගරඹකුටභ ශද් න ග ත රගතිශීලී
තී් දු ි හ අශප් ජනතහශේ ජීවිත අද නළඟිටි් නට ඳට්  ශගන
තිශඵනහ.
අද ශගොවිතළශන්  ජී න ජනතහට විතයති ශනොශි,
එතළි ්  එවහට ගිහිල්රහ සඹං රැකිඹහලි්  ජී න ජනතහට
තභ් ශේ ජීවිතඹ නළඟිටුහ ග් න මූලික අඩිතහරභ දහරහ
තිශඵනහ හශේභ, අශප් ශේශීඹ ආර්ථිකඹ නළඟිටු ම ශම්
අඩිතහරභ ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශඹ්  දහරහ තිබීභ ගළන
අශප් ශගෞයඹ පුද කය් න ඕනෆ. භරහි ක ශරහ, කම්භළලි
ශරහ, පීඩහට ඳ ම  තිබුණු අශප් නගයර අද ති ශඳොශල්
වළදිරහ; පුය නළඟුභ ඹටශ bus stands වළදිරහ; අශප් ගම්ර
සිඹලුභ ජනතහට ශවිලි ආධහය රඵහ දීරහ. අශප් මිකි සසු් ශේ
ජීවිත නළඟිටු් න ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශආ ගරු
අභහතයතුභහ, එහි හිටපු ශල්කම්තුභහ, දළ්  ඉ් න ශල්කම්තුභහ
ඇතුළු ඒ සිඹලු ි රධහරි් ශේ කළඳම භ අපි ඉතහභ අගඹ ශකොට
රකමික්  එතුභ් රහට අශප් ශගෞයඹ, සතුතිඹ පුද කයමික්  භහ
ි වඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි.
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නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. (Ms.) Kamala
Ranathunga. Before she starts her speech, the Hon. Janaka
Bandara will take the Chair.
අනුරුල නිනයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ මූළවනනයන් ඉලත්
වුනයන්, ගු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ මුළවනළරූඪ විය.
அன் தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர்
அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, ரண்தைறகு ஜரணக
அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.

அர்கள்
தண்டர

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

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු කභරහ යණතුංග භ් ත්රීතුමිකඹ කථහ කය් න.
[අ.බහ. 4.03]

ගු කමළ රණුරුංග නමනනවිය

(ரண்தைறகு (தசல்ற) கனர துங்க)

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , ජන ජීවිතඹට ඉතහභ
මීඳතභ ගභ වදන, යට වදන ඉතහභ ළදග අභහතයහංලඹති
පිළිඵ කථහ කය් නට භට අසථහති රඵහ දීභ ගළන භහ ඳශුහ
ශකොටභ ඔඵතුභහට භශේ කෘතඥතහ පුද කයනහ.
විනහඩි 10ක හශේ ශකටි කහරඹති තුශ ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයහංලශඹ්  ජනතහට ඉටු කයන ශේඹ පිළිඵ කථහ
කය් න පුළු් කභති නළවළ. ඒ වුණ අද ශම් ළදග බහශේදී
විඳතිඹ ි ශඹෝජනඹ කයන ගරු යවි කරුණහනහඹක භ් ත්රීතුභහ
ශම් විහදඹ ආයම්බ කයන ශකොටභ රකහල කශහ, ඉතහභ දති,
රඵරභ අභහතයහංලඹති වළටිඹට ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ
එතුභහ වුව් න ඵ. අපි ් ශතෝ නහ, විඳතිඹ ශම්
අභහතයහංලශඹ්  ශකශයන ළඩ කටයුතු පිළිඵ අශඵෝධඹති
ඇති අද ශම් උ තරීතය බහශේදී කථහ කිරීභ ගළන.
භහ භශේ කථහ ආයම්බ කය් න ශඳය භහි් ද චි් තන ඉදිරි
දළතිශභ්  උපුටහ ග ඳහගඹති ශකශයහි භශේ අධහනඹ ශඹොුහ
කය් න කළභළතිි. එහි අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ රකහලශආ
ව්  නහ, එතුභහශේ සිහිනඹ "ි වල් ජහතිඹකි; ි ල්ර
ඳළතිරුණු යටකි; අටුශකොටු පිරුණු ශවටකි; දළවළමික මිකි ශකි"
කිඹරහ. ශම් ඳහගශඹ්  කිඹළශන අර්ථඹ යශට් ජහතිශආ ඳළළ භට
ශකොි තයම් ඵරඳහනහද කිඹන එක ගළන භහ ශභතළනදී
අුහතුශ්  විග්රව කය් න ඕනෆ නළවළ. ි වල් ජහතිඹති, ි ල්ර
පිරුණු යටති, අටු ශකොටු පිරුණු ශවටති. අද ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයතුභහ ආර්ථික රහතිවහර්ඹඹති ඳහරහ තිශඵනහ කිේශො
ඒක ළයදි ශ් ශ්  නළවළ. ශකොශවොභ වුණ වළභදහභ ශවො
පිළිඵ අල්ඳ භහත්රඹති දකි් ශ්  නළති, ශම් උ තරීතය බහශේ
ශඵොශවොභ දති ශර කථහ කයන අශප් ගරු සුි ල් වුව් ශන ති
භ් ත්රීතුභහ රකහල කය් න ශඹදුණහ, ංර්ධන ි රධහරි් 
පිළිඵ. භහ එතුභහට භතති කය් න ඕනෆ, ශම් යශට් උඳහධිධහරි් 
පිළිඵ ඔඹ කථහ කයන කවුරු එදහ හිතුශේ නළති ඵ. එදහ
අශප් උඳහධිධහරි ශවෝදය ශවෝදරිඹ්  උඳහධි වතිකඹ කිහිල්ශල්
ගවශගන, ශේලඳහරනඥි්  ඳසශේ ගිහි්  ඳසුතළවිලි ශරහ,
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ශගදයට ශරහ වළඬූ කුවළි්  ඳසු වුණු යුගඹති තිබුණහ. අද ඇට
ශඵද් න ශවෝ ශභොනහ කය් න ශවෝ අශප් උඳහධිධහරි
තරුණතරුණිඹ්  විලහර රභහණඹකට එනම්, ඳණසවතයදවකට
ඹම් කිසි රැකිඹහති අශප් ආඩුඩුශ්  රඵහ දීරහ තිශඵනහ.
ඊශඟට, විලසවිදයහර ෂ්යි්  ගළන කථහ ශකරුණහ. අශප්
ගරු ඳවිත්රහශේවි ් ි ආයච්චි අභහතයතුමිකඹ රකහල කශහ හශේ,
එදහ ්රිවිධ වුහදහශේ ි රධහරි් ට තුහ් ශේ ි ර ඇුවමික්  එළිඹට
එ් න ඵළරි යුගඹති තිබුණහ. ඒ ශගොල්ර්  වළංගිරහ හිටිඹහ. ඒ
හශේ අද ඔඹ භවශරොකුට විලසවිදයහර ෂ්යි්  ගළන කථහ
කයන අඹ, එදහ ඒ විලසවිදයහර දරු් ට එළිඹට එ් න දු් ශ් 
නළති, බශආ වළංගිරහ ඉ් න ළරළස වූ යුගඹති තිබුණහ. ඒ
පිළිඵ භහ ඊට ඩහ දීර්ඝ කථහ කය් න ඹ් ශ්  නළවළ.
අද යට පිබිදිරහ තිශඵනහ; ගභ පිබිදිරහ තිශඵනහ; නගයඹ
අරංකහය ශරහ තිශඵනහ; ඳවුර නළඟිටරහ තිශඵනහ.
ජීශනෝඳහඹ ංර්ධනඹ තුළි්  දිවිනළගුභ ළඩ පිළිශශ
ක්රිඹහ භක නහ. 2011 දී ආයම්බ කශ ශම් "දිවි නළඟුභ" ළඩ
ටවන ඩහ පරදහයී ශර ක්රිඹහ භක කිරීභට තභි, දිවි නළඟුභ
ර්ධන ශදඳහර්තශම්් තු පිහිශටේශේ. එහි රධහන අයුහණ
ලතිතිභ ගෘව ආර්ථික ඒකක භඟි්  ඳවුර විඵර ගළ් ම භි.
ගරු ආර්ථික ංර්ධන අභහතයතුභහශේ භභ දකින විශලේ
ගුණහංගඹති තිශඵනහ. එතුභහ වළභදහභ උ හව කය් ශ්  න
ළඩ පිළිශශති භඟි් , ඹම් කිසි අලු
ශදඹති භඟි් 
ංර්ධනඹට අත දීභති කය් නි. එතුභහ ශම් ළඩ පිළිශශ
ක්රිඹහ භක කය් න කිඹරහ ි රධහරි් ට විතයති ඳයරහ ඉ් ශ් 
නළවළ. එතුභහ ශකොශම සිටිඹ වම්ඵ් ශතොට සිදු න ශේ ද් නහ;
්රිකුණහභරශආ සිදු න ශේ ද් නහ; ගම්ඳව දිස්රිතිකශආ සිදු න
ශේ ද් නහ. ඒ ි හ කහට ශඵොරු කය් න ඵළවළ. ඒ ි හ
ඇ තටභ අපි ් ශතෝශඹ්  කිඹ් න ඕනෆ, ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයහංලඹට ම්ඵ් ධ සිඹලුභ ි රධහරි්  එතුභහ හශේභ ශම්
කහර්ඹඹ, ශම් ඳයභහර්ථඹ ඉසට කය් න විලහර ශශවති දයන
ඵ. එතුභහට ශගෞයඹති ලශඹ්  භහ ශභශේ කිඹනහ.
ජනඳතිතුභහ අති උ තභ
පි් හය
දු්  ඳදවිශආ ළඩ තුටි්  ශගන බහය
ඉවශභ ළඩති කශ ඉවළි්  ගම්භීය
භළතිුවට ඵළසිල් භශග ශම් කේ උඳවහය
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , අද ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයහංලඹ ඹටශ ශග තට ඳළශ රළබිරහ තිශඵනහ. ඳළශ
ශඵදහ ශදනහ. ඒ ඳළශ ශඵදහ ශදන එක ගළන කථහ කයමික්  කලි් 
කථහ කශ ගරු ගහමිකණී ජඹවිරභ ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභහ ඇට ශඵදන
එක ගළන කිේහ. ඒ යුගශආ ඇට ශදනහ කිඹරහ ඒ ශගොල්ශරො
කිේහ. වළඵළි, එක ඇටඹති කහට දු් ශ්  නළවළ. ඇට
දු් ශ්  නළවළ.

ගු මන්ත්රීලරනයක්

(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)

ඇට කළඩුහ.

ගු කමළ රණුරුංග නමනනවිය

(ரண்தைறகு (தசல்ற) கனர துங்க)

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

ඇට කළඩුහ ශනොශි, ඇට කුඩු කශහ. එදහ ඇට ශදනහ
ශුවට මිකි සසු් ශේ ඇට කුඩු කශහ. අපි ඒක භතති කය ශද් න
ඕනෆ.
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු කභරහ යණතුංග ශභශනවිඹ භවතහ]

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , ඳසු ගිඹ තිශආ ඔඵතුභහශේ
ඳශහශ , ම යකළටිශආ ඳළශ තහනකට භභ ගිඹහ. ඒ ගිඹ ශරහශේ
ඒ ඳළශ තහන කස කය තිශඵන භව භඹහ කිේහ, ඒ ඳළශ
තහශන්  භහඹකට රුපිඹල් රති එකවභහයක ඳභණ ආදහඹභති
එතුභහ රඵන ඵ. එතශකොට අපි ශම් විධිඹට ඳළශ ශඵදන ශකොට
ගශම් ඉ් න ඳළශ තහ්  වදන අඹශේ හතිකු පිශයනහ. ඒ
හශේභ අලු ශදඹති වළටිඹට භභ අද දකි් ශ්  අශප් ශගල්ර
ඵ පිඟහනට එශලු, ඳශහ ර්ග, ඳරතුරු ශනදහට ඩහ ළඩිශඹ් 
එකතු න ඵි. එදහ අශප් ගෘවි ශඹෝ කයපිංචහ ඉ ත ශගනහශේ
ශශශඳොශශ් ; යම්ශප් ශකොශඹ ශගනහශේ ශශශ ශඳොශශ් .
එදහ තභ් ශේ හතිකුශ්  ශශශ ශඳොශට ල්ලි දීරහ තභි
ඒහ ශගනහශේ. අද අපි දකින ශන ශම්කි. ගරු ඵළසිල්
යහජඳති අභහතයතුභහශේ ශම් ංකල්ඳඹ අුව අද අශප්
ගෘවි ඹ්  ශගදය න කයපිංචහ ගශවේ ශකොශ ටික කඩරහ මිකටිඹ
ඵළරහ ශශශශඳොශට ශගන ඹනහ. මීට කලි්  කථහ කශ ගරු
ඇභතිතුමිකඹ කිේහ හශේ අද රසන ති ශඳොශල් වළභ ගභති
ගහශ් භ තිශඵනහ; වළභ නගයඹති ගහශ් භ තිශඵනහ. එතශකොට
අය ගශම් ි සඳහදනඹ කයන එශළු ටික, ඳරතුරු ටික අය ශගන
ගිහිල්රහ පිරිසිදු තිඹහ ශගන රසනට ශශශහම් කය් න
පුළු් කභ තිශඵනහ.
ඒ විතයති ශනොශි.   ි සඳහදනඹ වහ කුකුළු ඳළටේ
රඵහ දු් නහ; කිරි ගි්  රඵහ දු් නහ. වළඵළි, ගරු ගහමිකණී
ජඹවිරභ ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභහ කිේහ, ඒ ශගොල්ර් ශේ කහරශආ
ශග් පු කිරි ශදුව් ශේ කිරි තිබුශඩු නළවළි කිඹරහ. භභ
කිඹනහ,
යහජඳති
ආඩුඩුශ් 
අපි
ශග් න
කිරිඑශශදුව් ශග්  කිරි ග් න පුළු් කභ තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ
තුළි්  අශප් කිරි ශගොම ්  ලතිතිභ ශරහ තිශඵනහ. ඒක ි හ
තභි අද-
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ශම් සිඹලු කටයුතු සිදු ් ශ්  අශප් ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයහංලශඹ්  ඉටු කයන ශේහ ි හි; අත දීභ ි හි.
ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශඹ්  සිදු කයන කටයුතු පිළිඵ
දීර්ඝ විසතයඹති කය් න තිබුණ ඊට ශරහ ඊට වයස න ඵ
ශඳශනනහ. එභ ි හ භට ත විනහඩිඹති රඵහ ශදන ශර
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභහශග්  භහ ඉල්රහ සිටිනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොි, ඔඵතුමිකඹ කථහ කය ශගන ඹ් න.

ගු කමළ රණුරුංග නමනනවිය

(ரண்தைறகு (தசல்ற) கனர துங்க)

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

තිස යතිභ ඇවිළුණු යුද ගිි 
ි වුහ ශ් ද හිත ශවො ශම් භව
විුවභ ශගනහ විට ජඹ ශගන
එක ඳවුරති වුණහ ශම් තු් 
ශගදයට ම  ශනොසිට වළභ තළන ගමික් 
ජන දුක විභමික්  ඹන එන ගභ් 
අතිගරු ජනඳතිුවශේ ශේඹට
ආසිරි ඳතමික අද දින ුහළු වදි් 

භළරඹ
ශභොශඹ
අයගශඹ
සිංවරඹ
ගභ
වළභ
ශභභ
භභ

එතුභහ භව ශභයකි නළවළ ශනොළ ශරශ් ශ් 
නළණ පිරිපු් ඹ එඹ භව ුහදුය
ළ් ශ් 
ඡ් දඹ ුවදු් න නළවළ ශකශනකුට ඵළ් ශ් 
ඳණ නශ ගිඹ නළවළ යට ඳහහ
දු් ශ් 

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භ් ත්රීතුමිකඹ, ත විනහඩි ශදකක කහරඹති තිශඵනහ.

[අ. බහ. 4.15]

ගු කමළ රණුරුංග නමනනවිය

ගු ජයන්ත කෆ නගොඩ මශතළ

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

(ரண்தைறகு (தசல்ற) கனர துங்க)

භශේ කථහශේදී ශරහ ඉතිභනට ඹනහ හශගි භට
ශඳශන් ශ් .
අද ඒ කිරි ශගොම ්  ලතිතිභ කය් න කිරි ලීටයඹට වතික
මිකරති ි ඹභ කය තිශඵනහ. වළභදහභ කිරිපිටි මිකර ළඩිි, ළඩිි
කිඹරහ කෆ ගවනහ. ඒ ි හ ශම් ළඩ පිළිශශ තුළි්  ජනතහ
දිඹය කිරිරට පුරුදු කයරහ, ශේශීඹ කිරි ශගොවිඹහ නඟහ සිටුරහ,
ලතිතිභ
ආර්ථිකඹති ශගොඩනං් න ගශම් කිරි ශගොවිඹහට
පුළු් කභ රළබිරහ තිශඵනහ. ඒ විතයති ශනොශි. අශප් යශට්
විනහල ශරහ ඹමික්  තිබුණු අ ඹ් ත්ර ශප් කර්භහ් තඹ දියුණු
කය් න ආර්ථික ංර්ධන අභහතගයහංලශඹ්  විලහර ශේහති
ශරහ තිශඵනහ. "ලිඹ අබිභ් " ළඩටවන ඹටශ නීතිඥ පුසඳහ
යහජඳති භළතිි ඹ ගම්ඳව දිස්රිතිකශආ විලහර ළඩ පිළිශශති
ක්රිඹහ භක කය තිශඵනහ. අද කහ් තහශෝ අඳට දුයකථනශඹ් 
ඳහ කථහ කයරහ අ ඹ් ත්ර ශප් කර්භහ් තඹ වහ අ ඹ් ත්ර
රඵහ ශද් නඹ කිඹහ ඉල්රනහ. අද භභ ශම් ඇශගන ඉ් ශන
ගම්ඳව දිස්රිතිකශආ අශප් කහ් තහශෝ ි සඳහදනඹ කයපු අ
ඹ් ත්ර ශයදිලි්  කස කශ ඇුවභති. අ ඹ් ත්ර ශප්
කර්භහ් තඹ ඹටශ
ි සඳහදනඹ කයන ශයදි පිළි අද අශප්
කහ් තහ්  අතය හුඟහති ජනප්රිඹ ශරහ තිශඵනහ.

(ரண்தைறகு ஜந் தகடதகரட)

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , සු් දය කටවඬකි්  කශ කවි
ගහඹනහකි්  ඳසු තභි, භට කථහ කය් න රළබුශඩු. චන
ශකොශවොභ ශත
සු් දය කටවඬති එතුමිකඹට තිශඵනහ. ඒ
හශේභ, කවිශඹ්  ශම් ගරු බහ ළනමාභ ගළන භහ එතුමිකඹට
සතුති් ත ශනහ.
විශලේශඹ් භ, මීට ශඳය අවුරුදුරදී ශම් අභහතයහංලශආ ළඹ
ශීර් හකච්ඡහ න අසථහරදී ශම් බහ ගළඵ පිරිඉතිරී ගිහි් 
තිබුණහ. ඵළසිල් යහජඳති ඇභතිතුභහ එවහට ශභවහට ඹන ශකොට
භ් ත්රීරු, ඇභතිරු පිරියහ ශගන තභි ගිශආ. එශව දුනහ,
ශභශව දුනහ. පුදුභ කහර්ඹශීලී ඵති තභි තිබුශඩු. භවහ විලහර
කරඵළගෆි ඹති තිබුණහ. ඒ තයභටභ ඳසු ගිඹ අවුරුදුර ආර්ථික
ංර්ධන අභහතයහංලඹ ම්ඵ් ධශඹ්  ශම් ගරු බහශේ පුදුභ
උේශඹෝගඹති තිබුණු ඵ අපි දළතිකහ. ඇභතිරු නළඟිටිනහ;
භ් ත්රීරු නළඟිටිනහ; ජනහධිඳතිතුභහ ශම් බහ ගළඵට ආහභ
හශේ භවහ කරඵළගෆි ඹති තිබුණහ. අද ඵරන ශකොට ශඵොශවොභ
කම්භළලි ගතිඹති තභි තිශඵ් ශ් . එදහ ඳළමිකණීභ අද නළවළ. ඒක
ි කම් ඹ් න්  හශල්, එ් න්  හශල් තභි ශම් ළශඩ් ඹ් ශ් .
ආර්ථිකඹ පිළිඵ ආඩුඩු ඳතිශආ අඹට ශභොනහ ශවෝ දළි රහ
ඇති; ඇඟට දළි රහ ඇති. ඇඟට දළුවණු ි හ ශ් න ඇති ශම්
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හශේ කම්භළලි සරඳඹකි්  කටයුතු කය් ශ් . මීට ශඳය
ශභතළනට ඇවිල්රහ කඩිය සරඳඹකි්  ඒ ඇභතිතුභහට
වශඹෝගඹ දු් න ආකහයඹ අපි දළකරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභති]
ශකශේ ශත එද විඳතිඹ හිටිශආ නළවළ. නුහ
අපි අද
දළතිශති ඒ ආකහයශඹුවි. භභ හිත් ශ්  ඒක ංර්ධනඹ
පිළිඵ තුහ් නහ් ශේරහ භි න මිකම්භ ශ් න ඇති. ශකශේ
ශත ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ විහදශආදී භභ රකහලඹති කශහ, අවුරුදු
13කට ශඳය ඉරහභ සිඹලුභ භ් ත්රීරු් ට රතිඳහදන ලශඹ් 
රඵහ ශද් ශ්  රුපිඹල් රති 50 ඵළගි් ඹ කිඹහ. තභ දිගටභ
ශද් ශ්  රුපිඹල් රති 50 ඵළගි් භ තභි.
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ගු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිවහබුල්ළ මශතළ (ආර්ථික වුංලර්ධන
නිනයෝජය අමළතයුරමළ
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம்.
அதறறருத்ற தறற அகச்சர்)

யறஸ்தைல்னரஹ் - ததரருபரர

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of
Economic Development)

අපි රුපිඹල් මිකලිඹන 4,000ති -

ගු ජයන්ත කෆ නගොඩ මශතළ
(ரண்தைறகு ஜந் தகடதகரட)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

දළ්  යශට් සිඹලුභ ශේල්ර මිකර ළඩි ශරහ, ඵඩුුහට්ටුර
මිකර ළඩි ශරහ. නුහ තභ රතිඳහදන ලශඹ්  රුපිඹල් රති
50ති තභි භ් ත්රීරු් ට රළශඵ් ශ් . ඒ අසථහශේදී භහ
ඉල්ලීභති කශහ, ඳති විඳති භ් ත්රීරු්  සිඹලු ශදනහටභ භ් ත්රීරු්  225ශදනහටභ- රඵහ ශදන ඒ ුහදර ළඩි කය් න
කිඹරහ. භවය විට අභහතයහංලර ඉ් න ඇභතිරු් ට
ගම්රට ඹම්කිසි රතිඳහදනඹති ශදන ශකොට අභහතයහංලරට
ශ්  කය තිශඵන ුහදල්ලි්  ශද් න ඵළරු ඇති. අඳට රුපිඹල්
රති 50ති රළශඵ් ශ්  නළවළ, ඇභතිතුභි . රුපිඹල් 4,750,000ි
රළශඵ් ශ් . වළභ ශදඹතිභ ළඩි න යුගඹක ශම් ුහදර ළඩි
කය් නඹ කිඹහ භහ ඉල්ලීභති කශහ. එදහ භහ එශවභ ඉල්ලීභති
කයන ශකොට ආර්ථික ංර්ධන අභහතය ඵළසිල් යහජඳති
භළතිතුභහ නළගිටරහ කිේ ශේ, 2013 ශනොළම්ඵර් 28න දින
වළ් හඩ් හර්තහශේ 1312න තීරුශේ ශම් විධිඹට ව්  නහ:
“ගරු භ් ත්රීතුභි , අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළශඹ්  භවජන
ි ශඹෝිතති් ශේ ංර්ධන යහඳෘති ශඹෝජනහ ක්රිඹහ භක කිරීභ වහ
රුපිඹල් මිකලිඹන 4,000ති අලුශත්  ශ්  කයරහ තිශඵනහ."

නුහ අඳට රළබුශඩු අය ඳයණ විධිඹටභ තභි. අශප් ම .ශති.
ඉ් දික භ් ත්රීතුභහ කිඹනහ හශේ එතුභ් රහට ඒ ුහදල්
රළශඵ් න ඇති. ඒ ඵ අපි ද් නහ. රුපිඹල් මිකලිඹන 20, රුපිඹල්
මිකලිඹන 30 රළබී තිශඵනහ.
ඳවිත්රහශේම  ් ි ආයච්චි ඇභතිතුමිකඹ කිේහ, ගභට ඹම්කිසි
ශදඹති කය් න ඕනෆඹ කිඹහ ඳති, විඳති භ් ත්රීරු් ශේ
ඵරහශඳොශයො තුති තිශඵනහඹ කිඹරහ. අඳට රළශඵන
රතිඳහදනලි්  ඹම්කිසි ුහදරති රඵහ ග් න අපි ශඟට
ඳ් ල්ලි්  එනහ, ශකෝවිල්ලි්  එනහ, ගම්ලි්  එනහ,
ශඳොදු මිකතිලි්  එනහ. අවුරුදු 13ති තිසශේ වළභශදඹකභ මිකර
ළඩි ශරහ තිශඵනහ. නුහ ශම් ුහදර ඳභණති ළඩි කය් ශ් 
නළතු ඉ් ශ්  ඇි?
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , කිඹ් න රේජි. ඵසනහහිය
ඳශහ බහශේ භව ඇභති ර් න යණතුංග භළතිතුභහ ෆභ ඳශහ
බහ භ් ත්රීයඹකුටභ ඳශහ බහශ්  රුපිඹල් රති 35ති
ශදනහ. අි ති ඳශහ
බහර
ඒ විධිඹට ඳශහ
බහ
භ් ත්රීරු් ට ුහදල් ශදනහ, භවජන ි ශඹෝිතතඹ්  වළටිඹට ඒ
ළඩ කටයුතු කය් න. එදහ ඇභතිතුභහ රකහල කශහ, ෆභ
භ් ත්රීයඹකුටභ රතිඳහදන ශද් න ජනහධිඳතිතුභහ රුපිඹල්
මිකලිඹන 4,000ති ශ්  කයරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ. ඒ කහයණඹ
ඉසට ශරහ නළවළ. දළ්  ඒ අවුරුේද ශගවිරහ ඊශඟ අවුරුේද
ඇවි තිශඵනහ. භහ දළ්  ශම් නළත යති භතති කිරීභති
කය් ශ් . අඳවහඹති ශවෝ උඳවහඹති කයනහ ශනොශි,
නළත භතති කිරීභකුි කය් ශ් . ශභොකද, භවජන
ි ශඹෝිතති්  වළටිඹට ෆභ ශකනකුශේභ ඵරහශඳොශයො තුති
තිශඵනහ, ගශම් ඉ් න කහට ශවෝ උදේති කය් න, රශේලඹට
උදේති කය් න.

නුහ

තුහ් නහ් ශේරහශේ ඉරතිකම් වයමඹ ශවොට තිශඵනහ.
ුහදල් නළති එක තභි තිශඵ් ශ් .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භ් ත්රීතුභි , ඔඵතුභහට ි ඹමිකත කහර ශේරහ අහනි.

ගු ජයන්ත කෆ නගොඩ මශතළ
(ரண்தைறகு ஜந் தகடதகரட)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

ත විනහඩිඹකි්  අ්  කයනහ, මූරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුභි .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

විනහඩිඹති නළවළ. කභති නළවළ. ඔඵතුභහශේ කථහ අ් 
කය් න.

ගු ජයන්ත කෆ නගොඩ මශතළ
(ரண்தைறகு ஜந் தகடதகரட)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

අපි ඒ ඉල්ලීභ කය් ශ්  සිඹලුභ භවජන ි ශඹෝිතතඹ් 
ශුවශ් . එභ ි හ ශම් කහයණඹ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොුහ
කය් න.
තුහ් නහ් ශේරහ කවුරු දිවි නළඟුභ ළඩටවන ගළන භවහ
ඳරිභහණශඹ්  කථහ කයනහ. ඊශආ භහ භශ ශගදයකට ගිඹහ. භහ
හිතන වළටිඹට සුජී ශේනසිංව භ් ත්රීතුභහ ගිඹහ. ඒ භුවයඹහශේ
දිවි ශතොය ශරහ තිබුණහ. දිවි නළඟුශම් ශභොනහ තිබුණ දිවි
ශතොය වුණු ශකනහශේ භයණ කටයුතු කය ග් න විධිඹති
නළවළ. අවර ඳවර මිකි සසු එකතු ශරහ ඒ ළඩ කටයුතු කයනහ.
අඳට කිඹනහ, "ශඵොශවොභ අභහරුි. ශම් භයණ කටයුතු කය
ග් න
විධිඹති නළවළ"ි කිඹරහ. එළි  ත
ඹක
ආර්ථික යටහති තභි තිශඵ් ශ් . ඒක තභි ශම් යශට්
තිශඵන ඹථහර්ථඹ. ඒ ඹථහර්ථඹට ුහහුණ ශද් න කිඹරහ
තුහ් නහ් ශේරහශග්  ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ ගළන කථහ කය් න
කිඹහ ඉල්රහ සිටිමික් , භහ ුහලි්  කශ ශඹෝජනහ ගළන ඵළසිල්
යහජඳති ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොුහ කයන ශර ඉල්රහ
සිටිනහ. සතුතිි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුතිි.
මීශඟට ගරු ජහනක තිකුඹුය භ් ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි
9ක කහරඹති තිශඵනහ.
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ඳහර්ලිශම්් තු

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ

(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

භට විනහඩි 10ති තිබුණහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

කහරඹ ශඳොඩ්ඩති අඩු ශරහ තිශඵනහ.
[අ.බහ. 4.22]

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ

(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයහංලඹ ගළන විනහඩි 9ති ශනොශි, ඳළඹ 9ති වුණ කථහ
කය් න පුළු් . ශම් ලිඹහ ග ත ටික ශම් කහරඹ තුශ භට
කථහ කය ග් න ඵළරි ශනහ. භහ තුටුභ අභහතයහංලඹ තභි
ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ. භහ ඳශහ බහශේ ඇභතියඹකු
වළටිඹට සිටිඹහ. අද
ආර්ථික ංර්ධන අභහතයතුභහශේ
අභහතයහංලඹ තිශඵන ි හ ඒ ඹටශ ඇභතියශඹති හශේ භභ
කටයුතු කයනහ.
ජඹ් ත කළටශගොඩ භ් ත්රීතුභහ ශම් ගරු බහශ්  පිටතට
ගිඹහ. එතුභහ දළන ග් න ඕනෆ, එතුභහ ඉ් ශ්  විඳතිශආ කිඹරහ.
එතුභහ ආඩුඩු ඳතිශආ ඉ් නහඹ කිඹරහ තභි හිශ තඵහ ශගන
ඇ ශ . විඳතිඹ ආඩුඩු ඳතිඹ අතය ශනති තිශඵනහ.
ශම් භහශේ 24න දහ න විට, අශප් අඹ ළඹ තු් න ය කිඹන
විට විඳතිශආ කඩුඩහඹභති ඇවිල්රහ අඳට ඡ් දඹ ශදනහ.
විඳතිශආ ඉරහ ඇති ශරහ, ආඩුඩු ඳතිඹට ඇවිල්රහ අඳට
ඡ් දඹ ශදන විඳතිශආ කඩුඩහඹභ ශම් භහශේ 24න දහ ඵරහ
ග් න පුළු් . ඒ ි හ විඳතිශආ භ් ත්රීරු් ට ත අවුරුදු
ගණනහති විඳතිශආ ඉ් න ශනහ. එශවභ ඉ් ශ්  නළති
ජනතහට ළඩ කය් න ඕනෆ නම් ආඩුඩු ඳතිඹට එ් න ඕනෆ.
භභ භශේ භළතියණ ශකොට්ගහශආ ව භශේ දිස්රිතිකශආ ශම්
අවුරුේශේ රුපිඹල් රති 5,740ක ළඩ කය තිශඵනහ. ඒහට
තභි අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ , ගරු ඵළසිල් යහජඳති
ඇභතිතුභහ ුහදල් ශ්  කශශේ. එශවභ කිඹන ශකොටභ ගරු
ඵළසිල් යහජඳති ඇභතිතුභහ ශම් බහ ගර්බඹට එනහ. අපි ඒ
අභහතයහංලඹ ඹටශ දළළ් ත ළඩ ශකොටති කය තිශඵනහ.
ගභට ගිහිල්රහ, ජනතහ ඉල්ර් ශ්  ශභොකතිද, ඉල්රන ශේ ඉසට
සිේධ කය් න අපි කටයුතු කය තිශඵනහ. අශප් ආඩුඩු ඳතිශආ
සිඹලු භ් ත්රීරු ශම් අභහතයහංලඹ තිශඵන ි හ තුටි්  සිටිනහ.
රහශේශීඹ ශල්කම් කහර්ඹහරර ම්ඵ් ධීකයණ කමිකටුර
බහඳතිරු්  වළටිඹට ගරු ඇභතිතුභහ අඳට ම්පර්ණ ඵරඹ දී
තිශඵනහ, ගශම් මිකි සු් ශේ අලයතහ ඉසට සිේධ න විධිඹට
කටයුතු කය් න කිඹරහ.
දළ්  ටිකකට ඉසය ශරහ භ් ත්රීයශඹති කිේහ, "දිවි
නළගුභ" ගළන. භභ ශවට උශේ ශ ඳළශ රති 4ති ශඵදනහ. භහ
කිඹ් ශ්  අතය නම් කහට වුණ ඇවිල්රහ ඵර් න පුළු් . ඒ
කටයු ත කය් ශ්  අශප් ගරු ඇභතිතුභහ දීපු ජීශනෝඳහඹ
ංර්ධන අයුහදශල් ුහදල්ලි් . ආඳසු ලතඹති
ග් න
ශනොශි එඹ ශද් ශ් . අඩු ආදහඹම් රහභි් ශේ ජීන ත
ඹ
ඉවශට ග් න අපි ඒ මිකි සු් ට ශ ඳළශ ටිකති ි කම් ශදනහ.
ශම් යශට් මීට ඉසය ඳළළති එති ජහතික ඳති ආඩුඩුලි් 
ි කම් දු් ශ්  ශකෝටිඳතිඹ් ටි. ඔවු් ට ආඩුඩුශ්  ල්ලි දීරහ
ණඹ කඳහ වළරිඹහ. අශප් ගරු ඇභතිතුභහ කටයුතු කය් ශ්  ගශම්
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සිටින අහිංක භුවසඹහට ශභොනහ වරි දීරහ ඔහුශේ ඳවුර නඟහ
සිටු් නි. අපි ඒ හශේ දළළ් ත ළඩ ශකොටති කයනහ. ඒ
හශේභ ශවට අි ේදහට අපි ත ශදඹති ශඵදහශගන ඹනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , දිවි නළඟුභ දීභනහ
ශදගුණඹති කශහ. රුපිඹල් 1,500 දීභනහ රුපිඹල් 3,000 දතිහ
රුපිඹල් 1,000 දීභනහ රුපිඹල් 2,000 දතිහ ළඩි කශහ. අශනති
සිඹලු ඳවුල් වහ රුපිඹල් 1,000ති ශදනහ. ත ශද් න අඹ
ඉ් නහ නම් අපි ඒ අඹට ශදනහ. ඒ හශේභ වළභ භෘේධි
රහභිඹකුටභ තභ් ශේ ශගදය ඳශුහළි  අදිඹය කය ග් න ශවට
අි ේදහ රුපිඹල් 2,500 ගණශ්  ශදනහ. ශම්හ ශදන ශකොට
විඳතිඹට තරු ම සි ශනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , සුි ල් වුව් ශන ති
භ් ත්රීතුභහ කිේහ භළතියණඹති එනශකොට ංර්ධන ි රධහරි් 
ඵශආ ඉ් නහ කිඹරහ. නළවළ, විඳතිඹි ඵශආ ඉ් ශ් . ශම් යශට්
උඳහධිධහරි්  51,000කට ංර්ධන ි රධහරි නමික්  රැකිඹහ
දු් ශ්  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහි. භභ ද් නහ ඒ අඹ අතය
උඳහධිඹ අයශගන ශ දළු කඩපු දරුුව සිටිඹහ කිඹරහ. භහ ශභඹ
මීට ඉසය කිඹහ තිශඵනහ. විඳතිඹ කළභළතිි උඳහධිධහරි් 
ශගනළල්රහ ටවු් ර උදසශඝෝණ කයනහ නම්. නුහ අද
උේශඝෝණ කය් න උඳහධිධහරිඹකු ශොඹහ ග් න නළවළ.
විඳතිඹ කිඹනහ, ආඩුඩුශ්  යසහ දීපු ඒ අඹ අද ඇට
ශඵදනහ කිඹරහ. ඇි, ඇට ශඵදන එක නයකද? ශවොි ශ් . මීට
ඉසය ශරහ කිේහ ශම් අඹශග්  ළඩති ග් ශ්  නළවළ කිඹරහ.
ශද් ශ්  රුපිඹල් 10,000ි කිේහ. දළ්  ඒක කිඹ් ශ්  නළවළ.
අපි දළ්  ඒ ඔතිශකෝටභ ඵිසිකලු ශදනහ. වළඵළි යසහ දීරහ
ඵිසිකලු දීපු ආඩුඩුට ඡ් දඹ ශදන එක ශවෝ ආඩුඩු
ශුවශ්  රැසම භති තිඹන එක යුතුකභති. ඒ යුතුකභ ඉසට
කය් න ඕනෆ. ඉසය ගහ ි රධහරි්  කිඹරහ කඩුඩහඹභති ඵහ
ග තහ. අප්ඳච්චිශආ, ඒ අඹශග්  ග තු ළඩ ශගොඩ! තභ
කිඹනහ ඒ කහරශආි යසහ දු් ශ්  කිඹරහ. අපි නම් කහට
ඵර කයරහ නළවළ. නුහ කළභළ ශත්  ඇවිල්රහ අඳට ළඩ
කයනහ නම් කවුද එඳහ කිඹ් ශ් ? ඕනෆභ ශකනකු භහ
ශුවශ්  රැසම භති ඳ නහ කිඹනහ නම්, භභ කිඹනහ
රැසම භ තිඹ් න කිඹරහ. කවුද යසහ දු් ශ් ? අපිි -ආඩුඩුියසහ දු් ශ් . ආඩුඩු දු් ුව යසහශ්  ඳඩිඹති අයශගන,
තභ් ශේ ජීවිත හර්ථක කයශගන විලසවිදයහරඹට ඹ් න උදවු
කයපු ශදභේපිඹ් ට  වඹති වරි ශදනහ නම්, ඒ අම්භහ තහ තහට
අඩුභ ගණශ්  ශයේදති ගිහි්  ශදනහ නම් ඒ අඹ තුටු
ශනහ. ඒ අඹට යුතුකභති තිශඵනහ යජඹ ආයතිහ කය් න;
යජඹට ඡ් දඹති ශද් න. ඒ අඹශේ ඡ් ද විඳතිඹට ග් න ඵළරි
වුණහභ අඳට ඵණිනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , භෘේධි ි ඹහභකඹ්  ගළන
කථහ කශහ. භෘේධි ි ඹහභකඹ් ට ඳ ම ම් දු් ශ්  අපි, ඒ අඹ
දිවි නළඟුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්් තු ඹටශ සථිය කශශේ අපි.
ඒ අඹ අශප් යජඹට ළඩ කයනහ. අශප් ගරු ඇභතිතුභහ දීපු
ල්ලිලි් , "එති ගභකට එති ළඩති" ඹන ළඩටවන ඹටශ
අපි ග්රහභ ි රධහරි ම් 14,022ක, ගම්භහන 35,000ක ළඩ කශහ.
ඒ හශේභ ඳශහ නළඟුභ ශුවශ්  ගරු ඇභතිතුභහ අඳට ුහදල්
දු් නහ. අපි ඒ ඳශහ නළඟුභ භඟි්  ති ශඳොශල් වළදුහ; ඵස
නළතුම් ශඳොශල් වළදුහ; ඒ හශේභ ශෞඛ්ය භධයසථහන වළදුහ;
ඳහල් වළදුහ. භභ එතුභහ දීපු ල්ලිලි්  භශේ ආනශආ ඳහල්
ශදකක ශදභවල් ශගොඩනළඟිලි වළදුහ. ඒහ ශවො ළඩ. විඳතිඹ
දළ්  ඒ ම්ඵ් ධශඹුව කිඹනහ, අශනති අභහතයහංලර ඒහට
අත දභනහ කිඹරහ. ඒක අශප් ළඩති. ඒක අශප් කහයණහති.
විඳතිඹට ඒක ළඩති නළවළ.
ආඩුඩු ඳතිශආ ඉ් න අශප් සිඹලුභ ඇභතිරු් ට ගරු
ඵළසිල් යහජඳති ඇභතිතුභහශේ අභහතයහංලශඹ්  ුහදල් රඵහ
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දු් නහ. රංකහශේ දිස්රිතික 25කට එතුභහ ල්ලි ශදන ශකොට
දිස්රිතික 3කටි රුපිඹල් මිකලිඹන 2,000ට අඩුශ්  දීරහ
තිශඵ් ශ් . ඒහ පුංචි දිස්රිතික. අශප් දිස්රිතිකඹට දු් නහ
රුපිඹල් මිකලිඹන 3,609ති. අශප් දිස්රිතිකශආ ඇභතිරු තයව
ශනහද? ශභතළන ඉ් න එක ඇභතියශඹති එතුභහ එතික
තයවහ නළවළ. අද ආශේ නළ ශ එක එක ළඩ තිශඵන ි හ. ඕනෆ
ශරහට ඔතිශකොභ ඉ් නහ. ගරු ඵළසිල් යහජඳති භළතිතුභහට
ඕනෆ ශකශනති ගරු කයනහ. අපි සිඹලු ශදනහභ එතුභහ භඟ
ඉ් නහ. භභ ගිඹ ඳහය කිේහ, ශම් අභහතයහංලඹට අඹ ළශඹ් 
සිඹඹට 75ති වරි ල්ලි ශ්  ශනහ නම් අපි කළභතිි කිඹරහ.
එතශකොට ශම් ශකොි අභහතයහංලඹට ල්ලි ශඵදු
අශප්
ජනහධිඳතිතුභහ ඹටශ තිශඵන යජශආ අභහතයහංලරටි ල්ලි
ශඵද් ශ් . ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භ් ත්රීතුමිකඹ කිඹරහ තිබුණහ,
යහජඳති ඳයම්ඳයහශේ කට්ටිඹශේ අභහතයහංලරට සිඹඹට 56ති
ශ්  කයරහ තිශඵනහ කිඹරහ. ඒක අශප් ළඩති. ගරු ඵළසිල්
යහජඳති භළතිතුභහශේ අභහතයහංලශආ ගිඹ භහර්තු භහශ්  ඳසශේ
එක ත ඳවති නළවළ. අපි ඔතිශකෝටභ ශඵදහ දු් නහ. ගම්ඳව
දිස්රිතිකශආ භුවසශඹති ඇවිල්රහ ඳහයති වදරහ ශද් න කිඹරහ
ඉල්ලුශො ඒකට ල්ලි ශද් න එතුභහ ශඟ ල්ලි නළවළ. ඒ
සිඹලුභ ුහදල් ශම් භ් ත්රීරු්  අතශර් එතුභහ ශඵදහ දු් නහ. එභ
ි හ අපි ඒ අභහතයහංලඹ වයවහ දළළ් ත ළඩ ශකොටති කයරහ
තිශඵනහ. ඉදිරිශආ දී -

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භ් ත්රීතුභහ, ත විනහඩි 2ක කහරඹකුි ඔඵතුභහට
තිශඵ් ශ් .

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ

(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ඒ කටයුතු ශම් සිඹලු ශදනහටභ දළක ඵරහ ග් න පුළු් කභති
රළශඵි. අශප් ගරු ඇභතිතුභහ ශභභ අභහතයහංලඹ ඹටශ දීපු
රතිඳහදන වයවහ අපි දළළ් ත ළඩ ශකොටති ශම් ජනතහට ඉටු
කශහ. ඒ හශේභ අපි ඳහු ගිඹ දසර ඳහරම් 210ක ළඩ ආයම්බ
කශහ. දළ්  ඒහ ි භහට ඳ ශේශගන ඹනහ. අපි ශවට අි ේදහ
න විට ත ඳහරම් 1,000ක ළඩ ආයම්බ කයනහ. ශම් හශේ ළඩ
කටයුතු ශම් අභහතයහංලඹ තුළි්  කයන ශකොට විඳතිශආ අඹට
දයහ ග් න ඵළවළ. එදහ 2001 අවුරුේශේ එති ජහතික ඳතිඹ
ඵරඹට ඳ
වුණු අසථහශේදී කිේහ ඉ් දිඹහට ඳහරභති
දභනහඹ කිඹරහ. ඒ කහශල් කථහ නම් ඉ් දිඹහට ඳහරම්
දභ් න. ඉ් දිඹහට ඳහරම් දභනහ කිේ ඒ ශගොල්ශරෝ ට ගශම්
ශඵෝතිකුති දභහ ග් න ඵළරි වුණහ. අපි ශම් ශනශකොට ඳහරම්
210ක ළඩ ආයම්බ කය තිශඵනහ. ශම් භහශේ අ්  ශන
ශකොට අපි ත
ඳහරම් 500කට ළඩි රභහණඹක ළඩ ආයම්බ
කය් න කටයුතු කයනහ. ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ වයවහ
යටභ ංර්ධනඹ කය් න පුළු් කභ රළබුණහ. ගරු ඵළසිල්
යහජඳති ඇභතිතුභහශේ ළඩ පිළිශශ තුශ යශට් ආර්ථිකඹ
ලතිතිභ කයනහ හශේභ යශට් ජනතහශේ දුප්ඳ කභ නළති
කයරහ ඉවශ තළනකට ශේ් න එතුභහ කටයුතු කයරහ තිශඵනහ.
එභ ි හ එතුභහට 2015 අවුරුේශේ ශම් අඹ ළඹ තුළි්  මීට ඩහ
ළඩ ශකොටති කය් න ලතිතිඹ වධර්ඹ රළශ හ කිඹහ රහර්ථනහ
කයමික්  භහ ි වඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුතිි. මීශඟට ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ
ි ශඹෝජය අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 10ක කහරඹති
තිශඵනහ.
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ගු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිවහබුල්ළ මශතළ (ආර්ථික වුංලර්ධන
නිනයෝජය අමළතයුරමළ
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம்.
அதறறருத்ற தறற அகச்சர்)

யறஸ்தைல்னரஹ் - ததரருபரர

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of
Economic Development)
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.

தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப,
ங்கரகட
அகச்சரண
ததரருபரர
அதறறருத்ற
அகச்சுக்கரண றறதரதுக்கலடுகள் லரண குழுறகன
றரத்றரன கனந்துதகரள்றல் கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன்.
றரசடரக
தகப
அகச்சர்
ததவல்
ரஜதக்ஷ
அர்கபறன்கலழ்
எரு
தறற
அகச்சரக
இருந்து
கடகதைரறகறட்டு ரன் றகவும் ததருககடகறன்ரநன்.
தகப அகச்சர் அர்கள், ன்ணறடத்றல் எப்தகடத்றருக்
கறன்ந அகச்சறதெடரக, ரட்டில் ரககப் ரதரக்கற,
குடும்த
ருரணத்கத்ம்
ரட்டின்
ருரணத்கத்ம்
அறகரறத்து, ரட்கடக் கட்டிதழுப்தற ரகு ஜணரறதற
யறந் ரஜதக்ஷ அர்கபறன் ஆசறரறன் ஆச்சரறறக்க
ரடரக ரற்ரம் கணக ணரக்குற்கரக இவு தகனரக
றகச் சறநப்தரண தொகநறரன இங்கறருகறன்நரர். அவ்ரர
அரரடு இகந்து அந்ப் தறகச் தசய்றரன
ணக்கும் சந்ர்ப்தம் கறகடத்கக்கரக ரன் றகவும்
ன்நறத்கட ணரக இருக்கறன்ரநன்.
தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, இன்ர
தகப ற கருரரக்க அர்கள் உகறகழ்த்றரதரது,
tourist arrivals சம்தந்ரகப் ரங்கள் தறகரண கல்ககப
ங்குரகக் குநறப்தறட்டரர்.

I would like to reply to the Hon. Ravi Karunanayake.
As per the definition of the United Nations World
Tourism Organization - UNWTO, "a tourist" is “a visitor
who stays at least one night in a collective or private
accommodation in a country visited”. The Department of
Immigration and Emigration of Sri Lanka counts tourists
as per this definition. In 2013, there were 27,600 hotel
rooms in Sri Lanka. This has increased up to 28,002 by
October this year. In 2013, the average duration of stay in
Sri Lanka was 8.56 days and the average expenditure of a
tourist was US Dollars 156.24 per day. By 31st October
2014, the average duration of stay is around 10.2 days
and the average expenditure of a tourist has increased up
to US Dollars 162.4. The average income earned per
tourist in 2013 was US Dollars 1,334 and in 2014, it is
US Dollars 1,624.
Now, I would like to compare our statistics with the
Maldives. In 2013, there were 1.125 million tourist
arrivals in Maldives. Tourist earnings in 2013 was US
Dollars 2,031 million and expenditure per day was US
Dollars 1,805. Therefore, Sri Lanka's tourist earnings is
almost on par with the Maldives now.
ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Hon. Deputy Minister, can I ask a question?
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ඳහර්ලිශම්් තු

ගු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිවහබුල්ළ මශතළ

(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)

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

Yes.
ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Is the tourist earnings in Sri Lanka and the Maldives,
the same?
ගු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිවහබුල්ළ මශතළ

(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)

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

In 2013, there were 1.125 million tourist arrivals in the
Maldives. It is almost the same in Sri Lanka. Sri Lanka is
on par with the Maldives.
தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப,
ட்டக்கபப்தை ரட்டப் தரரரன்ந உரப்தறணர் தகப
ரரரகஸ்ன் அர்கள் சறன றடங்ககபப்தற்நற இங்ரக
ரதசறணரர். ட்டக்கபப்தை ரட்ட அதறறருத்றக்தகன்ர
தகப அகச்சர் ததவல் ரஜதக்ஷ அர்கள் றறதரதுக்
கலடுககபச் தசய்றருக்கறன்நரர். அந் றறதரதுக்கலடுகள்
எவ்தரரு தறரச அடிப்தகடறரேம் தசய்ப்தட்டிருக்
கறன்நது. தகப அகச்சர் அர்கபறணரல் ரகரண
தறரசங்கரக்கு
க்கபது
ரகக்ரகற்த
றரசடரக
ரனறக றறதரதுக்கலடுகள் தசய்ப்தட்டிருக் கறன்நண. அக
அந்ந்ப்
தறரச
தரகுற
அகப்
தரபர்கபறன்
ஆரனரசகணறன்ரதரறல் இடம்ததரகறன்நரதரற, அக
இணரலறரண எதுக்கலடுகள் அல்ன. அக றகத் தபறரக
றபங்கறக்தகரள்ப ரண்டும். றழ்த் ரசறக் கூட்டகப்தை
தரரரன்ந உரப்தறணர்கள் தரடர்ச்சறரக இணங்கரக்
கறகடறரன இணரலறரக தொரகல்ககப உண்டுதண்ணுற்கு
தொற்சறக்கறநரர்கள்.
அர்கரக்கும்
றறதரதுக்கலடுகள்
தசய்ப்தட்டண. ஆணரல், அர்கள் அறரருந்து எரு
சத்கக்கூட தொஸ்ரம் தறரசங்கரக்கு ங்கறல்கன.
அரரதரன்ர ங்கரகட அசரங்கத்றரன இருக்கறன்ந
றழ்ப் தரரரன்ந உரப்தறணர்கரக்கும் ரங்கள் றற
தரதுக்கலடு தசய்றருக்கறன்ரநரம். அர்கள் றரும்தறரர,
இண அகண ரலறரகப் தறரறக்கரல், தசனவுதசய் தொடித்ம்.
தறரசங்கரகட - க்கரகட ரககரக்ரகற்நரர
ரன் அந்றறதரதுக்கலடுகள் தசய்ப்தட்டுள்பண.
ததரருபரர அதறறருத்ற அகச்சறன் றறதரதுக்கலடுகள்
தரடர்தரண லபரய்வுக் கூட்டம் - review meeting
டக்கறன்நரதரது அந்ப் தறரச அதறறருத்றக் குழுத்
கனர், தறரச தசனரபரரடும் அறகரரறகரபரடும்
ணறப்தட்ட தொகநறரன கனந்துகரடுற்கரண அறகரம்
இருக்கறநது. எரு தறரசத்றற்கு எதுக்கப்தட்ட றறக அந்ப்
தறரசத்றரன ந்றத்றல் தசனவுதசய்து ன்தது தற்நற
கனந்துகரடகனச்
தசய்கறன்ந
உரறக
அருக்கு
இருக்கறன்நது. அவ்ரநரண கூட்டங்கரக்கு றழ்த் ரசறக்
கூட்டகப்தறன் தரரரன்ந உரப்தறணர்கள் அகக்கப்
தடுறல்கன ன்ந குற்நச்சரட்கட இங்கு தொன்கத்ரர்கள்.
அது அந்ப் தறரச அதறறருத்றக் குழுத் கனர் அந்ப்
தறரச அதறறருத்ற தரடர்தரக டுக்கறன்ந லர்ரணரகும்.
அரரதரன்ர, இந்ற அசரங்கத்றணரல் அகக்கப்
தடுகறன்ந வீட்டுத் றட்டத்றரன சுரர் 2,500 வீடுககப
தகப அகச்சர் ததவல் ரஜதக்ஷ அர்கள் ங்கபது
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ட்டக்கபப்தை ரட்டத்துக்கு ங்குரர தொன்தரறந்
துள்பரர்.
அறல் சுரர் 2,200 வீடுகள் றழ் க்கரக்கு
ங்கப்தட்டுள்பண. ரன் அந் அகச்சறதகட தறற
அகச்சரக இருந்தும் து தொஸ்வம் க்கரக்கு தரரண
300 வீடுகள்ரன் ங்கப்தட்டண. த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட,
சுணரறரல் தரறக்கப்தட்ட, ல்.ரல.ரல.ஈ. தங்கரறகபரல்
ஊர்கபறரருந்து தபறரற்நப்தட்டர்கபரண அந் க்கள்
30 ஆண்டுகரக்குப் தறநகு லண்டும் து ஊர்கரக்கு ந்து
வீடுககபக் கட்டிக் குடிரரகக்கூட, இந்க் கூட்ட
கப்தறணர் அதறக்கரல் றர்க்கறன்ந அந் ரரசரண
தசகன ரன் இந்ச் சகதறரன றகன்கரகக்
கண்டிக்கறன்ரநன்.
தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப,
தகப அகச்சர் அர்கள் இந் ரட்கட ததரருபரர
ரலறறரன கட்டிதழுப்தைற்கரண தறகபறல் ஈடுதட்டுக்
தகரண்டிருக்கறன்நரர்.
ங்கரகட
அகச்சுக்கு
தகரடுக்கப்தட்டிருக்கறன்ந தறகள் அசறல், இண, தறரச
ரரதரடுகரக்கப்தரல் தகப அகச்சர் அர்கபறன்
கனகறரன
ரற்தகரள்பப்தட்டு
ருகறன்நண.
க்கரகட ததரருபரர றகனகககப அடிப்தகடரகக்
தகரண்டு எவ்தரரு தறரசத்துக்கும் அதறறருத்றக்தகண றற
எதுக்கலடு தசய்ப்தடுகறன்நது.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, you have two more minutes.
ගු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිවහබුල්ළ මශතළ

(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ்)

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

All right, Sir.
குநறப்தரக,
இன்ர
இனங்ககறன்
சுற்ரனரத்துகந
ரகரக தொன்ரணநற ருகறன்நது. ரங்கள் றர்தரர்த்க
றடவும் அறகரண tourists இந் ஆண்டு இனங்ககக்கு
ந்றருக்கறநரர்கள். றர்ரும் இண்டு ர கரனங்கரக்குள்
இன்தம் அறகரண உல்னரசப் தறகள் இனங்ககக்கு
ருரர்கதபன்ர ரங்கள் றர்தரர்க்கறன்ரநரம். அந்
ககறல், உல்னரசப் தறகபறன் ண்றக்கக றடீதன்ர
இட்டிப்தரகும் சூழ்றகனக றர்ரரக்கும்ககறல் அர்க
ரக்குத் ரகரண தரதுகரப்தை ற்ரம் hotel சறககபச்
தசய்து ருகறன்ரநரம். சுற்ரனர தசல்னக்கூடி ககறல்
தைற தைற இடங்ககப அநறதொகம்தசய்து, அங்கு tourist resort
ககப அகத்து அந்ப் தறரசங்கரக்கரண உட்கட்டகப்தை
- infrastructure - சறககப றருத்றதசய்து ருகறன்ரநரம்.
தகப அகச்சர் அர்கரகட றகரட்டரன்கலழ்
இத்கக சறககப ங்குறரன ங்கரகட அகச்சு
தொழுகரக ஈடுதட்டு ருகறன்நது.

Finally, I would like to thank the Hon. Minister for
the guidance and leadership given to the Ministry and the
former Secretary, Dr. P.B. Jayasundera, present
Secretary, Dr. Nihal Jayathilaka, Additional Secretaries,
Director-General, Directors and all the staff for the
maximum support given to implement the programmes of
our Ministry.
Thank you.
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මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට විනහඩි 22ක
කහරඹති තිශඵනහ.
[අ.බහ. 4.41]

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

සතුතිි.
මූරසුන ශවොඵන ගරු භ් ත්රීතුභි , ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයහංලශආ ළඹ ශීර් පිළිඵ කථහ කය් නට භ ශත්  භභ
කහයණඹති අව් නට කළභළතිි. අඳට දළන ග් නට රළබුණහ,
ජනහධිඳතිතුභහ අද උහවිශඹ්  රලසනඹති අවරහ තිශඵන ඵ.
ශඵොශවොභ ශකටිශඹ්  කිේශො
භළතියණඹති තිඹරහ ඡ් දඹකට ගිහිල්රහ- ජනහධිඳතිතුභහට ත තහති ජනහධිඳති
් න පුළු් ද, ඵළරිද කිඹරහ උහවිශඹ්  රලසනඹති අවරහ
තිශඵනහ. ඒ කහයණඹ දළ්  භහධයශඹ්  රකහල ශරහ තිශඵනහ.
ඒ හශේභ සුප්රිම් උහවිශඹ්  දළ්  ඒ කහයණඹ ද් රහ තිශඵනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , ශම් විභමාභ අධිකයණශඹ්  සිදු
කය් නට ඹ් ශ්  විෘතද, යවසිගතද කිඹරහ අපි දළනග් නට
කළභළතිි. කරුණහකයරහ ඒ රලසනඹ කථහනහඹකතුභහට ශඹොුහ
කය් න පුළු්  නම් හුඟති ශවොි.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

අධිකයණශඹ්  අව් න, කථහනහඹකතුභහශග්  අව් ශ් 
නළති.

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

භට අධිකයණශඹ්  අව් න ඵළවළ ශ් .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

අද දින විඹඹට අදහශ කථහ කය් න, ගරු භ් ත්රීතුභහ.

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

භට අධිකයණශඹ්  අව් න ඵළරි ශේල් තභි භභ
ඳහර්ලිශම්් තුශ්  අව් ශ් .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

අද දින විඹඹට අදහශ කථහ කය් න, ගරු භ් ත්රීතුභහ.

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අද දින විඹඹට අදහශ භභ කථහ කයනහ. නුහ ශම්ක
යටටභ ඵරඳහන කරුණති ි හි භභ ඒ කහයණඹ ගළන ඇහුශේ.
නළති භට කථහ කය් න ශන කරුණු නළති ි හ ශනොශි.
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ශම්ක යටට ශඵොශවොභ ළදග කරුණති. ජනහධිඳතිතුභහට
අුවභහනඹති තිශඵන ි හ තභි එඹ සුප්රිම් උහවිශඹ්  ඇහුශේ.
එශවභනම් භට අිතිඹති තිශඵනහ, ඒ කහයණඹ පිළිඵ
ඳහර්ලිශම්් තුශ්  අව් න. ඒ කහයණඹ කථහනහඹකතුභහට ශඹොුහ
කය් න කිඹරහ විතයි භභ කිේශේ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශම් අසථහශේ වළකිඹහති නළවළ, ඒ රලසනඹ ශඹොුහ කය් න.

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , ඔඵතුභහ ඒ තීයණඹ ග් න.
ඔඵතුභහට ඒ තීයණඹ ග් න පුළු් . භට අිතිඹ තිශඵනහ,
ඔඵතුභහශග්  ඒ කහයණඹ ගළන අව් න. ඒක ඔඵතුභහ ශ රුම්
ග් නට ඕනෆ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)
(The Presiding Member)

I have already given my Order.
ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

භට අිතිඹ තිශඵනහ, ඒ ගළන අව් න. කථහනහඹකතුභහට ඒ
කහයණඹ ශඹොුහ කයනහද, නළේද කිඹන එක තීයණඹ කය් න
ඔඵතුභහට පුළු් .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

I have already given my Order.
ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඒ කහයණඹ ඳළවළදිලි කය ග් න ඕනෆ ි හ තභි භභ ඇහුශේ.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

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

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

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

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, it must be told to this Parliament that the
Judiciary is acting independently.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order.
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ඳහර්ලිශම්් තු

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

ඒක ශභතළනට අදහශ නළවළ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භ් ත්රීතුභහ කථහ කය් න.

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඒක ශභතළනට අදහශ නළවළ. ඒ ි හ තභි භභ ශම් රලසනඹ
ශභතළන දී භතු කශශේ. [ඵහධහ කිරීභති]
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(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

භ් ත්රීරු් ට රතිඳහදන ශදන ශකොට එක වහ භහන ඒ
රතිඳහදන ශද් නට ඕනෆ. යජඹකට ඕනෆ විධිඹකට විඹදම් කය් න
පුළු් . [ඵහධහ කිරීම්]

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති රලසනඹති, ගරු ගහමිකණී විිත
අභහතයතුභහ.

විජඹුහණි ද ශොිහ

ගු ගළමිණී විජිත් විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ (ලනජීවී
වම්ඳත් වුංරක්ණ අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர - ணசல
ரசறகள் பப் ரதணுகக அகச்சர்)

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

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

(The Presiding Member)

ශම් ගරු භ් ත්රීතුභහ බහ ශනොභඟ ඹනහ, මූරහනහරඪ
ගරු භ් ත්රීතුභි . භට භතකි, භභ විඳතිශආ හිටපු කහරශආ භට
දීපු රුපිඹල් රති 25 - [ඵහධහ කිරීම්]

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

භභ ඒ ගළන තීයණඹති දු් නහ. ඵහධහ කය් න එඳහ, ගරු
භ් ත්රීතුභහට.

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අද භට රථභශඹ්  කථහ කයපු ජඹ් ත කළටශගොඩ භ් ත්රීතුභහ
රලසනඹති ඇහුහ. ඒ අසථහශේ දී ඇභතිතුභහ ශම් ගරු බහශේ
හිටිශආ නළවළ. ඒ භ් ත්රීතුභහ රතිඳහදන ගළන රලසනඹති ඇහුහ. ෆභ
ඳහර්ලිශම්් තු
භ් ත්රීයශඹකුටභ
රුපිඹල්
රති
50ක
රතිඳහදනඹති ශදනහ කිඹරහ ඔහු රකහල කයන අසථහශේ දී
යජශආ භවය භ් ත්රීරු ව්  කශහ, "කරඵර ශ් න ඕනෆ
නළවළ, අපිට ඊට ළඩිශඹ්  රළශඵනහ"ඹ කිඹරහ. ෆභ
ඳහර්ලිශම්් තු භ් ත්රීයශඹකුටභ එක වහ භහන රතිඳහදන
ශනොරළශඵ් ශ්  ඇි කිඹන රලසනඹි භභ අව් ශ් . ඒ රලසනඹට
පිළිතුය ඔඵතුභහ පිළිතුරු කථහශේ දී ඳළවළදිලි කය් න.
[ඵහධහ කිරීම්] ඒකට පිළිතුයති ශද් න. ඒකට පිළිතුයති ශදන එක
ශවොි. අපිට දළන ග් නට ඕනෆ, ඔඵතුභහශේභ අදව. අඳට
පිළිතුය දළන ග් නට ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] පිළිතුරු කථහශේ දී ශවේතු
ඉදිරිඳ කය් න. ෆභ ඳහර්ලිශම්් තු භ් ත්රීයශඹකුභ එක වහ
භහනි. [ඵහධහ කිරීම්]

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Azwer, please be seated.
ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෆභ ඳහර්ලිශම්් තු භ් ත්රීයශඹකුභ එක වහ භහනි. [ඵහධහ
කිරීම්]

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

අි ති භ් ත්රීරු කරුණහකය හඩි ශ් න.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක රීති රලසනඹති ශනොශි. ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභහ
කථහ කය් න.

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔඵතුභහට අහධහයණඹති වුණහ නම් ඒ ගළන ශනභ කථහ
කය් න පුළු් . ඒක ගළන අඳට ගළටලුති නළවළ. නුහ අපි
කථහ කය් ශ්  ර්තභහනඹ ගළනි. යජඹකට පුළු්  යජශආ
ුහදල් ඳරිවයණඹ කය් න. ඒකට තභි යජඹ ඳ
ශරහ
තිශඵ් ශ් . නුහ ඳහර්ලිශම්් තු භ් ත්රීරු ව යජඹ අතය
ශනති තිශඵනහ. ශම් ශන ඳහර්ලිශම්් තුශේ භ් ත්රීරු් ට
ශ ශය් ශ්  නළවළ. ඳහර්ලිශම්් තුශේ භ් ත්රීරු් ට ශම් ශන
ශ ශය් ශ්  නළති එක ශඵොශවොභ අහනහ් ති. ුහදල් අුවභත
කයශගන ඒ ුහදල් බහවිත කය් න යජඹකට පුළු් . නුහ
ඳහර්ලිශම්් තු භ් ත්රී්  එක වහ භහනි. ඳහර්ලිශම්් තුශේ
භ් ත්රීරු් ට ශම් ශන ශ ශය් ශ්  නළවළ. අද ශභතළනදී මීට
ශභොශවොතකට ශඳය ත භ් ත්රීයශඹති ව්  කශහ, "භභ ශ
ඳළශ රති 4ති ශඵදනහ" කිඹරහ. ඒකි භභ ශම් රලසනඹ භතු
කය් ශ් . භ් ත්රී ධුයඹි, යජඹක විධහඹක ධුයඹි අතය ශනති
තිශඵනහ. ඒ ශන ශ රුම් අයශගන නළති රලසනඹ තභි භභ
ශභතළනදී භතු කය් ශ් . ශම් රලසනඹ භභ භතු කය් ශ් 
ශභතුභ් රහට ශ ශය් ශ්  නළති ි හි. විධහඹකඹි,
යසථහදහඹකඹි අතය ශනති තිශඵනහ. ඒ ශන අපි
ආයතිහ කය් නට ඕනෆ. ඒ ි හ තභි අපි ශභතළනදී ශම් රලසනඹ
භතු කය් ශ් .
අපි අද කථහ කය් ශ්  ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශආ ළඹ
ශීර් පිළිඵි. ශකටි කහරඹකදී කරුණු යහෂ්ඹති කිඹ් න
තිශඵන ි හ ව විශලේශඹ් භ ආර්ථික ංර්ධන ඇභතිතුභහ
ශම් අසථහශේ ශම් ගරු බහශේ සිටින ි හ භභ ආර්ථික
ංර්ධනඹ ගළන පුළුල් ශර කථහ කය් න ඹනහ. අපි අව් ශ් 
ආර්ථික ංර්ධන ආකෘතිඹ ගළන -ශභොඩරඹ ගළන- තිශඵන
රලසනඹි. අඳට ශඳශන් නට තිශඵන ශන ඒකි. එතුභ් රහ
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කිඹනහ ශම්ක එතුභ් රහශේ ශභොඩරඹ කිඹරහ. අපි ඒ ශභොඩරඹ
ගළන රලසන කයනහ. අපි ද් නහ, අර්ථ ලහසත්රශේදී අභහර්තය
ශ්  කිේහ "ංර්ධනඹ කිඹ් ශ්  ි දවි" කිඹරහ. ශභොකතිද
ශම් "ංර්ධනඹ කිඹ් ශ්  ි දවි" කිඹරහ කිඹ් ශ් ? It is
political freedom, economic facilities, social opportunities,
transparency guarantees and protective security. ඒ කිඹ් ශ් 
ශේලඳහරන ි දව, ආර්ථික අසථහ, භහජයීඹ අසථහ,
විි විදබහඹ වතික කිරීභ වහ ආයතිහ කිඹන එක ඔහු ව් 
කයනහ. අපි ශම් සිඹල්රතිභ භි ් ශ්  ඒ ශකෝණශඹ් . ශම්
ශේල් තිශඵනහද කිඹරහ තභි අපි ශභතළනදී අව් ශ් .
භභ කිේහ ශේ වළභ අභහතයහංලඹකභ ළඹ ශීර් ගළන
විතයති ශනොශි, ංර්ධනඹ ගළන කථහ කය් න අඳට ශම් ගරු
බහශේ ුහදල් ඇභතියශඹති නළවළ. ශම් ගරු බහ තුශ ුහදල්
ඇභතියශඹති නළති ි හ ආර්ථික ංර්ධන ඇභතිතුභහ ශම් ගරු
බහශේ සිටීභ අපි අගඹ ශකොට රකනහ. ශභොකද, ුහදල්
ඇභතිතුභහට නළ නම් ආර්ථික ංර්ධන ඇභතිතුභහට තභි ශම්
තර්ක ඉදිරිඳ කය් න පුළු් ; ශම්හ හකච්ඡහ කය් ට පුළු් .
ශම් යජඹ ඹටිතර ඳවසුකම් ශගොඩ නඟහශගන, ශගොඩ
නඟහශගන ඹනහ. නුහ ඹටිතර ඳවසුකම් ශගොඩ නළඟ ඳභණි් භ
එහි රතිරහබ ජනතහට රළශඵ් ශ්  නළවළ. උදහවයණඹති
ලශඹ්  කිේශො , ශම් අවුරුදු ගණනහ තුශ විදුලි ඵරඹ ි හ
ළඩි රභහණඹකට රළබී තිශඵනහ කිඹරහ ඔඵතුභ් රහ වළභ
තිසශේභ ව්  කයනහ. අපි ඒ ගළන ් ශතෝ ශනහ; අශප්
තුට රකහල කයනහ. නුහ භභ අවන රලසනඹ ශම්කි. විදුලි
ඵරඹ ශේහ, ඳහයති ශේහ ඹටිතර ඳවසුකම් විධිඹට ශභොනහ
තළුව ඒහශආ රතිරහබඹ රළශඵ් න ඕනෆ මිකි සසු් ටි. ඒක
ගළන තභි භභ ශභතළන හකච්ඡහ කය් න ෆඹම් කය් ශ් .
අපි ද් නහ, අද ශම් කරහඳශආභ තිශඵන අධිකභ විදුලි මිකර
තිශඵ් ශ්  රංකහශේ ඵ. ශභොකද, විදුලිඹ ඒකක 180ට
ග ශතො තහිර් තඹට ළඩිඹ, විඹට්නහභඹට ළඩිඹ, ඉ් දිඹහට
ළඩිඹ, ඳහකිසතහනඹට ළඩිඹ අශප් විදුලිඹ ඒකකඹක මිකර ළඩිි.
නුහ විදුලිඹ ඒකක 600ට ග ශතො ශම් කරහඳශආ , ඒ හශේභ
පිලිපීනශආ,
සිංගප්පරුශේ,
තහිර් තශආ,
විඹට්නහභශආ,
ඉ් දිඹහශේ, ඳහකිසතහනශආ, ශම් සිඹලුභ යටරට ළඩිඹ තභ
අධිකභ විදුලිඹ ඒකකඹ -රුපිඹල් 38ක විදුලිඹ ඒකකඹතිශඵ් ශ්  රංකහශේි. ඹටිතර ඳවසුකම් තිබුණු ි හභ එි්  යට
ංර්ධනඹ වුණහ කිඹන තළනට අඳට එ් නට ඵළවළ කිඹන එක
ව්  කය් නට ඕනෆ.
අපි රහවනඹ දිවහ ඵළලුශො , අපි කිඹනහ භව ඳහය වළදුහ,
ගශම් ඳහය වළදුහ කිඹරහ. ගශම් ඳහය වළදුහට භදි, ඒ ගශම් ඳහශර්
ඹ් න ඕනෆ. එතිශකෝ ඵස එශක්  ඹ් න පුළු් , එතිශකෝ ඳි් 
ඹ් න පුළු් . නුහ අපි ඵස බහවිතඹ දිවහ ඵළලුශො , 2010 දී
ඵස 5407ති තිබුණහ. අද තිශඵ් ශ්  ඵස 5081ි. ඒ හශේභ, ඵස
තිබුණ , දකට බහවිත ශන ඵස ගණනති තිශඵනහ. ඒහ
ශනභ ගණනඹ කයරහ තිශඵනහ. ශේහ ඵර් ශ්  ඒශක් . අද
ඒ ඵස 5100ශආ රභහණඹ ඵස 4700ට අඩුශරහ. ඒ කිඹ් ශ් , ඵස
400කට ඩහ අඩු ශරහ තිශඵනහ. කහර ටව් ලි් 
ඵළලුශො , කහර ටව්  රභහණඹ 7174ට ඉවශ ගිහිල්රහ
තිශඵනහ. ඒ අුව ඵළලුශො , ඒ ම්පර්ණ ඵස රභහණඹ අලය
ශනහ රහවන කටයු ත කයශගන ඹ් න. අද ඵස හිඟඹති
තිශඵනහ. නුහ , අඹ ළඹ කථහශේදී කිේහ, ඵස රභහණඹ ළඩි
කයනහ කිඹරහ. ඵස රභහණඹ ළඩි කයන එක ගළන අපි තුටු
ශනහ. නුහ ශභතළන තිශඵන රලසනඹ තභි, ඳහශර් ඹ් න
රහවන ඳවසුකම් නළති එක. රහවන ඇභතිරු 8 ශදශනති 9
ශදශනති ඉ් න පුළු් . නුහ , යහ්රි 8.00්  ඳසශේ, 9.00් 
ඳසශේ ඳහශර් ඵස එකති නළවළ. ශම්ක තභි තිශඵන රලසනඹ.
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[ඵහධහ කිරීම්]"කථහ ශදෝරහශ්  ගභන ඳි් " කිේහලු. කථහ
ඵස එශක්  ගභන ඳි් . ආර්ථික ංර්ධනශආ තිශඵන රලසන
ඒහ තභි. ශභතළන තිශඵ් ශ්  ංර්ධනඹද, නළ නම් ශභතළන
තිශඵ් ශ්  ඹළපීභද ඹන එක තභි අපි අව් ශ් . ශභතළන
තිශඵ් ශ්  දියුණුද, දීභනහද කිඹන රලසනඹ තභි ශම් ආර්ථික
ශභොඩරඹ තුශ අඳට තිශඵන රලසනඹ. ශභතළන ශගොඩනගහශගන
ඹ් ශ්  ඹළපීශම් ආර්ථික ශභොඩරඹති. විශලේශඹ් භ, කුඩහ
කහරශආදී අපි ඇහුහ, සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක භළතිි ඹශේ
යජශආ තිබුණු ආර්ථික රතිඳ ති ගළන. දළ්  සිදුශන ශේ
ඵරහශගන ගිඹහභ, යජඹ ශති් ද්ර කය ශගන 1971 සිට 1977
ශනක්  ගිඹ ඒ ආර්ථික රතිඳ තිඹ අඳට නළත භතති
ශනහ. අශප් විශේශීඹ ණඹගළතිබහඹ ළඩි ශේශගන ඹනහ.
2009 ර්ඹ ග ශතො , විශේශීඹ ණඹ අුවඳහතඹ තිබුශඩු සිඹඹට
18ට. අද ඒක සිඹඹට 50කට කිට්ටු නහ. ඒ කිඹ් ශ් , විශේශීඹ
ණඹගළතිබහඹ ළඩි ශේශගන ඹනහ. විශේශීඹ ණඹගළතිබහඹ
රභරභශඹ්  ළඩි ශේශගන ඹනහ. ශම් ංර්ධනඹද, ඹළපීභද
කිඹන රලසනඹ භභ අව් ශ්  ඒ ි හි.
අපි ංර්ධනඹ භි න යහඳෘති දිවහ ඵරුහ. ඳහයල්,
රහවනඹ, ජර ළඳයුභ, විදුලිඵරඹ, යහඹල්, ි හ, අධයහඳනඹ
ළි  නහනහරකහය ශේල් දිවහ ඵළලුශො , ඒහ වහ ඹන විඹදම්
ගණනඹ කයරහ ඵළලුශො , අපි ද් නහ ශඩොරර් බිලිඹන 18ති ශකෝටි 1,800ති- විඹදම් න ඵ. නුහ ඒ ශඩොරර් ශකෝටි
1,800්  ශකෝටි 1,500තිභ එ් ශ්  ණඹලි් . ඒ ි හි අපි
ශභතළනදී රලසන කය් ශ් , ශම්ක ඇ තටභ ංර්ධනඹද,
ඹළශඳන ආර්ථිකඹද, ඹළශඳන ආර්ථිකඹට ගභ්  කයන භඟතිද
කිඹරහ.
අපි ඇ තටභ කල්ඳනහ කශශො , ශම් ආර්ථිකඹ යහ
ඳති් ශ් , ඹළශඳ් ශ්  අශප් යට විරු්  පිට යටර ළඩ
කයරහ දවඩිඹ භව් සිශඹ්  උඳඹහ ශගන ශම් යටට එන
ුහදල්ලි් . 2005දී ඒ ආදහඹභ අශප් භසත දශ ශේශීඹ
ි සඳහදනශඹ්  සිඹඹට 8ි. ඒක රභරභශඹ්  ළඩි ශරහ 2012
න ශකොට සිඹඹට 10 ඳළ් නහ. රභරභශඹ්  අශප් ඹළපීභ ළඩි
නහ. ඒ කිඹ් ශ් , ඒ යටර ආර්ථිකඹ භත රංකහට ඒ ුහදර
රඵහ ග් න පුළු් ද ඵළරිද කිඹන එක දිවහ අපි ඵරහ ශගන
සිටිනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , අශප් අම්භරහ, අතිකරහ,
නංගිරහ පිට යටල්ර ළඩ කය් න ඹනහ විතයති ශනොශි.
අශප් යහඳෘතිරදී අපි ශභොකතිද කය් ශ් ? ශම් යශට් ශභොකති
ශවෝ විලහර යහඳෘතිඹති ආයම්බ කයන ශකොට -ඒක යහඹති
ශ් නට පුළු් , ගු්  ශතොටුශඳොශති ශ් න පුළු් , විදුලි
ඵරහගහයඹති ශ් න පුළු් - අපි ශභොනහද කය් ශ් ? අපි පිට
යට විශලේඥඹ්  ශම් යටට ශගශනනහ. අශප් අඹ අඩු ආදහඹම්
රළශඵන රැකිඹහ කය් න පිට යටරට ඹනහ. නුහ අපි ඒ
යටල්ර ඉ් න විශලේඥඹ්  අශප් යටට ශගශනනහ. භහ ශම්
කථහ කය් ශ් , අපි අුවගභනඹ කයන ශම් ආර්ථික ශභොඩරඹ
ගළන තිශඵන රලසනඹි. ඒ ි හ තභි අපි දිගි්  දිගටභ
කිඹ් ශ් , අධයහඳනඹට ළඩි ළඩිශඹ්  ආශඹෝජනඹ කය් න
කිඹරහ. එතශකොට තභි අශප් ආර්ථිකඹ නඟහ සිටු ් න පුළු් 
් ශ් . විශලේඥඹ්  විතයති ශනොශි, පිට යටලි්  අපි
ශේකඹුව ශගශනනහ. ඒ යහඳෘතිරට අලය ශේකඹුව
අපි පිට යටලි්  ශගශනනහඹ කිඹන එක ශභතළනදී ව් 
කය් න ඕනෆ. විශේශීඹ ණඹ, විශේශීඹ ආර්ථිකලි්  අඳට
රළශඵන ුහදර, විශේශීඹ දළුවශම් විශලේඥඹ්  ඹන ශම්
සිඹල්රතිභ ඵරඳහනහ අශප් ආර්ථික ශභොඩරඹට.
භහ ඊශඟට ශගතු ගහ ගළන කරුණු  වඳඹති අව් න
කළභළතිි. ශභොකද, භ් ත්රීරු  වඳ ශදශනති ව්  කශහ, "දිවි
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[ගරු ඉයහ්  විරභය න භවතහ]

නළඟුභ" ළඩටවි ්  ශගතු ගහශේ පරදහිතහ ළඩි ශරහ
තිශඵනහ කිඹරහ. භවය විට භභ ශම් අවන රලසනඹට විසතය
කිරීභති ඳසු රළශඵි කිඹරහ භභ හිතනහ. ගරු භ් ත්රීරු ව් 
කශහ ශගතු ගහශේ පරදහිතහ ළඩි ශරහ, රභහණඹ ළඩි ශරහ
තිශඵනහ කිඹරහ. නුහ අඳට ශම්ක වරිඹට ශතෝයහ ග් න ඵළවළ.
ශම් යජඹ හුඟති ද ත ඉදිරිඳ කයනහ. අපි ඒ ද ත ගළන රලසන
කයනහ. ද ත රලසන කය් න අඳට ශවේතු තිශඵනහ. ඒ ශවේතු
තභි, ඒ ද ත එකිශනකට ගළශශඳ් ශ්  නළතිකභ. ශගතු ගහ
ශඵොශවොභ හර්ථක නම්, දිවි නළඟුභ ළඩටවන හුඟති හර්ථක
නම්, ි සඳහදනඹ කයන රභහණඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ නම්
ළඳයුභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. අපි ද් නහ, අශප් යශට්
ජනගවනඹ එච්චය ළඩි ශරහ නළවළ කිඹරහ. ශභොකද, අශප් යශට්
ජනගවනඹ ශඵොශවොභ අඩුශ්  තභි ළඩි ශේශගන ළඩි
ශේශගන ඹ් ශ් . ඉති් , ළඳයුභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ නම් ඇි
ඵඩු මිකර ඉවශට ඹ් ශ්  කිඹන එක භභ අව් න කළභළතිි. ඇි
ඵඩු මිකර ඉවශ ඹ් ශ් ? භහ ශඟ තිශඵනහ ඳහරිශබෝගික කටයුතු
පිළිඵ අධිකහරිශඹ්  රඵහ ග ත ද ත. ඒ ද ත අුවි භහ ශම්
මිකර ගණ්  ව්  කය් ශ් .
විශලේශඹ්  එශලු ග ශතො , 2012 සිට 2014 දතිහ, ශදහි
වළය අශනති සිඹලුභ එශලුරභ මිකර ඉවශට ගිහි්  තිශඵනහ.
ලීතිස සිඹඹට 13කි්  ළඩි ම  තිශඵනහ. ශඵෝංචි සිඹඹට 20කි් 
ළඩි ම  තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශගෝහ, දිග ශඵෝංචි, භහළු මිකරිස , අළු
ශකශල්, තතිකහලි, පිපිඤසඤහ, ශකොශ ඳළවළති මිකරිස, කළකිරි,
ශභොනහ ග ත විලහර රතිලතලි්  ළඩි ම  තිශඵනහ. -දීර්ඝ
රළිසතුති තිශඵනහ. ශම්හ ඔතිශකොභ භහ කිඹ් නට ඹ් ශ් 
නළවළ.- සිඹඹට 4 සිට සිඹඹට 500ති දතිහ මිකර ළඩි ම  තිශඵනහ.
ශම්හ මිකි සසු වළභදහභ අුවබ කයන ආවහය. [ඵහධහ කිරීම්]

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔඵතුභහට ි ඹමිකත ශරහශ්  ත විනහඩි ශදකක කහරඹති
තිශඵ් ශ් .

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ශම් ංඛ්යහ ශල්ඛ්න
භභ ඳහරිශබෝගික කටයුතු අධිකහරිශආ
ශල්ඛ්නලි්  රඵහ ග ත ඒහ. අතයලය ආවහය ග ශතො ,
2011 සිට 2014 දතිහ - නඩු, ම්ඵහ, සුදු වහල්, යතු වහල් ග ත -

ගු බෆසල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ (ආර්ථික වුංලර්ධන
අමළතයුරමළ
(ரண்தைறகு ததவல் ரரய ரஜதக்ஷ - ததரருபரர
அதறறருத்ற அகச்சர்)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic
Development)

ඔඹ ද ත ළයදිි.

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

විඹළි මිකරිසරි, කඩර රි, යතු ලුවරි ඳභණි මිකර
ඳවශට ගිහි්  තිශඵ් ශ් . අශනති සිඹල්ශල්භ මිකර ඉවශට ගිහි් 
තිශඵ් ශ් . [ඵහධහ කිරීම්] ශම්ක ළයදි නම්, ඳහරිශබෝගික කටයුතු
අධිකහරිශඹ්  අඳට රලසන කය් නට ශනහ, ළයදි ද ත ඉදිරිඳ
කයනහ කිඹහ. එක අධිකහරිඹකි්  ළයදි ද ත ඉදිරිඳ කය් න
පුළු්  නම්, එශවනම් යජශආ අශනති අංලර ද ත ගළන
අඳට රලසන කය් නට ශනහ. ඒ ද ත
ළයදිඹ කිඹහ අඳට
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තීයණඹකට එ් න ශනහ. ශම් ද ත ළයදිඹ කිඹහ ව් 
කයනහ නම්. ඇි ශම්ක ශභශවභ සිදු ් ශ්  කිඹහ ආඩුඩු
ඳතිශආ අහන කථහශේදී ඳළවළදිලි කශශො ඒක අඳට
ශඵොශවොභ රශඹෝජන ශේවි.
අද ගරු ඳවිත්රහ ් ි ආයච්චි ඇභතිතුමිකඹ කථහ කයනශකොට
කිේහ, සිහින භහලිගහ තිශඵන යටති ි ර්භහණඹ කය තිශඵනහඹ
කිඹහ. සිහින භහලිගහ ඳභණති තිබිරහ ජනතහට ළඩති නළවළ.
ගම්භහනර අද තිශඵන ශන ගළන විශලේශඹ්  එතුමිකඹ කථහ
කශහ. ශුහ්  ඳහල් ඹහභ ගළනි, ශුහ් ට තිශඵන සත්ර ගළනි
කථහ කශහ. අපි ශම්ක භඵය ඵර් නට ඕනෆ. ඕනෆභ යටති
දියුණු ශනහ. ශභොකද, ඉදිරිඹට ඹනශකොට සබහ ධර්භශඹ් භ
දියුණුති තිශඵනහ. ඒක අඩු ළඩි කයන එකි යජඹකට
කය් නට තිශඵ් ශ් . යජඹට තිශඵ් ශ්  ඒ ටික විතයි
කය් න. නුහ අඳට අභතක කය් න ඵළවළ, ඳ තු නළති
ශඵල්ශල් ළර රහ ග දරු්  ශම් යශට් සිටින ඵ. ත
දරුශකුට ඳ තු නළවළ කිඹහ
දඬුභති දු් නහ. ශඳොලිස
ි රධහරිඹහශේ කරුණහ් ත කමික්  ඒ දරුහ ඳ තු ශදකති
රඵහ දු් නහ. සතුතිි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුතිි. මීරඟට ගරු ඩිරහ්  ශඳශර්යහ භවතහ.
ඊට ශඳය කවුරු ශවෝ භ් ත්රීතුශභති ගරු හුශනිස ෂහරුති
භ් ත්රීතුභහශේ නභ මූරහනඹට ශඹෝජනහ කය් න.

ගු ිළන් නඳනර්රළ මශතළ (විනද් රැිරයළ ප්රලර්ධන ශළ
සුබ වළධන අමළතයුරමළ

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

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

මූරහනහරුඪ ගරු භ් ත්රීතුභි ,ශම් අසථහශේදී
ගරු
හුශනිස ෂහරති භ් ත්රීතුභහ මූරහනඹ ගතයුතු ඹ"ි භහ ශඹෝජනහ
කයනහ.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුල ගු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ මූළවනනයන් ඉලත්
වුනයන්, ගු හුනනයිවහ සළරූක් මශතළ මූළවනළරූඪ විය.

அன்தறநகு, தகப ஜரணக தண்டர அர்கள் அக்கறரசணத்
றணறன்ர அகனர, தகப யளகணஸ் தரரக் அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
THE HON. HUNAIS FAROOK took the Chair.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඩිරහ්  ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහ, කථහ කය් න.
[අ.බහ. 5.02]

ගු ිළන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

ුහරහනහරුඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , ගරු ඉයහ්  විරභය න
භ් ත්රීතුභහ ශඳොත දිවහ ඳභණති ඵරහශගන තභ් ශේ කථහ
ඳළළ වූ ි හ ශඵොශවෝ කහයණහ කිේශේ ළයදි විධිඹටි කිඹන
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එක භහ ුහලි් භ කිඹ් න ඕනෆ. එතුභහ කිේ ඳශුහ ශදඹ තභි,
යජශඹ්  විභධයගත අයුහදල්ලි් , ආඩුඩු ඳතිශආ වහ විරුේධ
ඳතිශආ භ් ත්රීතුභ් රහට ශ්  කයන ල්ලිර අභහනතහති
තිශඵනහඹ කිඹහ. ඒක ම්පර්ණශඹ්  භ ළයදිි. එශවභ
අභහනතහති තිබුණහ, 1989 දී ශම් ඳහර්ලිශම්් තුශේ සිටි
විජඹුහි  ශොිහ භ් ත්රීතුභහ ඇතුළු විඳතිශආ භ් ත්රීරු් ට.
1989 ර්ශආදී යජශඹ්  දු්  රති 25ක විභධයගත අයුහදර
විරුේධ ඳතිශආ කිසිභ භ් ත්රීයශඹකුට දු් ශ්  නළවළ.
තඹති දු් ශ්  නළවළ. දිස්රිති කමිකටු කළහ දිස්රිතිකශආ
pool එකට ඔතිශකොභ ශඹෝජනහ ටික දහරහ, රුහඛ්තහඹ දු් ශ් 
එති ජහතික ඳතිශආ ව එති ජහතික ඳතිශආ ආඩුඩුශේ
ඉ් න භ් ත්රීරු් ට. එශවභ දීරහ අශප් භ් ත්රීරු්  ඉල්ලුහභ
කිඹනහ, ල්ලි ඉයි කිඹහ. එදහ විරුේධ ඳතිශආ භ් ත්රීරු් ට
විභධයගත අයුහදල්ලි්  ලත බහගඹති
ල්ලි දු් ශ් 
නළ ශ , ඉය්  විරභය න භව භඹහ අද ඉ් ශ්  යුඑ් පී
ඳතිශආ වුණහට, ඒ කහරශආ යුඑ් පී ආඩුඩුශේ එතුභහ සිටිශආ
නළවළ. වළඵළි අශප් ආඩුඩු කහරශආ ඒ රති 25, රති 50ට
ළඩි කයරහ ශම් ඳහර්ලිශම්් තුශේ ඉ් න සිඹලුභ භ් ත්රීතුභ් රහට
රති 50 ශදනහ, ජතික රළිසතුශ්  -ඳළයෂුට් එශක් ඳහ ශච්ච ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභහට ඇතුළු.
ඒ ි හ කිසිභ භ් ත්රීයඹකුට අභහන රකරහ නළවළ,
ඳට්ටඳල් අතය කිඹ් නට එඳහ කිඹරහ ුහලි් භ කිඹ් නට ඕනෆ.
ඊශඟට එතුභහ ත අතයඹති කිේහ. ශම් කරහඳශආ විදුලිඹ
වහ ළඩිභ ුහදරති අඹ කය් ශ්  රංකහ කිඹරහ කිේහ. ඒක
ත ඳට්ටඳල් අතයඹති. රංකහශේ ඳශුහළි  යුි ට් 30 වහ
අඹ කය් ශ්  රුපිඹල් 3.50ි, මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි .
ඳශුහළි  යුි ට් 30ට රුපිඹල් 3.50ති ළි  ුහදරති විදුලිඹ වහ
අඹ කයන යටති ශරෝකශආ ශකොශවේ නළවළ. ඒක ශඩොරර්ලි් 
වදනහ නම් රුපිඹල් 3.50ක ුහදර එකසිඹ ගණනකි්  ශඵද් නට
ඕනෆ. ඒ වහ ශනභ කළල්කුශල්ටයඹති ශගශන් නට ඕනෆ. ඒ
ි හ එතුභහ කිඹ් ශ්  ඳට්ටඳල් අතයඹති. විදුලි බිර ගළන කථහ
කයනහ නම්, ඳශුහ යුි ට් 30 ශුවශ්  අඩුභ විඹදභති දය් ශ් 
රංකහශේ ජනතහි. ඒ ි හ ි කම් ඳට්ටඳල් අතය කිඹ් න
එඳහ. ඉංග්රීසිශඹ්  ශභොකති වරි ශඳොතති කිඹ් න පුළු්  වුණු
ඳළිඹට ි කම් ඳට්ටඳල් අතය කිඹ් න එඳහ කිඹන එක
කිඹ් නට ඕනෆ.
ඊශඟට, ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභහ ඵස ගළන කථහ කශහ. රෑ
8්  9්  ඳසු ගශම් ඳහයල්ර ඵස ඹ් ශ්  නළවළි ලු. එතුභහ
කදහද ඵස එකක නළඟරහ ගිශආ කිඹරහ භට කිඹ් න. එතුභහ
ජීවිතශආ අ් තිභට ඵස එකක නළඟරහ ගිශආ කදහද? මාටීබී ඵස
එකකභ ඕනෆ නළවළ, රිට් ඵස එකක
ගිශආ කදහද?
එතුභහ රිට් ඵස එකක නළඟරහ ගිශආ, අය ඳහර්ලිශම්් තු
භ් ත්රීතුභ් රහ ඵස එකති ''වඹර්'' කයශගන වම්ඵ් ශතොට
ඵර් න ගිඹ දශේ විතයි. වරිද? ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභි ,
තුහ් නහ් ශේට ඒදඩුඩකි්  ඹ් න පුළු් ද? ඵළවළ. වළ් දෆශේ
වතයවභහයට විතය ශකොශම ශකොටුශේ ඳහයකි්  එවහ ඳළ තට භහරු
ශ් න
තුහ් නහ් ශේට
පුළු් ද,
ත්රීම රර්
එකක
වළප්ශඳ් ශ්  නළති? ඵළවළ. භව ශඳොශශොශේ කකුල් ශදක
තිඹහශගන කථහ කය් න. අපි ඉ් ශ්  ගම්ර. ජනතහ ් තක
රහවන ශේශආ - මාටීබී එශති - ඵස තභි රෑ 8, 9, 10
ශනකුව ඳහශර් දු් ශ් . තභ ඒ ඵස යථ ඳහශර් දුනහ. ඒ
ි හ අඳට ශභතළන ශකප්ඳ ගව් න එ් න එඳහ. එති ජහතික
ඳතිශආ කෘතයහධිකහරි භඩුඩරශආ බහඩුඩහගහරිකභ ග් න නම්
ඕහ කිඹ් න ශවොි. වළඵළි, ශභතළන ඇවිල්රහ ශකප්ඳ ගව් න
එඳහ.
ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභහ ගභට ඹ් ශ්  නළති ගභ ගළන
කථහ කයනහ. ශඹෝගයහජ්  භ් ත්රීතුභහ  තට ඹ් ශ්  නළති
 ත ගළන කථහ කයනහ. අ් න, ශේරහයුදම් භ් ත්රීතුභහශග් 
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අව් න. ට ශේරහයුදම් භ් ත්රීතුභහ කථහ කයනහ ශ් .  ත
ගළන දළන ග් න ඕනෆ නම්, අ් න එතුභහශග්  අවග් න.
එතුභහ ටි, ශකෝට් ගවග තු ි හ අද ශභොනහ කිඹිද භභ
ද් ශ්  නළවළ. වළඵළි, ගශම් ශයේද ඵළි ඹභ ඇශගන ඇවි
සිටිඹහ නම් - අශප් ශගදයට අල්රපු ශගදය සිටින ි හ භභ ද් නහ
- ඇත්ත කථා කරනලා. ගනම්දි නම් එනශමයි. නමනශදි නමොනලා
කිඹිද කිඹරහ භහ ද් ශ්  නළවළ.
ඊශඟට ණඹ ගළන කථහ කශහ. මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි ,
යඑ් පී එකට භහය ශරඩති ශ්  වළදිරහ තිශඵ් ශ් . ඕනෆභ යටක
ණඹ පිළිඵ ඵර් නට ඕනෆ, ඒ යශට් දශ ශේශීඹ ි සඳහදිතඹ
එතිකි. අශප් ශගදය ගළන උදහවයණඹති විධිඹට ගි ුහ. අපි හිතුහ,
අශප් ශගදය ඳස ශදශනති ඉ් නහ, අපි ශගඹති වද් න රති
10ක ණඹති ග් නහ කිඹරහ. එතශකොට ශභතුභ් රහ කය් ශ් 
ශභොකතිද? රති 10ක ුහදර ඳස ශදනහශග්  ශඵදනහ. ශඵදරහ
එතිශකශනති රති ශදක ගණශ්  ණඹි කිඹරහ කිඹනහ.
එශවභ ශනොශි. රති 10ක ණඹ ුහදරති ශද් ශ්  ඒ ඳස ශදනහ
ඉ් න ඳවුරට හරික ව ශඳොලිඹ
එතික ඒක ශග් න
පුළු් ද කිඹරහ ඵරරි. ආදහඹභ එතික ඵරරි. ශභතුභ් රහ
කය් ශ්  ඳවුශල් සිටින ගණන, රඵහ ග් නහ ණඹ ුහදලි්  ශඵදරහ
ඵරනහ එතිශකශනති ශභච්චය ණඹි කිඹරහ. එශවභ ණඹ
රභහණඹ ගණ්  වද් ශ්  නළවළ. රඵහ ග ණඹ රභහණඹ ගණ් 
ඵර් ශ් , යටක නම් දශ ශේශීඹ ි සඳහදිතඹ එතිකි.
අද ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභ් රහ ගුරුශකොට රකන
ජඳහනශආ ණඹ රභහණඹ දශ ශේශීඹ ි සඳහදිතශඹ්  සිඹඹට
189ි. ඇශභරිකහශේ සිඹඹට 200 ඳළනරහ. ශම් කරහඳශආභ දශ
ශේශීඹ ි සඳහදිතඹ එතික ං් දනඹ කයනශකොට අඩුභ ණඹ
රභහණඹති තිශඵ් ශ්  රංකහශේි. ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන ඉංග්රීසි
ශඳො ර -අඩු ගණශ්  රංල ඳරිර්තනඹක - ඕක ලිඹරහ
නළේද? මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , ඒ ි හ ශම්ක ශම්
ඳල්ලිඹක sermon
මූළවනනේ අණ ඳරිදි ඉලත් කරන දී.]
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]

[Expunged on the order of the Chair.]

එකති ශදනහ හශේ කිඹ් න ඵළවළ. ශභහි සිටිනහ, ෆභ
ඳතිඹකභ භ් ත්රීරු් . එතුභ් රහට භවය ශරහට ඉංග්රීසි
ඵළරි වුණ , ඒ ඉංග්රීසි ශඳො ර සිංවර ඳරිර්තනඹ වරි
කිඹනහ. ඒ ි හ ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභහ එති ජහතික
ඳතිශආ කෘතයහධිකහරි භඩුරශආ දී ශදන ශේලන ශම් ගරු
බහශේ ශද් න එ් න එඳහ. අපි ශඳො කිඹන මිකි සසු. අපි
ශඳොඩ්ඩ ශඳොඩ්ඩ වරි ඉංග්රීසි දළනශගන ඔඹ ශඳො කිඹනහ. ඒ
ි හ ශම් ගරු බහ ශනොභඟ ඹ් නට එඳහ කිඹන කහයණඹ
කිඹ් නට ඕනෆ. ටි ශකෝට් ඇරහ එක ඳහයටභ national
costume ඇග තහභ භවය ශරහට ඔශවොභ ඳළටශරනහ.
වළඵළි, ඒ ඳටරළවිල්ර අතයඹට ඳරිර්තනඹ කය් න එඳහ
කිඹන කහයණඹ
කිඹ් නට ඕනෆ, මූරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුභි .
ඊශඟට, remittances ගළන කිේහ. ඔේ, ඇ ත. පිට යට ශේඹ
කයන ශම් යශට් අශප් ආදයණීඹ ශ්රමිකකඹ්  තභි අද රංකහට
ළඩිභ විශේල විි භඹති ශගන එ් ශ් . වළඵළි, භතක තඵහ ගත
යුතු කහයණඹති තිශඵනහ. එති
ජහතික ඳති ආඩුඩු
කහරශආ ගෘව ශේවිකහ්  සිඹඹට 80ි,-

ගු මන්ත්රීලරනයක්

(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)

භවහචහර්ඹතුභහ ඒදඩුශඩ් ඹ් න. ඒදඩුශඩ් ගිහිල්රහ එ් න.

579

ඳහර්ලිශම්් තු

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

පිරිමික ශ්රමිකකඹ් ට ඒ අසථහ රඵහ දීරහ තභි අපි කටයුතු
කය් ශ්  කිඹන එක භතති කය් නට ඕනෆ. අහනශආ-

Sir, I rise to a point of Order.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(The Presiding Member)

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

Hon. Minister, please wind up. Your time is over.

What is your point of Order?

ගු ිළන් නඳනර්රළ මශතළ

ගු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ

(The Hon. Dilan Perera)

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Sir, I bring to your attention that personal references
made to me be expunged.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

( கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Okay. Hon. Minister, you may continue with your
speech.
ගු ිළන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

භභ ඇහුශේ පුළු් ද කිඹරහි. භභ එතුභහට කිසිභ අඳවහඹති
කශශේ නළවළ. භට අඳවහ කය් න ඕනෆ නම් අඳවහ කය් න
පුළු් . වළඵළි, භභ අඳවහ කයන ජහතිශආ මිකි ශවති ශනොශි.
භහ එශවභ මිකි ශවති ශනොශි. ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභහශේ
ශඳෞේගලික ජීවිතඹ ගළන කිඹරහ අඳවහ කය් න ඕනෆ නම් භට
එශවභ කය් න පුළු් . භහ එශවභ කයන ඵහර ජහතිශආ
ශේලඳහනඥශඹති ශනොශි. භහ එශවභ කයරහ නළවළ, ජීවිශ ට.
කය් ශන නළවළ. වළ් හඩ් හර්තහ අයශගන ඵර් න. භභ
එශවභ කයරහ නළවළ. භට ශඳෞේගලික ඔඹ ඳළ ශත්  ඳවය ගවපු
අසථහරදී පිළිතුරු ලශඹ්  භභ එශවභ කයරහ තිශඵනහ.
එශවභ නළති භට ශඳෞේගලික ඳවය ගළහුශේ නළ නම් භභ
කදහ ශඳෞේගලික අඳවහ කයන ජහතිශආ ශේලඳහරනඥඹකු
ශනොශි. ශභොකද, භභ ආඳසු ශගදය ඹ් න ඕනෆ මිකි ශවති. අපි
ශේලඳහරනඹ කය් ශ්  රතිඳ තිගරුකි. ශ රුණහද? ඒ ි හ
භභ ජීවිශ ට එශවභ කයරහ නළවළ. වළඵළි, භට ශඳෞේගලික
ඳවය ගළහුශො භභ ශනොගවහ ඉ් ශන නළවළ.
ඊශඟට remittances ගළන කිේහ; අශප් යට විරු් ශග් 
රංකහට එන ුහදල් ගළන කිේහ. ඇ ත, රංකහට දළ්  විශේල
විි භඹ වළටිඹට ළඩිශඹ් භ ුහදල් එ් ශ්  ඒ ශගොල්ර්  තභි.
වළඵළි, යඑ් පී ආඩුඩු කහරඹට ඩහ ශඳොඩි ශනති තිශඵනහ.
ශභොකතිද, ඒ ශන? ඉසය යඑ් පී ආඩුඩු කහරශආ ළඩිපුයභ
රංකහට ුහදල් එහපු ශගොශඩ් සිඹඹට 60ති, 70ති හිටිශආ ගෘව
ශේවිකහ් . යඑ් පී ආඩුඩු කහරශආ සිඹඹට 60ති, 70ති හිටපු
ඒ ශකොට අද සිඹඹට 33ට ශගනළල්රහ තිශඵනහ. ගෘව
ශේවිකහ් ශේ රභහණඹ සිඹඹට 33ට අඩු කයරහ, NVQ Levels
pass ශරහ, පුහුණු ව අර්ධ පුහුණු ශ්රභඹ ළඩි කයරහ, පිරිමික
ශ්රභඹ ළඩි කයරහ තභි අද විශේල විි භඹ ශගන එ් ශ් .
ගරු භ් ත්රීතුභි , ඔඵතුභහභ කිඹනහ ශ් , ශම්ක ශගෝලීඹ
ආර්ථිකඹ කිඹරහ. ඔඵතුභහභ දළ්  කිේහ ශ් , ඔඵතුභහට
සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක භළතිි ඹශේ කහරඹ භතති ශනහ
කිඹරහ. නුහ සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක භළතිි ඹශේ කහරශආ
හශේ ශම්ක ළහිච්ච ආර්ථිකඹති ශනොශි. ශම්ක විෘත
ආර්ථිකඹති; ශගෝලීඹ ආර්ථිකඹති. ඒ ි හ අශප් යට ශගෝලීඹ
ආර්ථිකඹ තුශ තිශඵන අසථහක ඒ විශේල විි භඹ ආදහඹම්
වළටිඹට ග් නහ. වළඵළි, ග් ශ්  ඔඵතුභ් රහශේ ආඩුඩු
කහරශආ හශේ ගෘව ශේවිකහ්  ළඩිශඹ්  පිට යට ඹරහ
ශනොශි. ගෘව ශේවිකහ්  අඩු කයරහ අර්ධ පුහුණු, පුහුණු ව
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අ්  කයනහ, මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි . ගරු
භ් ත්රීතුභි , ඊශඟට ඔඵතුභහ ද ත ගළන කිේහ. ගරු භ් ත්රීතුභි ,
ඔඵතුභහ ගශම්; ශඹෝගයහජ්  භව භඹහ  ශ ; ශේරහයුදම්
භව භඹහ  ශ ; සුජී ශේනසිංව භව භඹහ ගශම්. ඔඵතුභ් රහ
ඌ ඳශහ බහ භළතියණඹ කහරශආ අශප් ඳශහතට ඇවිල්රහ
ශභොකතිද කිේශේ? ද ත අයශගන ශඳ් න ශඳ් නහ කිේහ, "ශම්
ද ත අුව, ඌ ඳශහශ දුප්ඳ කභ ළඩි ශරහ" කිඹරහ.
එතශකොට අශප් හර්තහ, අශප් ද ත වරි. ඌ ඳශහශ දුප්ඳ කභ
ළඩි ශරහ කිඹන ශකොට ශම් හර්තහ වරි. දළ්  ශභතළනට ඇවිල්රහ
අශනති ද ත ගළන, එනම් ආර්ථික ර්ධන ශේගඹ, ඒක පුේගර
ආදහඹභ, රැකිඹහ වියුතිති බහඹ ගළන කිඹන ශකොට ඒ ද ත
ළයදිි. ශම්ක වරි ශකළිඹති ශ් . තභ් ට හසි ශරහට ද ත
වරිඹ් න , අහසි ශරහට වරි ශනොඹ් න පුළු් ද? ගරු
භ් ත්රීතුභි , ශම් ද ත ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුශේ ද ත; ශම් ද ත
ශ්රී රංකහ ආඩුඩුශේ ද ත. ඒ ි හ ඹම් කිසි දක, කදහ ශවෝ
දක, තුහ් නහ් ශේරහ ආඩුඩු කයන කහරඹක වුණ ශම්
ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුභි තිශඵ් ශ් . ඒ ි හ රංකහ ආඩුඩුශේ,
අශප් ආදයණීඹ භේබිශම් ද ත ශඵොරුි කිඹරහ කිඹ් න එඳහ.
[ඵහධහ කිරීභති] ඒ ි හ මීට ඳසශේ කථහ කයන ශකොට ඇ ත
කථහ කය් නඹ කිඹන එක භතති කයමික්  භහ ි වඬ නහ.
ශඵොශවොභ සතුතිි.
[අ.බහ. 5.12]

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඵොශවොභ සතුතිි, මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි .
ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශආ ළඹ ශීර් ගළන කථහ
කිරීභට රථභශඹ්  විශලේ කහයණඹති භතති කශ යුතුි.
ඳහර්ලිශම්් තු කහර්ඹ භඩුඩරශආ ශතොයතුරු තහතිණ
ශදඳහර්තශම්් තුශේ ශේඹ කශ ගහමිකණී ි භල් භයම ය භවතහ අද
දින වදිසිශආ ශයෝගහතුය ම  අබහඹට ඳ ශරහ තිශඵනහ.
ඳහර්ලිශම්් තු ශුවශ්  එතුභහශේ ශේඹ අගඹ කයමික් ,
එතුභහශේ අබහඹ ශුවශ්  එභ ඳවුශල් සිඹලු ශදනහ ශත
ඳහර්ලිශම්් තුශේ අඳ සිඹලු ශදනහශේ ශලෝකඹ රකහල කයමික් , භහ
එතුභහට ි ්  සු රහර්ථනහ කයනහ.
විශලේශඹ් භ ගරු ඩිරහ්  ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහ භශේ
මිකත්රශඹති; පිරිසිදු ඇභතියශඹති. ශම් දසර භහ කථහ කශහට
ඳසශේ එතුභහ කථහ කයනහ; එතුභහ කථහ කශහට ඳසශේ භහ කථහ
කයනහ. එතුභහ හශේභ ත ශඵොශවෝ ගරු භ් ත්රීරු්  ආර්ථික
ර්ධනඹ ම්ඵ් ධශඹ්  කථහ කශහ. අඳට ශප්නහ, වඹි දලභ
ගණනක, වති දලභ ගණනක ආර්ථික ර්ධන ශේගඹති ඳතින
ඵ. ඒ හශේභ ංචහයක යහඳහයඹ ගළන ව්  කශහ. ංචහයක
යහඳහයශආ ර්ධනඹකු අඳට ශඳශනනහ. විශලේශඹ් භ ගරු
ඇභතිතුභහ භහරදිින එතික ං් දනඹ කයමික්  කථහ කශහ.
ංචහයකි් ශේ රභහණඹ භහන වුණහට භහරදිිශ් 
ජනගවනඹ එතික ඵළලුහභ ගරු ඇභතිතුභි , අපි තභ
ශගොඩති පිටුඳසිුවි ඉ් ශ් . භහරදිිශ්  ජනගවනඹ අුව
ඵළලුහභ ංචහයකි් ශේ රභහණඹ ඉතහභ ඉවශි.
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ඒ හශේභ භහරදිිශ්  දකට විඹදම් න රභහණඹ
ග ශතො , ශඩොරර් 1,000කට හශේ ශං නහ. අඳට ඩහ
ශනොදියුණු යටති ලශඹ්  වු , අපි භහරදිිනට ශං ශ් න
ඕනෆ. විශලේශඹ්  ගරු ඳවිත්රහ ඇභතිතුමිකඹ , අපි ශකෝප් එශතිදී
ශම් ම්ඵ් ධශඹ්  කථහ කශහ. ංචහයකි් ශේ ළඩි ම භති
තිශඵන ඵ පිළිග් නහ. ඒකට ශවේතු යශට් හභඹ ශ් න
පුළු් ; කය ශගන ඹන කහර්ඹ බහයඹ ශ් න පුළු් . මීට ඩහ
ළඩි රභහණඹකට එනම්, මිකලිඹන ශදකක හශේ රභහණඹකට අඳට
ංචහයකි් ශේ රභහණඹ ළඩි කය ග් න පුළු්  නම් යශට්
ආර්ථිකඹට විලහර ආදහඹභති රඵහ ග් න පුළු් , යශට් දිළිුව ඵ
නළති කය ග් න පුළු්  රභඹති ඵට එඹ ඉදිරිශආදී ඳ ශේවි. ඒ
ම්ඵ් ධ කටයුතුර ශඹශදන සිඹලු ි රධහරි භව රු් ට ඒ
වහ ලතිතිඹ රළශ හඹ කිඹහ අපි රහර්ථනහ කයනහ.
ගරු ඇභතිතුභි , ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹට අදහශ
ද ත ම්ඵ් ධශඹ්  කථහ කයේදී අපි ඹම් කිසි ආකහයඹක
ර්ධනඹති දකිනහ. විශලේශඹ් භ එශ වයකු්  ආනඹනඹ
ම්ඵ් ධශඹ්  2007 දී එතිමිකලිඹන ශදරති වඹදවති තිබුණු
රභහණඹ, 2012 දී එතිමිකලිඹන ශදරති තිසඳ් දවති දතිහ ළඩි
ශරහ තිශඵනහ. 2007ට හශප්ති 2012 දී කුකුශ් 
ම්ඵ් ධශඹ්  රති ශදකක හශේ ළඩි ම භති තිශඵනහ. ඒ
හශේභ භස වහ භයණ ංඛ්යහශේ ඹම් කිසි සුළු ර්ධනඹති
තිශඵනහ, ගරු ඇභතිතුභි . ඒ හශේභ කිරි ි සඳහදනශආ buffalo milk, cow milk - 2005ත් එක්ක බන නකොට වැකිය
යුතු ර්ධනඹති ශඳ් ුවම් කයනහ. ශභහිදී විශලේශඹ් භ ගරු
ඇභතිතුභි , මීට ශඳය යශට් භමික රභහණශඹ්  තුශන්  ශදකති
ඳභණති තිබුණු අඳට දළ්  ුහළු යටභ තිබීශම් හධකඹ ශභභ
ර්ධනඹට ඵරඳහනහ ඇති. ඔඵතුභහ විලහර ලශඹ් 
විශේචනඹට රති කිරීභට භහ ඵරහශඳොශයො තු ් ශ්  නළවළ.
ශභොකද, ද තර ඹම් කිසි ර්ධනඹති දකි් න තිශඵනහ. නුහ
ගරු ඇභතිතුභි , භශේ රලසනඹ ශ් ශ්  ආර්ථිකඹ
ම්ඵ් ධශඹුවි.
භශේ ශේලඳහරන ජීවිතශආ ඳශුහන ගුයහ ලශඹ්  භහ
වුව් ් ශ්  ගරු ඵ් දුර ගුණර්ධන ඇභතිතුභහි. එති
ජහතික ඳතිශආ අඹ රඳහහිි ශආ "විංහදඹ" ළඩටවනට
ශනොඹන අසථහක ඒ වහ භහ නම් කය තිබුණහ. එහිදී භභ
උශේ ඳහ් දය 5.30ට විතය ගරු ඵ් දුර ගුණර්ධන ඇභතිතුභහශේ
ශගදයට ගිහිල්රහ ඳළඹති විතය ඵංකුක හඩි ශරහ ඉරහ
එතුභහශග්  ශේලනඹති අවශගන ඇවි
තභි, භහ එදහ ඒ
"විංහදඹ" ළඩටවනට ම්ඵ් ධ වුශඩු. එහි රතිපරඹති
ලශඹ්  තභි භහ භ් ත්රීයඹකු ලශඹ්  ඳ වුශඩු. භහ එතුභහට
සතුති් ත ශනහ, එතුභහ කයපු ඒ ශේලනඹ ම්ඵ් ධශඹ් .
විනහඩි 05ක හශේ ශේලනඹති කයරහ එතුභහ කිේහ, - අශප්
ආඩුඩු තිශඵන කහරශආ - ශම් මිකර ළඩි ම භ ශකොි කහරශආ
සිදු ශනහ කිඹරහ. "ශකොි ආඩුඩු වුණ , ඳහ්  ි කම් ශදනහ
කිේ , වල් ශගනළල්රහ ශදනහ කිේ , කවුරු ශභොන
ශඳොශයෝ දු දු් න
මිකර ළඩි ශනහ" කිඹහ කිේහ. අපි ඒක
පිළිග් නහ. වළඵළි, ඒ අසථහශේදී මිකර ළඩි ම භට හශප්ති
විඹදම් කිරීශම් වළකිඹහ ළඩි ශරහ තිශඵනහද, නළේද කිඹන එක
ගළන අපි ඵර් න ඕනෆ.

582

ඵළලුශො
රුපිඹල් 18,000ති රළබුණු ශේකඹකුට රුපිඹල්
26,000ක හශේ රභහණඹති ශම් න ශකොට රළශඵනහ.
එතශකොට සිඹඹට 30ක, 35ක ර්ධනඹති ඳඩිශආ තිශඵන ශකොට,
බහඩුඩ මිකර සිඹඹට ශදසිඹතිවකි්  හශේ රභහණඹකි්  ළඩි
ශනහ. ශරෝකශආ වළභ තළනභ බහඩුඩ මිකර ළඩි ශනහ.
වළඵළි, ඒ අුව ආදහඹභ ළඩි ම භ සිදු ශරහ තිශඵනහද කිඹන
එක ම්ඵ් ධශඹ්  ඔඵතුභ් රහ ශඳොඩ්ඩති අධහනඹ ශඹොුහ
කය් න ඕනෆ.
විශලේශඹ් භ ගරු ඇභතිතුභි , යටල් 189ක ද ත ඒක යහශී
ශකොට කස කශ හර්තහති 2014 ශනොළම්ඵර් භහශආ 04 ළි 
දහ "රංකහදීඳ" ඳත්රශආ ඳශ කය තිශඵනහ. එහි ව්  නහ,
"යහඳහය කිරීභට සුදුසු ඳසුබිභ: රංකහ ත සථහන 14කි් 
ඳවශට" ඹුවශ් . ශම් ගළන ඔඵතුභ් රහශේ අධහනඹ ශඹොුහ
කය් න. ඒ අුව, 1 සිට 189 දතිහ ග ශතො , එති එති කහයණහ
ඹටශ ශ්රී රංකහ අඹ න සථහනඹ අඳට ඵරහ ග් න පුළු් .
ශ්රී රංකහ යහඳහය කිරීභට ඇති ඳවසු ග ශතො
අපි සිටින
සථහනඹ 100. අපි ඳවශට ඇවි තිශඵනහ. යහඳහයඹති ආයම්බ
කිරීභ අති්  ග ශතො අපි ඉ් ශ්  104ළි  සථහනශආ. ඉදි කිරීම්
ඵරඳත්ර රඵහ ගළනීශම් සථහනඹ 60. විදුලිඹ රඵහ ගළනීශම් සථහනඹ
100. දකුණු ආසිඹහ අති්  ග ශතො අපි සිටින සථහනඹ 70.
ණඹ ගළනීශම් සථහනඹ ග ශතො
89. සුළු ඳරිභහණ
ආශඹෝජකඹ්  ආයතිහ කිරීභ ම්ඵ් ධශඹ්  අපි ඉ් ශ් 
51ළි  සථහනශආ. ඵදු ශගම භ ම්ඵ් ධශඹ්  අපි ඉ් ශ් 
51ළි  සථහනශආ. යටල් යහඳහය කිරීශම්දී ඉදිරිශඹ් භ සිටින
යටට තිශඵන දුය 76.94ි. ගිවිසුභ ඵරහ භක කිරීශම් සථහනඹ
165ි. ශම් ආකහයශඹ්  ගරු ඇභතිතුභි , යහඳහය කිරීභට සුදුසු
ඳසු බිභ අති්  රංකහ ත සථහන 14කි්  ඳවශට ගිහිල්රහ
තිශඵනහ. ශම්ක ශ් න ඵළවළ. ශම්ශති ඹම් කිසි යදති
තිශඵ් න පුළු් . ශභොකද, යුද භශආ තිබුණු ත
ඹට ඩහ
ශනස ත
ඹති අද තිශඵ් ශ් . ශම්ක ඇ ත නම් අපි
ආර්ථික අති්  විලහර ඳසු ඵෆභකට රති ශරහ තිශඵනහ.
ශභොකති ශවෝ යදති තිශඵනහ.
ඒ හශේභ ගරු ඇභතිතුභි , අශප් භ් ත්රීතුභහ ඳහරම් ගළන
කථහ කශහ. ඔඵතුභහට භභ ශඹෝජනහති ඉදිරිඳ කයනහ. අපි
කළභර්  යටට ගිහිල්රහ ඉ් න ශකොට ඳහකිසතහනශආ
කථහනහඹකතුභහ අශප් කථහනහඹකතුභහි, භභි එතික
හකච්ඡහති කයපු ශරහශේ කිේහ, ශඩොරර් මිකලිඹන 50ති
ශඳොලිඹති යහිත ශම් යශට් ඳහරම් වළදීභට ශද් න පුළු්  කිඹරහ.
ඔඵතුභහරට ග් න පුළු් ද ද් ශ්  නළවළ. එශවභ ුහදරති
එතුභ් රහ ශ්  කයරහ තිශඵනහ කිේහ. ශඹෝජනහති ඉදිරිඳ
කය් න කිඹරහ කිේහ. භභ එතුභහට කිේහ, grace period එකති
ශද් න, කථහනහඹකතුභහ වයවහ අඳට ශම් ශඹෝජනහ සුභහන
ශදකති, තුනති ඇතුශත ඉදිරිඳ කය් න පුළු්  කිඹරහ. භභ
එතුභහට ඊශආ කථහ කශහ. ශඩොරර් මිකලිඹන 50ති ශඳොලී යහිත
ශද් නම් කිඹරහ කිේහ.

ගු බෆසල් නරෝශණ රළජඳක්ෂ මශතළ

(ரண்தைறகு ததவல் ரரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ශභොන යශට්ද?
විශලේශඹ් භ 2009 උේධභනඹ ගණනඹ කයන ඳළහි,
ටිනහකභ ලශඹ්  ද තලි් , මූරහශ්රලි්  අඳට රළබිරහ
තිශඵ් ශ්  රුපිඹල් 18,000ක හශේ රභහණඹති. 2015 න
ශකොට ශම්ක රුපිඹල් 50,000 දතිහ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. මිකර
රභහණඹ සිඹඹට ශදසිඹ තිවකි්  හශේ ළඩි න ශකොට රැකිඹහ
රභහණඹ, විශලේශඹ් භ ඳඩි නඩි ගළන අපි හකච්ඡහ කයරහ
ඵර් න ඕනෆ. ඔඵතුභ් රහශේ අඹ ළශආ ළරකිඹ යුතු
ර්ධනඹති තිශඵනහ. 2009 ඉරහ ඒ අංලශආ ර්ධනඹ

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඳහකිසතහනශආ කථහනහඹකතුභහ. අශප් කථහනහඹකතුභහට
කථහ කශහ. එතුභහ කිේහ, ඒක බහය ශද් න කිඹරහ. භභ
ඔඵතුභ් රහශග්  ඉල්රහ සිටිනහ, ශභ් න ශම් ශඳොලිඹති යහිත
ශදන ණඹ රභහණඹ ග් න කිඹරහ. භභ ඉල්ලුහ, අඳට අවුරුදු
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ]

ශදක, තුනක grace period එකති ශද් න කිඹරහ. ඒක ශද් නම්
කිඹරහ කිේහ. අපි ඉදිරිශආදී ඒ ශඹෝජනහ කය් න
ඵරහශඳොශයො තු ශනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , විශලේශඹ් භ ගරු ඇභතිතුභහ
ඹම් කිසි කහර්ඹ බහයඹති කය් න වදනහ. ද ත ම්ඵ් ධශඹ් 
එතුභහට දළනීභති තිශඵනහ. ඒකට අපි ඹම් කිසි රලංහති
කය් න ඕනෆ. කයන ශේ පිළිඵ උන් දුති තිශඵනහ. ශම්
ආර්ථික රතිඳ තිඹ ම්ඵ් ධශඹ්  අපි එකඟ ශනොවූණ ඒක
කිඹ් න ඕනෆ.
ගරු ඇභතිතුභි , 2014 ශනොළම්ඵර් 04 න දින "Daily
Mirror" පු ඳතට භවහචහර්ඹ එස.එස. ශකොශමශේ භවතහ විසි් 
ලිඹන රද ලිපිඹක ළදග කහයණහ කිහිඳඹති ව්  නහ.
ඔඵතුභහ ශඳොඩ්ඩති ඒක කිඹරහ ඵර් න. ඉතහභ ශවො ලිපිඹති.
එහි ශභශේ ව්  ශනහ:
"Drifting away from market-oriented economic policies towards
state interventions and populist handouts"

ඔඵතුභ් රහශේ රතිඳ තිඹි, අශප් රතිඳ තිඹි ශඳොඩ්ඩති
ශනස. භභ හිතන වළටිඹට ඔඵතුභහ එති ජහතික ඳතිශආ
හිටපු හභහිතකශඹති. ගහමිකණී දිහනහඹක භළතිතුභහ භඟ ශඟි් 
හිටපු පුේගරශඹති. අපි ශභොනහ කථහ කශ ශම් විෘත ආර්ථිකඹ
අද ශරෝකශආ පිළිග ත ආර්ථිකඹති. 90 දලකශආ හශේ තභි
ඉ් දිඹහ විෘත ආර්ථික රභඹට ආශේ. අපි 70 ගණ් ර ආහ.
වළඵළි, අඳට තභ ඵළරි වුණහ ගරු ඇභතිතුභි , ඉ් දිඹහ අ කය
ග ත ඒ ංර්ධනඹ අ
කය ග් න. විශලේශඹ් භ
ඔඵතුභ් රහශේ ආර්ථිකඹ ගළන ශභභ ලිපිශආ ඳළවළදිලි ව් 
නහ. ශම්ක කිඹරහ ඵර් න. ඔඵතුභහට ඉතහභ ළදග
ශේවි. අශප්ි, ඔඵතුභ් රහශේි රතිඳ ති ශනස ශ් න
පුළු් . ශම් රතිඳ තිශආ තිශඵන වරි ළරැේද ඔඵතුභහ
ශඳොඩ්ඩති අධයඹනඹ කයරහ ඵර් න. ගරු ඇභතිතුභි ,
විශලේශඹ් භ ශම්ශති කිඹ් ශ්  ශශශ ශඳොශ ආර්ථිකඹ
ම්ඵ් ධශඹුවි. ඉල්ලුභ වහ ළඳයුභ භත ශනොන යජශආ භළදිව
ම භ භත වන රඵහ දීශම් රභඹති ගළනි කිඹ් ශ් . භභ
ඇ තටභ විලසහ කයනහ ංර්ධනඹ ගළන ඳභණති ශනොශි,
ඹම් කිසි ආකහයඹක භහජ සුඵ හධනඹ - social benefits ම්ඵ් ධශඹුව අශප් අධහනඹ ශඹොුහ කය් න ඕනෆ කිඹරහ.
දළ්  ඔඵතුභ් රහට ඇඟිල්ර දිති ශනහ, ශම් වන ශද් ශ් 
ඡ් දඹති හි් දහඹ කිඹරහ. හභහනයශඹ්  ආඩුඩුති ඡ් දඹති
එන ශකොට ශම් ශේල් කයනහ. වළඵළි ුහළු ආර්ථිකඹභ ශම් භත
යහ ඳති් න ඵළවළ. ගරු ඇභතිතුභි , ශභහි ව්  ශ් ශ් 
ශම් ුහළු ආර්ථිකඹභ ම්ඵ් ධි. ඡ් දඹති ආ
නළත
ඔඵතුභ් රහශේ ශම් ආර්ථිකඹ වළදිරහ තිශඵ් ශ්  විශලේශඹ් භ
යජශආ භළදිව ම භ භත රඵහ ශදන - ශනොමිකරශආ රඵහ ශදනවනහධහය එතිකි. ශගොඩති ශරහට ඔඵතුභ් රහ ඒ පිළිඵ
විශලේ අධහනඹ ශඹොුහ කය තිශඵන ඵ ශභහි ව්  ශනහ.
ඉතහභ රසන ලිපිඹති. එහි ශභශේ ව්  ශනහ:
“So, the populist short-term handouts have got accumulated over
the years at the expense of long-term development."

දීර්ඝ ංර්ධනඹ ශම්ශක්  ඇකිලිරහ තිශඵනහ. ත දුයට
එහි ශභශේ කිඹනහ:
“The Budget 2015 seems to have followed the same trend
undermining the dire need to address the economic realities.
Reportedly, there is something for everybody to ensure everything
for somebody.”

584

ශම්ක ඉතහභ
රසන කථහති. "Reportedly, there is
something for everybody" - "ශභොකති වරි තිශඵනහ, ෆභ
ශදනහටභ. ෆභ ශදඹතිභ තිශඵනහ, කිහිඳ ශදශනකුට" කිඹරහි
ශම්ශක්  කිඹ් ශ් .
ශභභ ලිපිශආ තදුයට

ශභශේ ව්  ශනහ:

“The key relief announced in Budget 2015 include tax reductions,
.......”

දළ්  ඔඵතුභ් රහ ශම් කහර්ඹ බහයඹ කයරහ තිශඵනහ. එහි ත
දුයට ශභශේ ව්  ශනහ:
“......... pension and insurance schemes, low-interest loans, high
interest rates for certain fixed deposits of elders, price reduction of
local milk powder, increases in salaries and cost of living
allowances, housing facilities, concessionary car import permits for
migrant workers and many more. The manufacturing sector will
benefit from the proposed 10 percent reduction in the corporate tax
rates and a 15 per cent reduction in electricity tariff. The plantation
sector is offered with concessionary credit, sharing of CESS on tea
with producers and an increase in CESS on rubber imports.
Although these relief would contribute to increase profitability in
the manufacturing and plantation sectors…”

ගරු ඇභතිතුභි , ඒ අංලඹ දියුණු කය් න ශම් අඹ ළඹ
හධකඹති වුණ
ශම්ක තභි ළදග භ ශේ. ඒ ගළන ව් 
් ශ්  ශභශේි:
“....... it is doubtful whether they could make a tangible effect given
the problems of low productivity…”

විශලේශඹ් භ ි සඳහදනශආ - productivity එශති- අඩු,
ි සඳහදනශආ තිශඵන භබහඹ ශරොකු ගළටලුති.
“..... technological drawbacks and poor export competitiveness
encountered by the two sectors”

ගරු ඇභතිතුභි , දීර්ඝ කහලීන ඵළලුශො ශම්ක ආර්ථිකඹ
දියුණු කය් න පුළු්  රභඹති ශනොශි. සුළු කහලින ශම්ශති
ංර්ධනඹති තිබුණ
ඉදිරි අනහගතඹ වහ දීර්ඝ කහලීන
ආර්ථිකඹ කස කිරීශම් වළකිඹහති ශනොභළති ඵ ශභහි ව් 
ශනහ.
ඒ එතිකභ එහි ශභශේ ව්  ශනහ:
"Economic Growth Depressed - Most of the handouts given in the
current and previous budgets would have been unnecessary, had
the economy grown at a rapid pace."

ශම් රඵහ ශදන භවය වන අනලයි. ආර්ථික
ංර්ධනශආ විලහර ර්ධනඹති තිබුණහ නම්, වරිඹහකහය
ර්ධනඹති තිබුණහ නම්, ශම් දීභනහ ශද් න අලය නළවළ.
“High economic growth would have benefited the people by way of
increased job opportunities and income generation activities."

ආදහඹම් ළඩි ම භ ව රැකිඹහ ි ර්භහණඹ ම භ ළඩි කයරහ
තිබුණහ නම්, භභ හිත් ශ්  ශම් දීභනහ අලය නළවළ. ජනතහට
රැකිඹහ උ ඳහදනඹ ශනශකොට, ජනතහට තභ් ශේ ආදහඹභ
ළඩි ශනශකොට ආඩුඩුශ්  ශදන වන ඔවු්  ඵරහශඳොශයො තු
ශ් ශ්  නළවළ. තභ් ශේ රැකිඹහශ්  රුපිඹල් 40,000ති
50,000ති 60,000ති අඩුභ ගණශ්  55,000ක හශේ ළටුඳති
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රළශඵනහ නම්, ශනොමිකරශආ කිරි, ශතල්, electricity ශභොනහ
අලය නළවළ. ඉ් දිඹහ අුවගභනඹ කශ ආකහයශආ ආර්ථික
ංර්ධනඹති, ඳසු බිභති අුවගභනඹ කය් න ඕනෆ කිඹරහ ශභහි
ව්  ශනහ. [ඵහධහ කිරීම්] වන ශද් න ඕනෆ. වළඵළි
වනලි්  ඳභණති ආර්ථිකඹ ශගොඩ නඟ් න ඵළවළ කිඹන එකි
ශම්ශක්  කිඹ් ශ් . ආඩුඩු ඳහර්ලසශආ රධහන ංවිධහඹකතුභි ,
ඔඵතුභහ ශම් ගරු බහශේ හිටිශආ නළවළ ශ් . දළ්  ටිකකට කලි් 
ශ්  ආශේ. ඔඵතුභහ අවශගන හිටිශඹො
ඔඵතුභහට ශවොට
ශ ශයනහ.
එභ ලිපිශආ තදුයට

ශභශේ ව්  ශනහ:

"That would have eased the presently experiencing fiscal burden to
a large extent. Economic growth led by free markets is the key to
reduce poverty as evident in India’s post-liberalization phase started
in 1991, according to a recent book, “Why Growth Matters”
authored by Professors Jagdish Bhagwati and Arvind Panagariya.
Following the pro-market reforms in India, economic growth
accelerated recording an average GDP growth rate of 6.9 percent
during the decade ending 2002-03 and 7.9 percent.......”
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system and you have been given more than 20 years to
change it. Have you changed it? You are the only person
in the Government who said, “It should change”[Interruption.] But, you are a minority in that
Government. Everyone else believes that open economy
is the solution for the betterment of this country. You are
a minority and you are just one person who is living in
the open economy era and refusing to adopt it [Interruption.] But, you are in the Government. You are
there for 20 years, but you are refusing to adopt it. I do
not know why. Then, you should get away from the
Government and have your own policy, but you do not do
that. You do not do that for your own benefit. The Article
further states, I quote:
"Having liberalized the Sri Lankan economy way back in 1977,..."

විශලේශඹ් භ ශම්ක අවග් න. එහි ශභශේ කිඹනහ:

It is 8 per cent in such a big country. I quote:
“.........during the decade ending 2012-13. The authors argue that
India’s growth spur lifted many millions out of poverty. The poverty
ratio fell down from over 50 per cent in the early 1990s to 20 per
cent by now in India. According to Bhagwati and Panagariya,
economic growth reduces poverty, illiteracy, and ill-health through
two channels. First, growth 'pulls up' people into gainful
employment while also raising real wages throughout the economy.
Growth, thus, helps eradicate poverty in a sustainable fashion while
also equipping people to better access education and health. Second,
economic growth provides rising tax revenues that allow the
government to allocate additional finances for social services such
as education, health, and subsidies to the poor."

අ් න ඔඵතුභහශේ රලසනඹට ගළරශඳන උ තශර් තිශඵනහ.

ගු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

The literacy rate is 91 per cent.
ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

It has been high for a long time; 91 per cent. So, they
are asking us to take it to 99 per cent - [Interruption.]
That is a poor country and there is a huge population in
that country. This is a small country. We can develop it at
any time. We have the geographical location and
everything.
ගු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Open Economy.

"....... much earlier than India, the country has failed to sustain high
economic growth. The annual average GDP growth remained
around 6.5 percent during 2004-2013. Following the cessation of
the prolonged conflict, GDP growth rate rose from 3.5 percent in
2009 to 8.0 percent in 2010 and to 8.2 percent..."

ළඩි ශරහ තිශඵනහ. අපි නළවළ කිඹ් ශ්  නළවළ. වළඵළි
ගරු භ් ත්රීතුභි , ත දුයට එහි ශභශේ කිඹනහ:
"....... in 2011 due to increased availability to resources,
productivity improvements and pent up demand. However, the
growth momentum could not be sustained for long, and the growth
rate came down to 6.3 per cent in 2012 and 7.3 percent in 2013
reflecting the normal trend. The lack of coherent macroeconomic
policy strategies, except the first wave of economic reforms..."

That was built by the UNP in 1977. It further states, I
quote:
"......... implemented in the initial years of liberalization, has been
the most prominent impediment that constrained DP growth over
the years.”

ඉතහ ඳළවළදිලි අපිි ඔඵතුභ් රහි කිඹ් ශ්  එකභ ශේ.
ඔඵතුභහ භභ එතික එකඟ ශනහ. වළඵළි ඔඵතුභහශේ ඳළයණි
ශේලඳහරන භතහදඹ ි හ ඔඵතුභහ තභ විෘත ආර්ථිකඹට
විරුේධ ශනහ.

ගු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශරෝකශආ ශකොශවේද විෘත ආර්ථිකඹ තිශඵ් ශ් ?

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

That is the best thing. You ask your Minister of
Economic Development, the Hon. Basil Rajapaksa. He
would agree with me that an open economy is the best

ඔඵතුභහශේ දරු් ශේ අශප් ඇශේ තිශඵ් ශ්  විෘත
ආර්ථිකඹ. අශප් යශට් ඔඵතුභහ විෘත ආර්ථිකඹ නළවළ කිඹනහ.
ශරෝකශඹ්  ණඹ ග් න ඕනෆ කිඹරහ කිඹනහ. ණඹ ළඩි වුණහට
ගණනකු නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. එතශකොට විෘත ආර්ථිකඹ
ඕනෆ නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. විෘත ආර්ථිකඹ ඕනෆ නළතිනම්
ශකොශවොභද ණඹ ග් ශ් ? [ඵහධහ කිරීම්] චීනඹ ති කයභ විෘත
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ]
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මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

ආර්ථිකඹති? ශරෝකශආ ළඩිශඹ් භ billionaires ඉ් ශ්  චීනශආ.
[ඵහධහ කිරීම්] චීනඹ ගළන කථහ කයනහ. ඉ් දිඹහ ගළන කථහ
කයනහ. ඉ් දිඹහ 1991 විෘත ආර්ථිකඹ ඳට්  ග ශ . චීනශආ
විෘත ආර්ථිකඹ ි හ තභි අපිට - [Interruption.] I know. You
are going have a free trade agreement with China. Since you
like China, I want to touch on China too. The article in the
"Daily Mirror" of 4th November, 2014 states, I quote:
"Don't panic over submarines, says China"

දළ්  ංවිධහඹකතුභි , submarines ගඹති ඇවිල්රහ
තිශඵනහ රංකහට. ඔඵතුභ් රහශේ ශම්ක තභි ශදබිඩි පිළිශත
- [Interruption.]

ගු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Economic development - [Interruption.]
ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Economic development ශනොශි. ශභ් න අවග් න.
Listen to this - [Interruption.] That is what you said to the
world and the country. But, this is the news it carried. I
quote:
"China has said that the docking of its submarines in Sri Lanka was
common practice and not unusual,......"

අපි ද් ශ්  නළවළ ශම්ක. කලි්  ඹටි්  ඇවිල්රහ තිශඵනහලු.
I quote:
“........ following concerns voiced in Indian strategic circles over two
recent visits of People’s Liberation Army Navy (PLAN)
submarines.”

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

All right, Sir.
Budget එශති තිශඵන රලසන ශභ් න ශම්හි. "Budget
Lacks Growth Strategies". ඒ හශේභ "R and D Allocations
Insufficient", ඒ හශේභ "Inactive Interest and Exchange
Rates" and "Fiscal Imbalances". මූරහනහරඪ
ගරු
භ් ත්රීතුභි , ආර්ථික රතිඳ තිඹ ම්ඵ් ධශඹ් - [ඵහධහ කිරීභති]
අසර් භ් ත්රීතුභහ වළභ ශරහශේභ අඳට ඵහධහ කයන භ් ත්රීතුභහ
වුණ , ඒ කහරශආ විෘත ආර්ථිකඹ ශුවශ්  එති ජහතික
ඳතිශඹ්  වඬ නඟපු භ් ත්රීතුභහ. විශලේශඹ්  භහි් ද යහජඳති
භව තඹහට ඳවරි්  ඳවය ගවපු භ් ත්රීතුභහ. ඒහ වළ් හඩ්
හර්තහර තිශඵනහ. ඒ භ් ත්රීතුභහ විශලේ නහඹකශඹති. විෘත
ආර්ථිකඹ ඒ භ් ත්රීතුභහ පිළිග් නහ. එතුභහ ඇතුළු ශම් සිඹලු
ශදනහභ අද ඉ් ශ්  විෘත ආර්ථිකශආ. අඳට විෘත ආර්ථිකඹ
ශනොභළති ශම් ආර්ථිකඹ ගළන කථහ කය් න ඵළවළ. වළඵළි, ශම්
ඳතින විෘත ආර්ථිකඹ යජශආ භළදිව ම භ භත, ඡ් ද
ඵරහශඳොශයො තුශ්  ඳතින විෘත ආර්ථිකඹති නම්, ඉදිරි
අනහගතශආදී අඳට යටති ලශඹ්  ංර්ධනඹ ම ශම් වළකිඹහ
නළති නහ. දළනට ංර්ධනඹ ඹම් කිසි භට්ටභකි්  තිශඵනහ.
වළඵළි, ඒ අපි ඵරහශඳොශයො තු න ංර්ධනඹ ශනොශි. රඵන
අවුරුේද අ්  නශකොට අඩුභ ගණශ්  ංචහයකශඹෝ මිකලිඹන
ශදකති ශම් යටට ශග් හ ග් න ඵළරි නම්, අශප් කහර්ඹ බහයඹ අපි
ඉටු කය නළවළ. ජනහරි භහශආ තිශඵ් ශ්  අශප් ආඩුඩුති
ශ් න පුළු් .

ගු ඳවිත්රළනද්වී ලන්නිආරච්ික මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) தறத்ரரற ன்ணறஆச்சற)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ශභ් න අවග් න ංවිධහඹකතුභි , People’s Liberation
Army Navy - PLAN - submarines ඇවිල්රහ තිශඵ් ශ් .
ශභ් න ශම්ක තභි ඔඵතුභ් රහශේ විශේල රතිඳ තිශආ තිශඵන
අඩු. කිඹ් ශ්  එකති. යභ උසරහ ගව් ශ්  ශන ශකනකුට.
විරි ත් ශ්  ශන භුවසශඹකුට. අ් තිභට එන භුවසඹහ
ශන භුවසශඹති. ඇශභරිකහට ගිහිල්රහ ඔඵහභහ
භඟ
ශඳොශටෝ ග් නහ. ඊට ඳසශේ ඇශභරිකහට ඵණිනහ. ඊට ඳසශේ
චීනඹට ශවොි කිඹනහ. චීනශඹ්   භළරීන ආශේ නළවළ
කිඹනහ. ඉ් දිඹහට කිඹනහ, ශභශවට ුහහුද ඹටි්  ආශේ ශන
ශඵෝට්ටු ගඹති කිඹහ. ඳ තයශආ තිශඵනහ, ශභ් න, People’s
Liberation Army Navy එශක්  ඇවිල්රහ කිඹහ.
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , අශප් මිකත්රඹහ ඉ් දිඹහ. ශම්
යජඹ චීනඹ භඟ ගුවශදුව කය් න ගිහි්  ඉ් දිඹහ තයව කය
ග් න එඳහ. භභ ඒ කහයණඹ එද කිේහ. චීනශඹ්  ආධහය රඵහ
ග තහට කභති නළවළ. ඉදිරි අනහගතශආදී චීනඹ අඳට විලහර
රලසනඹති ඵට ඳ නහ. ශම්ශති විඳහක ඉදිරිශආදී ආඩුඩු
ඳහර්ලසශආ ඔඵතුභ් රහට දළශන් න රළශ වි. භභ ඒක තභි
කිේශේ, චීනශආ පිරිති දළ්  ශකොල්ලුපිටිශආ- [ඵහධහ කිරීම්]
ඉ් දිඹහ අශප් ශඟ සිටින ශවෝදයඹහ. අඳට ඉ් දිඹහ තයව කය
ශගන ඵළවළ. ආඩුඩු ඳහර්ලසශආ රධහන ංවිධහඹකතුභි ,
චීනශඹ්   භළරීන ශදකති ඇවි
ශභශවේ න නශකොට
අි හර්ඹශඹ් භ ඉ් දිඹහ panic නහ.

හීශන්  තභි.

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

විෘත ආර්ථිකඹ ක්රිඹහ භක කය දුප්ඳ ජනතහට වන
රහ, කර්භහ් ත ඇති කය ඉදිරි අනහගතශආ ශම් යශට් ආර්ථික
ර්ධන ශේගඹ සිඹඹට 10.8ට, 11.2ට ශගශන් න වතික ශමික් 
භභ ි වඬ නහ. සතුතිි.
[අ.බහ. 5.32]

ගු අතළවුද නවනනවිරත්න මශතළ (ග්රළමීය ය ක යුුර
අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு அரவு தசதணறத்ண - கறரற அரேல்கள்
அகச்சர் )

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

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , අශප් ඉයහ්  විරභය න
භළතිතුභහ කථහ ඳට්  ග් නශකොටභ කිේශේ, ජනහධිඳතිතුභහට
තු් න යට
තයග කශ වළකිද කිඹන අදව විභ් න
ශශ්රේසගහධිකයණඹට ඉල්ලීභති ඉදිරිඳ කය තිශඵනහ කිඹහ. ශම්
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පිළිඵ ආඩුඩුරභ යසථහශ්  ඳළවළදිලි තීයණඹති අයශගන
තිශඵනහ. ඒ අුව කලි්  තිබුණු තීයණඹ ශනස කය තිශඵනහ.
ඒ භඟභ ශම් එක එතිශකනහ කිඹන කථහ ි හ ඒ කරුණ
ඳළවළදිලි කය ග් න opinion එකති රඵහ ග තහභ ශවොි. ශම්
ඔතිශකෝභ ශේල් කිඹ් ශ් , කය් ශ්  ශභොකති ි හද?
භභ ත කරුණති භතති කය් න ඕනෆ. අතිගරු භහි් ද
යහජඳති ජනහධිඳතිතුභහි, යි ල් විරභසිංව භළතිතුභහි තයහදිඹක
ශදඳළ තට දභහ රකුණු දීරහ ඵර් න, ළඩි රකුණු ඹ් ශ්  කහටද
කිඹහ. ළඩිශඹ්  ළඩ කය තිශඵ් ශ්  කවුද, යට වදරහ
තිශඵ් ශ්  කවුද, යුේධඹ අ්  කය තිශඵ් ශ්  කවුද, ශම්
විධිඹට යට ංර්ධනඹ කය තිශඵ් ශ්  කවුද ඵර් න. එතශකොට
ළඩි රකුණු රළශඵ් ශ්  කහටද? අ් න ඒ ි හ අතිගරු ජනහධිඳති
භහි් ද යහජඳති භළතිතුභහශේ තයගඹට බඹ ශරහ තභි එක එක
opinion ඉදිරිඳ කයමික්  ශම් භ් ත්රීරු කථහ කය් ශ් . අතිගරු
ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳති භළතිතුභහ භඟ තයග කය් න
විඳතිශආ ශකශනති නළවළ. විඳතිශආ ශකශනකුට ඒ වහ
වළකිඹහකු
නළවළ. ඒක ි හ තභි ශම් කටයු ත කය
තිශඵ් ශ් .

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

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

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, what is your point of Order?
ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , ආඩුඩුරභ යසථහශේ 83
(ආ) යසථහ අුව opinion එක අවරහ තිශඵ් ශ්  අපි
ශනොශි. ඒ පිළිඵ අවරහ තිශඵ් ශ්  ජනහධිඳතිතුභහ.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, you may continue with your speech.
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

[ඵහධහ කිරීම්]

සුඵහධන ළඩ කය් න, වන දීභනහ ශද් න පුළු්  ශරහ
තිශඵ් ශ්  ශම් යශට් ආර්ථික ංර්ධනඹති ඇති වුණු ි හි.
නළ නම් වන ශද් න ඵළවළ. යුේධ කහරශආ ඒ වනහධහය
දු් ශ්  නළවළ. යුේධ කහරශආ ශද් න ඵළවළ. යුේධ කහරශආ අශප්
විශේල විි භඹ ශම් කහරශආ විතය ළඩි ශරහ තිබුශඩු නළවළ;
ඒකපුේගර ආදහඹභ ළඩි ශරහ තිබුශඩු නළවළ; දුප්ඳ කභ ශම්
කහරශආ විතය අඩු ශරහ තිබුශඩු නළවළ. අද ආර්ථික ත
ඹ
ලතිතිභ වුණු ි හ තභි අශප් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ජනතහට
ශම් තයභට ශරොකු වනඹති දීරහ කටයුතු කශශේ. අලය වළභ
ශකශනකුටභ වනඹති දු් ශ්  ඒ ි හි. අ් න ඒ කහයණඹ අඳ
භතක තිඹහ ග් න ඕනෆ.
අද ජනතහට විඹදම් කිරීශම් වළකිඹහ තිශඵනහද කිඹහ ගරු
භ් ත්රීයශඹති ඇහුහ. ශම් යශට් ජනගවනඹ ශකෝටි ශදකි. අද
cellular phones ශකෝටි 3ති විතය තිශඵනහ. ජනතහට ඒහ
ගළනීශම් වළකිඹහ නළ නම් cellular phones ශභච්චය ග් නහද?
දළ්  three-wheelers රති  වඹති තිශඵනහද? Motorcycles තිස
රතිඹති විතය තිශඵනහ. ශන
හවන
ඒ හශේභ
තිශඵනහ. ජනතහට ශම්හ ගළනීශම් වළකිඹහ තිශඵන ි හ
තභි ඒහ ශම් යටට ශම් තයම් ශග් ් ශ් .
අද කුඩහ නගයඹකට ගිහි්  ඵර් න, ඵළංකු  වඹති පිහිටුරහ
තිශඵනහද කිඹහ. ශම් ඵළංකු සිඹල්ර නඩ තු ් ශ්  නළ නම්,
ගුවශදුව සිේධ ් ශ්  නළ නම් ශම් තයම් ඵළංකු පිහිටු් ශ් 
නළවළ. ර්ධනඹති තිශඵන ි හ තභි ජනතහට ශභශවභ
ඳවසුකම් ශද් ශ් . ශභොකද, විෘත ආර්ථිකඹ ඹටශ ධනඳතිඹ් 
ශකොටති බිහි ශනහ. ඒ අඹ විලහර ධනඹති භුතිති විඳිනහ. ඒ
ධනඹ ශඵදී ඹ් න ඕනෆ ි හ තභි ජනතහට ශම් සුඵහධනඹ
ශද් න ඕනෆ කය් ශ් ; ඒ ඳයතයඹ - gap එක- අඩු කය් න
තභි ජනතහට ශම් වන ශද් න ඕනෆ කය් ශ් ; ඒ භහජ
ත
ඹ වරිගසහ ග් න ඕනෆ ි හි ශම් වන ශද් න ඕනෆ
කය් ශ් .

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඉයහ්  විරභය න භළතිතුභහ ඇහුශේ.
භ් ත්රීතුභහ ගළන ශනොශි. [ඵහධහ කිරීම්]
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ගු අතළවුද නවනනවිරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு அரவு தசதணறத்ண)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

නළවළ. භට එතුභහ ගළන කිඹ් න ශදඹති නළවළ. එතුභහ ශන
කහශේද ලිපිඹති අයශගන ඇවිල්රහ ඒක කිශඹේහ මිකති එතුභහශේ
අදවස ශනොශි කිේශේ. එතුභහශේ ඔළුශේ ශම් අදවස නළවළ.
ශන කහශේද ලිපිඹති අයශගන ඇවිල්රහ ඒක දිගට දිගට
කිශඹේහ. ඒක තභ් ශේ සිතුවිලි ඵට එතුභහ ඳ කය ශගන
නළවළ. එතුභහ ි කම් ඳ තයඹති ශගනළවි
ඒශති තිබුණු
විසතයඹති වෆල්රති හශේ කිශඹේහ. පු ඳ ර ඳශ කයන
ඒහ අඳ කිඹනහ. ගරු ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභි , ඒහ
තුහ් නහ් ශේශේ ඔළුශේ නළවළ. තුහ් නහ් ශේ ශන ශකශනති
කිඹපු එකති ශගනළ ශඳ් හ භව කිඹති ගළහුහ.

ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ ගළන කථහ කයනශකොට,
විශලේශඹ් භ භහ කි යුතු කහයණඹති තිශඵනහ. ශම්
අභහතයහංලශආ ළරළසභති තිශඵනහ; අයුහණති තිශඵනහ;
ඉරතිකඹති -target එකති- තිශඵනහ. ඒ අුවි එභ
අභහතයහංලශආ ළඩ කයශගන ඹ් ශ් . ඒ ි හ ශම් ංර්ධන
ළඩ පිළිශශට ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශඹ්  ශරොකු
ලතිතිඹති රළබිරහ තිශඵනහ. ඒකට ඇභතිතුභහශේ දතිකභකු
තිශඹ් න ඕනෆ. එතුභහශේ දතිකභකු තිශඵනහ; ළරළසභකු
තිශඵනහ ඒ හශේභ ංවිධහනඹ කිරීශම් වළකිඹහකු තිශඵනහ.
ඒ ි හ තභි ශම් යට වද් න එතුභහට ශම් තයම් ළඩ ශකොටති
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ බහය දීරහ තිශඵ් ශ් .
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , දිවි නළඟුභ ළඩ පිළිශශශේ
අයුහණ කුභතිද? ජනතහශේ භසත ජීවිතඹභ ංර්ධනඹ කිරීභ
වහ ඔවු් ට ජී ම ශම් ටපිටහ වළදීභ. ශඳොඩි දරුහශේ සිට
ළඩිහිටිඹහ දතිහභ ජීවිත ශවොඳි්  කස කයශගන ඹ් නි
ශභශවභ උදවු කය් ශ් . පුේගරඹහ දියුණු කය, ශගදය දියුණු කය,
ගභ දියුණු කය, යට දියුණු කයන ළඩ පිළිශශට ඹන ඉරතිකඹට
-අයුහණට- ශඟහ ම භි ශම් තුළි්  ශකශය් ශ් .
ගරු ඵළසිල් යහජඳති ඇභතිතුභහශේ අභහතයහංලඹ ුහල්
කයශගන ක්රිඹහ භක න දිවි නළඟුභ ළඩ පිළිශශ ඹටශ
කය් ශ්  ශභොකතිද? අද යට ආර්ථික ලශඹ්  ශකොි තයම්
දියුණු වුණ , මිකි සු් ට ඳවසුකම් රළබුණ , ඵඩුුහට්ටු ග් න
පුළු්  වුණ ඒහ කය් න ඵළරි මිකි සසු ඉ් නහ. භක,
ගභක දුප්ඳ අඹ 10ති, 15ති ඉ් නහ. ශම් දුප්ඳ අඹ ශවොඹරහ,
ඒ අඹ භඟ හකච්ඡහ කය, ඔවු් ශේ ඒ දුප්ඳ කභ නළති කය් න
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[ගරු අතහවුද ශශනවිය න භවතහ]

උදවු කය් න තභි ශම් උ හව කයශගන ඹ් ශ් . ශභොකතිද
ඒකට කයන ළඩ පිළිශශ? දුප්ඳ කිඹ් ශ්  ආදහඹභ භදිකභි.
ඒ අඹ හිඟ් න්  ශනොශි. ඒ දුප්ඳ උදවිඹ එි්  මිකදීශම් ළඩ
පිළිශශකටි ශම් ශඹොුහ කය් ශ් . දුප්ඳතු්  නළති රංකහති,
දුප්ඳතු්  නළති ගභති වළදීශම් උ හවඹ ජඹ ග් නි ශම්
අභහතයහංලඹ ළඩ කටයුතු කයශගන ඹ් ශ් . ශම් ළඩ පිළිශශට
උදවු ශ් න තභි අඳ ඵර් ශ් . ඒ ශගදය අඹ භඟ හකච්ඡහ
කය, තු්  ඇති කය් න කළභළති නම් විවිධ තු්  ර්ග
ශනොමිකශල් රඵහ ශදනහ; කිරි වයකු්  රඵහ ශදනහ; කුකුශ් 
ශදනහ. ත
ඳළ තකි්  ඒ ඳවුල් භඟ හකච්ඡහ කය
විවිධහකහයශආ කුඩහ කර්භහ් ත කය් න ආධහය උඳකහය කයනහ.
සුළු සුළු කර්භහ් ත කයන අඹට ත ලතිතිභ ශ් න උදවු
උඳකහය කයනහ.
ඊශඟට, අපි ඉඩ කඩම් තිශඵන අඹ ගහ්  වහ ශඹොුහ කය
් නට ඵරහශඳොශයො තු ශනහ. ශ ඳළශ ශඵදුහ කිඹරහ
කිේශේ ඒ ි හි. අපි ඵරහශඳොශයො තු ් ශ්  ඳවුශල් ආර්ථිකඹ
දියුණු කිරීභි. ඒ ි හ අපි ශකශල් ගහ කය් න පුළු්  නම්
ශකශල් ඳළශ රඵහ ශදනහ. යඵර් ් නට පුළු්  නම්
ශනොමිකරශආ යඵර් ඳළශ රඵහ ශදනහ. ශ ඳළශ ශනොමිකරශආ රඵහ
ශදනහ. ඒ හශේභ ගම්මිකරිස ඳළශ රඵහ ශදනහ; කුරුුව ඳළශ රඵහ
ශදනහ. ශම්හ දීරහ ජනතහශේ ආර්ථිකඹ කෘෂිකහර්මිකක
ඳළ ශත්  දියුණු කිරීභ එක අයුහණති ශනහ.
අශනති අයුහණ තභි කුඩහ කර්භහ් ත ඳළ ශත්  ජනතහශේ
ආර්ථිකඹ දියුණු කිරීභ. ඊශඟට අපි තු්  ඇති කිරීභ ඳළ ශත්  ඒ
අඹශේ ආර්ථිකඹ දියුණු කිරීභට ඵරහශඳොශයො තු ශනහ.
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , කහ් තහ යහඹකඹ්  ඇති
කිරීභට ඵරහශඳොශයො තු ශනහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ගිඹ
අවුරුේශේ අඹ ළශඹ්  කහ් තහ් ට රුපිඹල් රති ශදකවභහයක
ණඹති සිඹඹට 4 ශඳොලිඹට රඵහ ශද් නට ශඹෝජනහති ශගනහහ.
ඒ රුපිඹල් රති ශදකවභහය දු් ශ් , කහ් තහ යහඹකඹ් 
වද් නටි. ඇි? භවය ඳවුල් දියුණු කය ග් නට ඵළවළ, පුරුඹහ
බීභට ඇ ඵළහි ශරහ. එශවභ නළ නම් ශන ශන ශේරට
ඇ ඵළහි ශරහ. ඒ ි හ එළි  ඳවුල් දියුණු කය් න නම්
කහ් තහ්  ලතිතිභ කශ යුතුි. කහ් තහ්  ආර්ථික අති් 
ලතිතිභ කශහභ ඒ ුහදර ඳවුරට ශඹශදශනහ. ඒ ි හ එළි 
ළඩ පිළිශශ ඇති කයශගන ඹනහ. ඒ තුළි්  ශම් යශට් කහ් තහ
යහඹකි්  ළඩි ශරහ තිශඵනහ. දුප්ඳ කමික්  ශතොය
රංකහති වද් න, රංකහ ඊශඟ ලත ර්ඹට, න යුගඹට ශගන
ඹ් න ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ කටයුතු කයශගන ඹනහ.
ශඵොශවොභ සතුතිි.
[தற.த. 5.41]

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, இன்ர
இந் அசரங்கத்றன் தொக்கறரண அகச்சுக்கபறல் என்நரண
ததரருபரர அதறறருத்ற அகச்சு சம்தந்ரகச் சறன
கருத்துக்ககப கூந றகணக்கறன்ரநன். இன்ர ரதசப்தடுகறன்ந
றடங்ககபறட்டும் இந் அசரங்கத்றன் எட்டுதரத்ரண
அகச்சுக்கரபரடு எப்தறட்டும் தரர்க்கறன்நரதரது அறகபவு
தசற்நறநன் றக்க ஏர் அகச்சரக இது இருப்தது
தரறகறன்நது. இற்குக் கரம், இந் அகச்சுக்குரற
அகச்சர் க்கற ரசறக் கட்சற ன்தம் அசறற்
தள்பறறரன, கநந் ங்கரகட கனர் கரறணற
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றசரரக்கறதெடரக
அசறல்
தரடம்
கற்ரக்
தகரண்டதுரன் ன்ர ரன் றகணக்கறரநன். அணரல்,
அரல் எரு சறநந் ரகனத் றட்டங்ககப தொன்தகரண்டு
தசல்ன தொடிந்றருக்கறன்நது. இந் அகச்சு என்ரர
தசய்றல்கன ன்ர
ன்ணரல் கூநதொடிரது. சறன
அதறறருத்ற ரகனகள் டந்றருக்கறன்நண. அற்கரக இந்
அகச்கச ரங்கள் தரரட்டரண்டும். அரரகபறல்,
இந் ரட்டிரன ரகக்ரகரட்டின் கலறருக்கறன்ந க்கபரக,
ங்கரக்தகணச்
தசரந்தன்ர
கூரற்கு என்ரர
இல்னரறருக்கறன்ந
க்கபரக,
ங்கரகட
சறறல்
உரறகககப
தொழுகரகப்
ததநதொடிர
க்கபரக
இருக்கறன்ந ததருந்ரரட்டத்துகநத் தரறனரபர் சதோகத்துக்கு
இந்
அகச்சறதெடரகச்
தசன்நறருக்கறன்ந
ரகனத்
றட்டங்ககப,
கண
கறரங்கரபரடும்
கண
துகநகரபரடும்
எப்தறட்டுப்தரர்க்கறன்நததரழுது
அன்
தசற்தரடு தரதொகரண என்நரகர இருந்றருக்கறன்நது
ன்ரரன் கூநரண்டிறருக்கறன்நது.
அண்கறரன
தகரஸ்னரந்கறரன
இடம்ததற்ந
ரதறறணரல் தன உறர்கள் அறந்றருக்கறன்நண. அர்கள்
2005ஆம்
ஆண்டுக்குப்
தறன்ணர்
தன
அநறறத்ல்கள்
தகரடுக்கப்தட்டும்கூட அந்த் ரரட்டத்க றட்டகனரல்
தரடர்ந்தும் அங்ரக இருந்ரர்கள். அந்த் ரரட்டத்றரன 916
ரதர் தரறனரபர்கபரக இருந்றருக்கறன்நரர்கள். ஆணரல்,
அர்கபறல் ரரட்டத்றரன றந்ரக ரகன தசய்ர்கள்
150-160 ரதர் கரன். இருப்தறதம், அர்கள் ன்ரநர
எருரள் ங்கரக்கு ஏர் ஆதத்து றகப்ரதரகறநது ன்ர
தரறந்தும்கூட, அர இடத்றல் ரழ்ந்ற்கரண கரம்
இருக்கறன்நது. றசரம் தசய்ற்கு உகந் றனரக அது
கரப்தட்டது; தண்கககப கத்றருப்தற்கு உகந்
றனரகக் கரப்தட்டது. அந் ககறல், ங்கரகட
ருரணத்கப் ததற்ரக்தகரள்ற்கரக அங்கு தரடர்ந்து
ரழ்ந்
அர்கள்
இன்ர
ங்கரகட
உறக
இந்றருக்கறநரர்கள்.
இன்ர தறற அகச்சர் தகப தொத்து சறரங்கம்
அர்கள்
ரதசும்ததரழுது,
ஜணரறதற
அர்கள்
ததருந்ரரட்டத்துகநறரன 3,500 ரதருக்கு வீடுகரக்கரண
உரறப்தத்றங்ககப ங்கப் ரதரரகக் குநறப்தறட்டரர்.
ல்ன றடம். ரங்கள் அக ற்ரக்தகரள்கறன்ரநரம்.
இன்நரது இந் அசரங்கத்துக்கு ததருந்ரரட்டத்துகந
தரறனரபர்கரக்கு
வீட்டுரறகககப
ங்குற்கரண
அக்ககந
ற்தட்டிருப்தகறட்டு
ரன்
கறழ்ச்சறகட
கறன்ரநன். ஆணரல், இந் வீட்டு உரறப்தத்றங்கள் அந்
தரறனரபர்கரக்கு ங்கப்தட இருக்கறன்நர? அல்னது
ததருந்ரரட்டத்துகந வீடகப்தைக் கூட்டுநவுச் சங்கத்துக்கு
ங்கப்தட இருக்கறன்நர? ன்ததுரன் தொக்கறரண
ரகள்றரகும். தணணறல், ததருந்ரரட்டத்துகந வீடகப்தைக்
கூட்டுநவுச்
சங்கத்துக்கு
வீட்டு
உரறப்தத்றங்கள்
ங்கப்தடுக ங்கபரல் ற்ரக்தகரள்ப தொடிரது.
எவ்தரரு குடும்தத் கனது ததரறரேம் அங்கு வீட்டு
உரறப்தத்றங்கள் ங்கப்தட ரண்டும். அப்தடி ங்க
ரப்தற்குக்
கரம்,
அரா்கள்
அந்
வீடுககப
றற்ரறட்டுச் தசன்ரறடுரர்கள்
ன்தர. இகர
கரம் கரட்டிக்தகரண்டிருக்க தொடிரது. அப்தடி த்கண
ரதர்
வீடுககப
றற்ரறட்டு
தபறர
தசல்னப்
ரதரகறன்நரர்கள்? சற்ரச் சறந்றத்துப் தரருங்கள்! தைற
வீடுககப
அகத்துக்தகரடுப்தன்தோனம்
அர்கள்
தம்தகரக ரழ்ந்துந் 'னன்' தொகந எறக்கப்தட
ரண்டும். அந் 'னன்' தொகந எறக்கப்தடுரரணரல்
அர்கபரல் லண்டும் அந் 'னன்' ரழ்க்ககக ரழும்
றகன ற்தடரது.
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தைறரக அகக்கப்தடுகறன்ந வீடுககபப் ததரரத்
கறல், இதுகத்ம் 24 - 26 ஆறம் வீடுகள் க PHDT
தோனரக அகக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. இற்கரண உரறப்
தத்றங்ககப
அந்த்
தரறனரபர்கபது
குடும்தத்
கனர்ரர் அல்னது கனறரர் ததரறல் ங்க ரண்டும்
ன்ர ரன் ஜணரறதற அர்ககபத்ம் சம்தந்ப்தட்ட
அகச்கசத்ம் ரகட்டுக்தகரள்ப றரும்தைகறன்ரநன்.
ரங்கள் ரடி வீட்டுக்கு றரணர்கள் அல்னர். ஆணரல்,
ததருந்ரரட்டத் துகநறரன ரடி வீடு ன்தது எரு ரக.
ததருந்ரரட்டத் துகநறரன கடந் ருடம் அசரங்கம்
கூநறறருப்ததுரதரன, 34 ஆறம் க்கர் கரறகள் ரறசு
றனங்கபரக
இருக்கறன்நண.
அறரன
தபறரகக்
தகரண்டுதசன்ர
குடிரற்நரல்,
அந்
றனங்கபறரன
ணறத்ணற வீடுககப அகத்தும் ரனறகரண கரறககப
அந்த்
தரறனரபர்கரக்கு
ங்கறத்ம்
அர்கபது
ததரருபரரத்க பர்ப்தற்கு அசரங்கம் தொற்சறதடுக்க
ரண்டும். அவ்ரர அர்கரக்கு அந்க் கரறககபப்
தகறர்ந்பறத்து
ணற
வீடுககப
அகத்து
அற்நறன்
உரறப்தத்றத்க
அர்கரக்கு
ங்குதெடரக
அர்கரகட ரக றகனகப் ரதரக்கறறடனரம்.
இன்ர தகரழும்தைக்கு ந்து ந்றரண அர்த்தொற்ந
தொகநறரன ரட்டரண்க ரகனகபறல் ஈடுதட்டுக்தகரண்டும்
ற்ரம் அற்ததசரற்தத் தரறல்ககபச் தசய்துதகரண்டும்
றகவும் அதசபகரறரண தொகநறரன ரழ்கறன்ந இந்
க்ககப, தகபறக்க தரறனரபர்கபரகவும் தகபறக்க
ணறர்கபரகவும்
ற்ரக்தகரள்பக்கூடி
றகனகக
உருரக்குற்கு அசரங்கம் றட்டங்ககப குக்க ரண்டும்.
ஆணரல், அந்த் றட்டங்கள் அசரங்கத்றடம் இருக்கறன்நர?
ன்தது ரகள்றக்குரறரக இருக்கறன்நது.
கறரத்துக்கு எரு வீடு, கறரத்துக்கு எரு றட்டம் ன்ர
ததரருபரர அதறறருத்ற அகச்சு தசற்நறட்டங்ககப
கடதொகநப்தடுத்துகறன்நது
ன்ர
கூநப்தடுகறன்நது.
அப்தடிதன்நரல்,
எவ்தரரு
ரரட்டங்கரக்கும்
இவ்ரநரண தசற்நறட்டங்கள் தசன்நகடந்றருக்கறன்நணர?
இந் அகச்சறதெடரக கறரத்துக்குச் தசய்ப்தடுகறன்நபவு
ரகனகள்,
ரரட்டங்கபறரன
இருக்கறன்நர்கரக்குச்
தசய்ப்தடுகறன்நர? இன்ர சதொர்த்ற ததரகறன்நர்கள்,
நற
க்கள்
ன்ரதரர்
கட்சற
ரலறரக
எதுக்கப்தட்டிருக்கறன்நரர்கள். அரது, உண்கரகப் ததந
ரண்டிர்ககப இந் றற தசன்நகடறல்கன. ணர,
அர்கரக்கும் தனன் கறகடக்கக்கூடி ககறல் இந் றற
கறகடக்கக்கூடிரர
சறன
அதறறருத்றத்
றட்டங்கள்
ரற்தகரள்பப்தட ரண்டும். அங்கு ந்றரண அசறல்
தரகுதரடுறன்நற உண்கரண ரகறகனக எறக்க
ரண்டும். ணர, இர்ககபத்ம் கணத்றற்தகரண்டு
அர்கரகட ருரணத்க அறகரறப்தற்கு இந் அகச்சு
க்க டடிக்கக டுக்குரரணரல் ரங்கள் அக
தொழுகரக ற்ரக்தகரள்பனரம்.
ரட்டிரன ந் அசரங்கம் ஆட்சற தசய்ரரேம் அந்
அசரங்கத்துக்கும் அகச்சர்கரக்கும் ரரட்ட க்கரகட
ருரணத்க
அறகரறப்தற்குரற
தரரற
ததரரப்தை
இருக்கறன்நது. ரர்ல் கரனத்றரன தரரண கட்சற
அசறகனப் தற்நறப் ரதசுது க. ரர்ல் தொடிந்வுடன்
எட்டுதரத்ரண க்கபது அதறறருத்றறன் ஊடரகத்ரன்,
அந்
அபவுரகரரதெடரகத்ரன்
எரு
ரட்டுப்
ததரருபரரத்றன்
உண்கரண,
றகனரண
அதறறருத்றக ரங்கள் கூந தொடித்ம். ணர, எரு தகுறக

ரத்றம்
அதறறருத்ற
தசய்துறட்டு,
தகுறறணக
ரகக்
ரகரட்டின்கலர
தொடிரது. அந் றகன ரந ரண்டும்.
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ரரட்டங்கபறல் ரடி வீடுகள் அகப்தகப் தற்நறப்
தறச்சறகண இல்கன. ஆணரல், அந்த் தரறனரபர்கள்
தரடர்ந்து 'னன்'கபறல் ரழ்ந்து ந்ர்கள்; தரடர்ந்து
குடிகசறரன
ரழ்ந்து
ந்ர்கள்.
கடந்
180
ருடங்கரக்கு ரனரக ரழ்ந் அந் ரழ்க்கக தொகநறரன
ரற்நம் ரக ன்ர றர்தரர்க்கறன்நரர்கள். ணர,
அர்கரக்தகணத்
ணறத்ணற
வீடுககப
அகத்துக்
தகரடுப்ததெடரக அர்கரகட ரழ்க்ககறரன எரு
ரற்நத்க ற்தடுத் தொடித்ம். அர்கரக்குச் சதோகத்றல் ஏர்
அந்ஸ்க உருரக்க தொடித்ம். That could only improve their
social status. அப்ததரழுதுரன் எரு ணறன் ணக்தகணச்
தசரந் ரடும் தசரந் வீடும் இருக்கறன்நது ன்ர
ததருகரரடு கூநதொடித்ம். ணர, ரன் ரழ்கறன்ந
ரட்கட 'இது ன்தகட ரடு' ன்ர உரறகரரடு
தசரல்கறன்ந றகனகக உருரக்க ரண்டும்.
ங்கரகட க்கள் ரடற்நர்கபரக இருந்ர்கள்.
அர்கரக்கு ரக்குரறக இல்னரது இருந்து. ஆணரல்,
இன்ர
ரங்கள்
ரக்குரறக
ததற்நறருக்கறன்ரநரம்;
தறஜரவுரறக ததற்நறருக்கறன்ரநரம்; ங்கரகட சதோக
அந்ஸ்து உர்ந்றருக்கறன்நது. கல்றறரன ஏபவுக்கு
தொன்ரணற்நம் ற்தட்டிருக்கறன்நது. அந் ககறல் ரங்கள்
பர்ந்து
ருகறன்ரநரம்.
ஆணரல்,
ங்கரகட
க்கரக்தகணச் தசரந் வீடில்கன; தசரந்க் கரறறல்கன.
இந்ச் தசரந் வீடும் கரறத்ம் கறகடக்கும்க, அது
அர்கபது
தசரந்ப்
ததரறன்கலழ்
தறப்தடும்க
அர்கரக்கரண தகபம் ற்ரம் அந்ஸ்து உ தொடிரது.
தகப கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப,
ரரட்டத்
தரறனரபர்கள்
இந்
ண்ணுக்கரக
உகத்ர்கள். அரது 180 ஆண்டுகரக்கு ரனரக இந்க்
கரடுககப
பரக்கறர்கள்;
இன்ரம்
ரட்டுக்கு
உண்கரண அந்றச்தசனரறகப் ததற்ரக்தகரடுக்
கறன்நர்கள். இன்ர தபறரட்டிரன ரகன தசய்தர்கபறன்
ணற ப அதறறருத்றறதெடரக தொல் ருரணம்
ங்கரக்கு ருகறன்நது ன்ர கூநனரம் அல்னது ரர
துகநகபறரருந்து ருகறன்நது ன்ரம் கூநனரம். ஆணரல்,
உண்கரண ரசற அந்றச்தசனரறகப் ததற்ரக்
தகரடுக்கறன்ந ரரட்டத் தரறனரபர்கள் இன்தம் ரக
றகனறரனர இருந்துதகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். ணர,
அர்கரக்கு இந் ன்கககபச் தசய் ரண்டும் ன்ர
ரன் இந்ச் சகதறரன ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
இன்கந வீண தரறற்சந்கக்கு ஈடுதகரடுக்கக்கூடி
ககறல், ரரட்ட இகபஞர்கபறடம் தரறல்தட்த அநறவு
இல்கன. ணர, ததரருபரர அதறறருத்ற அகச்சு
இகபஞர் அரேல்கள், றநன் அதறறருத்ற அகச்சறதெடரக
ததருந்ரரட்டத்றல்
தரறற்தறற்சற
றகனங்ககப
உருரக்க ரண்டும். அவ்ரர தசய்தெடரகத்ரன்
ரரட்டப்தைந
இகபஞர்கரகட
ரகனறல்னரப்
தறச்சறகணகக் குகநக்க தொடித்ம். ரரேம், தகரழும்தறரேம்
அகணச் சுற்ரப்தைநங்கபறரேம் ரகனரடி அகனகறன்ந
ரரட்டப்தைந இகபஞர்கரகட றகனக ரற்நறகக்க
தொடித்ம். இன்ர தகரழும்தறல் ரகனதசய்கறன்ந ரரட்டப்தைந
இகபஞர்கரகட ரழ்க்கக றகனகச் சற்ரச் சலர்தூக்கறப்
தரர்த்ரல், ந் றரண சறத்ம் அற்நர்கபரக றகவும்
ரரசரண றகனறரனர அர்கள் இருக்கறன்நரர்கள்
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු කරුඳිඹහ ශේරහයුදම් භවතහ]

ன்தக அநறதொடித்ம். ணர, ததருந்ரரட்டத்துகநறல்
தைற தரறல் தொற்சறரபர்ககப ஊக்குறக்க ரண்டும்.
ததருந்ரரட்டத்துகநறல்
வீடகப்தைத்
றட்டங்ககப
ரற்தகரள்ரம்ரதரது,
க்கள்
குடிரரற்குப்
ததரருத்ரண இடங்ககப இணம்கண்டு, அந் இடங்கபறரன
வீடுககப அகக்கரண்டும். அர்கரகட வீடுககபத்
தரறரனரடு சம்தந்ப்தடுத்க்கூடரது. இன்தோனம் அர்கள்
றரும்தற இடத்றல் ரகன தசய்க்கூடி ரய்ப்தறகண
உருரக்க தொடித்ம்.
அண்கறல்
தகரஸ்னரந்கறல்
இடம்ததற்ந
அணர்த்த்க கத்துக்தகரண்டு தனர் அசறல் இனரதம்
ரட தொற்சறக்கறன்நணர். ஆணரல், ரங்கள் அசறல் இனரதம்
ரட றரும்தறல்கன. இவ்ணர்த்த்றணரல் ங்கரகட
க்கள் அறந்றருக்கறன்நரர்கள். இது எரு கட்சற அசறல்
தறச்சறகணல்ன. ணறதம், இற்கு அசறல் ரலறரண
லர்தரன்ர
கரப்தடரண்டும்.
தரரரன்நத்றரேம்
ரகர சகதறரேதொள்ப ஆரம்கட்சற, றர்க்கட்சறகச்
ரசர்ந்
உரப்தறணர்கள்
என்நறகந்து,
ததரதுரண
ரகனத்றட்டதரன்கந உருரக்கரண்டும். இன்தோனம்
ததருந்ரரட்டத்
தரறனரபர்கரகட
வீடகப்தைத்
றட்டத்துக்தகண
எரு
ரசறக்
தகரள்கக
உருரக்கப்தடரண்டும்.
ததருந்ரரட்டத்துகநறரன
கறட்டத்ட்ட
180,000
வீடுகள்
அகக்கப்தட
ரண்டிறருக்கறன்நது -1,80,000කට
ඩහ ි හ වද් න
තිශඵනහ.
இகண
அகப்தற்குக்
குரகற
கரன
அடிப்தகடறனரண எரு தசல்றட்டதரன்ர உருரக்கப்தட
ரண்டும்.
வீடகப்தைத் றட்டங்கள் எவ்தரன்ரம் தவ்ரர
றதொகநககபக் தகரண்டுள்பண. உரரக, இந்ற
வீடகப்தைத்
றட்டத்க
டுத்துக்தகரண்டரல்,
அது
இனசரகக் கறகடக்கறன்நது. Trust தோனம் அகக்கப்தடுகறன்ந
வீடகப்தைத்றட்டம் 50 வீக் கடன் அடிப்தகடறனரணது.
அண்கறல் ரன் "ரகக்ரஸ்" ரரட்டத்றன் கலழ்ப்தகுறக்குச்
தசன்ர தரர்த்ரன். அங்கு எரு ருடத்துக்கு தொன்ணர்
கட்டப்தட்ட வீடுகள் கரப்தட்டண. அக லரூற்ரக்கு
அண்றத் தகுறறல் அகக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. அந்
வீடுகரக்கரண கடகண அந் க்கள் ரரந்ம் 5,000 ரூதர
வீம் க அடிப்தகடறல் தசரேத்றருகறன்நரர்கள்.
அண்கறல் ததய் கறன் கரரக, அந் லரூற்நறல்
லர் ததருக ஆம்தறத்ரல், க்கள் அவ்வீடுகரக்குள்
இருக்கதொடிர றகன ற்தட்டுள்பது. ணர, ண்
தரறரசரகண ரற்தகரள்பரது ததரருத்ற்ந இடங்கபறல்
வீடுககபக் கட்டி, அற்கரண கடகணச் தசரேத்தும்தடி அந்
க்ககபக்
ரகட்டு
அர்ககப
தன்ரரேம்
சறத்துக்குள்பரக்கும் றகன றர்கரனத்றல் இடம்ததநரல்
இருக்கரண்டும். க ருகறன்நததரழுதும் தள்பம்
ற்தடுகறன்நததரழுதும்
ரத்றம்
அர்ககபப்
தற்நறப்
ரதசரது, அர்கபறன் வீடகப்தைக்தகண ததரருத்ரண
இடங்ககப இணம்கண்டு, றர்கரன ஆதத்துக்கபறரருந்து
அர்ககபக் கரப்தரற்நக்கூடி றகனகக உருரக்க
ரண்டும்.
தகரஸ்னரந்கறல் ற்தட்ட அணர்த்ம் இன்ததரரு
ல்ன கரரறத்கத்ம் தசய்றருக்கறன்நது. அரது, அசறல்
கட்சற ரதறன்நற ஜணரறதற, றர்க்கட்சறத் கனர், டக்கு,
கறக்ககச் ரசர்ந் அசறல் கனர்கள், ரகர சகத
அகச்சர்கள் உட்தட ல்ரனரரும் தசன்ர அந் க்ககபப்
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தரர்த்றருக்கறன்நரர்கள். இது இர்கரக்கறகடறரன ஏர்
உநவுப்தரனத்க
ற்தடுத்றறருக்கறன்நது.
ணறதம்,
கனகத்துக்கு ருகறன்நர்கள் ருக்கும் "இதுக
கனகத்றரன ரர், ன்ண தசய்றருக்கறன்நரர்கள்?"ன்ர
ரகட்தற்குத்
குறறல்கன.
கனக
க்கள்
அகடந்றருக்கறன்ந
பர்ச்சறக்கு,
அங்கறருக்கறன்ந
தரறற்சங்கங்கரம் அர்ககபப் தறறறறத்துப்தடுத்து
கறன்ந
அசறல்
கனர்கரம்ரன்
கரரக
இருந்றருக்கறன்நரர்கள். ணர, அர்கபது ரசகககபக்
தகரச்கசப்தடுத்ற, "இதுகத்ம் அர்கள் கனகத்துக்கு
என்ரம் தசய்றல்கன; ரங்கள்ரன் தசய்ரரம்" ன்ர
கூரகத் றர்க்கரண்டும்.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

தகப உரப்தறணர் அர்கரப, தொடித்துக்தகரள்ரங்கள்!

ගු කුඳයියළ නේළයුදම් මශතළ

(ரண்தைறகு கருப்கதர ரனரத்ம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

ககடசறரக
என்கநச்
தசரல்ர
தொடிக்கறன்ரநன்.
ற்ததரழுது
கடதொகநறல்
இருக்கறன்ந
றநந்
ததரருபரரக் தகரள்ககக ங்கபரல் றட்டிடிக்க
தொடிரது. றநந் ததரருபரரக் தகரள்ககறதெடரகத்ரன்
ரங்கள் றகனரண ததரருபரரத்க அகடத்ம் றகனக்குத்
ள்பப்தட்டிருக்கறன்ரநரம்.
ணர,
றநந்
சந்கப்
ததரருபரரத்கக் தகரண்டிருக்கறன்ந து ரட்டில்
கறரப்தைந
சதோகத்க
றருத்ற
தசய்துரதரன்ர,
ததருந்ரரட்ட சதோகத்கத்ம் றருத்றதசய்க்கூடி ககறல்
அர்கரகட
ததரருபரரத்க
உர்த்க்கூடி,
அர்கரகட ரழ்க்ககத் த்க ரம்தடுத்க்கூடி
தசற்நறட்டங்ககப ததரருபரர அதறறருத்ற அகச்சு
ரற்தகரள்பரண்டும். தசல்றநன்றக்க, றநகரண ஏர்
அகச்சர்
ன்ந
ககறல்
தகப
ததரருபரர
அதறறருத்ற அகச்சர் அர்கள் கனக சதோகத்றன்
ததரருபரரத்க தொன்ரணற்ரற்கரண டடிக்ககககபச்
சறநந்தொகநறல் தசற்தடுத்ரண்டும் ன்ர ரகட்டு,
சந்ர்ப்தத்துக்கு ன்நறகூநற, றகடததரகறன்ரநன். ன்நற.

[5.56 p.m.]
ගු ආර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Thank you, Mr. Presiding Member for giving me the
opportunity to speak at this Discussion. Unfortunately,
the Hon. Minister is not here. I wanted to refer to an issue
that I took up at the Consultative Committee of this
Ministry about two years ago. It was a situation like
Koslanda. In Dansinan Estate in Pundalu Oya, several
houses had been damaged and the floors had gone in due
to soil erosion. I took this up at the Consultative
Committee and requested that these people be moved out
and new houses be built for them. The Hon. Minister was
willing to listen, but there was a Deputy Minister who
spoke this morning during the Vote of his own Ministry
who said, "There is nothing like that. I will look after
these people”. Following the tragedy in Koslanda, these
people in Dunsinan Estate have been moved to a club
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building close to the estate because of the danger of these
houses collapsing. Sir, this type of negligent behaviour
has caused the tragedy in Koslanda. We all know that in
2005 and 2011, warnings were given to the Divisional
Secretary and to the Manager of the Estate, but both of
them failed to address the situation by moving these
people out. That means that there is no mechanism in
place to address the issue. When the NBRO or any other
organization gives a report, then immediately there should
be action taken.
Today, we have a Ministry for disaster management.
The Disaster Management Ministry, in addition to
assisting people when they meet disasters, is also
supposed to plan action for prevention of disasters. At the
moment, attention has been drawn to attend to the
housing needs of the plantation people because there was
a disaster in Koslanda and we have lost more than 100
lives. Now, to reduce the impact of this disaster, the
Government is trying to say that the number of dead is in
the region of 30. When this incident occurred, we saw
that all people in this country rallied to assist the victims
of this disaster. We saw on TV certain media institutions
collecting various kinds of material to be distributed
among these people; we saw people from different walks
of life - the rich and the poor, people belonging to
different communities and religions - flocking to assist
these people. This showed how compassionate our people
are. They broke the barriers of ethnicity, language, and
religion. We always talk here about different
communities, their needs, discrimination and other
things. But, when the public react, they do not react
according to the background or the ethnicity of a person,
which was a positive thing that came out during the
Koslanda incident and that, I think, we should appreciate.
At the same time, learning a lesson from Koslanda,
there are several areas that have to be attended to
immediately. I can mention a few here. They are,
Dunsinane Estate in Pundaluoya, Park Estate in
Kandapola, New Peacock Estate in Pussellawa and
Uduwara Estate in Hali Ela. In all these areas, people
have been temporarily displaced due to fear of landslides.
These have to be attended to immediately.
The Government has allocated for next year, Rs. 2
billion for housing and sanitation. It has promised 50,000
houses in the next three years. These 50,000 houses in
three years is a standard formula that has come from the
"Mahinda Chintana" in 2005, but no action has been taken
to implement these housing schemes. People are talking
about why we should not have upstair houses or upstair
line rooms in the estates. Flats are for the urban
population. The plantation workers are agricultural
workers. You would not build flats in a village. You
would give them separate houses - single storey or two
storeyed - but simple single houses. Like that, the estate
worker, also being an agricultural worker, deserves
separate houses.
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The Ministry of Economic Development is
implementing so many programmes in the villages for
livelihood development. It is also having the Divi
Neguma Programme and we heard a Member of
Parliament saying that he is distributing 400,000 tea
plants and the Hon. Athauda Seneviratne spoke of so
many other plants being distributed in villages to improve
the livelihood of the villagers.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Hon. Deputy Speaker will now take
the Chair.
අනුරුල ගු හුනනයිවහ සළරූක් මශතළ මූළවනනයන් ඉලත්
වුනයන්, නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ මුළවනළරූඪ විය.

அன் தறநகு, ரண்தைறகு யளகணஸ் தரரக் அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. HUNAIS FAROOK left the Chair, and
MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Yogarajan, you may continue.
ගු ආර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

The livelihood programmes of the Ministry of
Economic Development has mentioned the distribution of
plants, helping people to grow vegetables, trees and all
that. You cannot implement these in the plantations
because our people do not have land. They have only a
line room. They have, maybe, 10 - 20 feet behind the line
room or in front of the line room, where they build a
kitchen or a toilet and that is it. These agricultural
workers who have the capacity and aptitude to grow
plants and trees are unable to grow anything because they
have no land. This is why to whoever we speak, whether
we agree or not on many other things, we always tell that
the people in the plantations are today looking up to
receiving separate houses with a small land area. They
also expect to be issued proper documents of ownership
for the lands and houses that they would receive.
There are a large number of youth in the plantations
who do not wish to work in estates because of the kind of
slave labour, they believe, is prevalent in the estates.
Their older parents or ancestors did not mind working in
such circumstances, but today the children of plantation
workers with some access to education are against or not
willing to work in the estates as labourers, because they
are treated in a mean manner. As such, what do they do?
They move to the cities. They do temporary jobs. They
work in hotels, in boutiques, and in houses. They do jobs
that they would not do in front of their families. But,
when they go back home, they dress well and go as if
they are doing jobs in an office in Colombo. These
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු ආර්. ශඹෝගයහජ්  භවතහ]

people are actually working in small boutiques, hotels and
in other places. Unlike their parents, who had formal jobs
with EPF and ETF, these young people are working on a
temporary basis. They earn a few thousands and they
spend it. They have no permanency. They have no EPF;
they have no ETF. There is no social security for these
people. So, these young people have to be encouraged to
remain in their estate areas, but opportunities have to be
provided for them to involve themselves in selfemployment. Employment opportunities in estates are
limited today. Further, the youth are not willing to take
those jobs. The only thing they can do is to have selfemployment. The Hon. Douglas Devananda, Minister of
Traditional Industries and Small Enterprise Development,
who has the Industrial Development Board - IDB - under
him, can do some work in relation to these areas, maybe
with some additional funding from the Divi Neguma
Programme.
Every estate has its own needs. Every person in the
estate maybe needs bread, needs a tailor, needs a person
to repair their three-wheelers, needs a welder, needs a
carpenter, et cetera. Those are all needs of the people
living in the estates. So, at least initially to provide with
the needs of the people who live in estates, micro
industries have to be started in estates where land is
available. If the know-how can be provided by the IDB
and the Divi Neguma Programme can provide the
funding, this will be an ideal set-up for these youth to
improve their living standards for the future.
The plantation youth are hardworking and they are
willing to learn, but they lack education. Education in the
estates is improving today. But, in the past, education in
the estate school was of a lower standard. They are unable
to compete on equal terms with the other youth who apply
for jobs. Their lack of knowledge of Sinhala is also an
inhibition. So, they are coming to the city and working in
the informal sector doing mean jobs such as in tea
boutiques, in small grocery shops and other places. But, if
they can be provided with opportunities to manufacture
something in their own area, to provide the services to
their own people, then, that would be a very positive
move.
වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)
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of the Co-operative Society and the Welfare Officer is the
Secretary of that Society. So, these funds are managed
by them. The Divi Neguma plans to have a bank of its
own. Village societies or CBOs in villages can become
members of this Divi Neguma Bank. The Estate Workers
Housing Co-operative Society should also be
incorporated into it so that the estate worker is also
mainstreamed in this manner.
Sir, I wish to make only one more point. That is
regarding private sector salaries. In the Budget Proposals,
a minimum salary of Rs. 10,000 has been recommended
to the private sector. In the private sector today, less than
Rs. 10,000 is paid maybe, for a few office-type jobs.
Even the people who work in boutiques or in hotels - who
the Hon. Minister mentioned - are paid more than Rs.
15,000.
වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Thank you very much, Hon. Member.
conclude now?

Can you

ගු ආර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

I will conclude, Sir. This Rs. 10,000 means, for 25
days work; Rs. 400 is paid per day. A plantation worker
today is drawing Rs. 620 as salary per day including the
incentive. So, to recommend a minimum salary of Rs.
400, is unfair by the plantation worker. If the Hon.
Minister of Finance and Planning wanted to suggest a
wage increase for the private sector worker, it should
have been a percentage of maybe 20 or 25 per cent [Interruption.]
වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Member, we are running out of time.
ගු ආර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

It should have been a percentage increase of maybe
20 or 25 per cent instead of fixing it at Rs.10,000.
Thank you.

(The Chairman)

Hon. Member, you have only one minute left. You
have to conclude your speech within one minute.
ගු ආර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

The Estate Workers' Housing Co-operative Societies
today have more than Rs. 2 billion in their accounts.
These monies are managed and used by the estate
management. The Manager of the estate is the Chairman

[අ.බහ. 6.12]

ගු සුවන්ත පුුංිකනිනම් මශතළ (ආර්ථික වුංලර්ධන
නිනයෝජය අමළතයුරමළ

(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனர - ததரருபரர அதறறருத்ற
தறற அகச்சர்)

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

ගරු බහඳතිතුභි , ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශආ ළඹ
ශීර් ඹටශ විඳතිශආ ගරු භ් ත්රීතුභ් රහ අට ශදශනති, න
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ශදශනති ඳභණ කථහ කශහ. ඒ සිඹලුභ ගරු භ් ත්රීතුභ් රහශේ
කථහ අපි අවශගන සිටිඹහ. භවය අඹ ආඩුඩුට ඳති, එශවභ
නළ නම් අශප් අභහතයහංලශආ ළඩ කටයුතු පිළිඵ ඇගයීභති
කයමික්  කථහ කශ ඵ අඳට ශඳනී ගිඹහ. ගරු සුජී ශේනසිංව
භ් ත්රීතුභහ, ඒ හශේභ ගරු ශේරහයුද්  භ් ත්රීතුභහ, ගරු
ශඹෝගයහජ්  භ් ත්රීතුභහ ඳහ ඒ කහර්ඹඹ්  ඇගයීභට රති කශහ.
භශේ බහහශ් , භට ශ ශයන බහහශ්  කිේශො ගරු ගහමිකණී
ජඹවිරභ ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභහ කථහ කශශේ භඤසඤං. ති කය
භඤසඤං. ඒ හශේභ ගරු ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභහ කථහ කශහ.
එතුභහ කථහ කශශේ ඳඤසඤං. ගරු යවි කරුණහනහඹක භ් ්රිතුභහ
කථහ කශ ශේල් පිළිඵ කිේශො , එච්චය ළදග නළවළ.
අශප් ගරු සුි ල් වුව් ශන ති භ් ත්රීතුභහ කථහ කශහ.
එතුභ් රහට දළ්  වරි දුකති තිශඵනහ. ශභොකද, ඉසය හශේ
ලිප්ට්  ටයවුභට ශගනළල්රහ ට්  ඳහග කිඹ් න, ශඵෝඩ්
අල්ර් න තරුණ තරුණිශඹෝ ශොඹහ ග් න නළවළ. ශභොකද, අශප්
යජඹ, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ "භහි් ද චි් තන"ඹ අුව සිඹලු
උඳහධිධහරි් ට රැකිඹහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. භභ හිතන විධිඹට
50,000කට අධික උඳහධිධහරි්  පිරිකට රැකිඹහ රඵහ දීරහ
තිශඵනහ. අශප් අභහතයහංලඹ ඹටශ
ෆශවන පිරිති "දිවි
නළඟුභ" ි රධහරි්  ලශඹ්  කටයුතු කයනහ. ඒ අඹ පිළිඵ ඒ
ශගොල්ර් ට ශරොකු කළතිකුභති තිශඵනහ. ඒ ි හ දළ්  කථහ
කය් ශ්  අශප් ම්ර ළඩ කයන ි රධහරි් ශේ දුක
පිළිඵි. ඒ අඹශේ දීභනහ, ගභ්  විඹදම් ගළන කථහ කයනහ.
ඒහ එතුභහ කිඹ් න ඕනෆ නළවළ. ඒහ ඵරහ ග් න අශප් ගරු
ඵළසිල් යහජඳති ඇභතිතුභහ, අභහතයහංලශආ ශල්කම්තුභ් රහ,
අධයති ජනයහල්තුභ් රහ ඉ් නහ. ඒහ ගළන එතුභහට කිඹ් න
අලයතහති නළවළ. දළ්  ශගන ඹන ශම් ක්රිඹහදහභඹ පිළිඵ ශම්
ශගොල්ර් ට ශරොකු ඵඹති ඇති ශරහ තිශඵනහ. එදහ 1977 දී
ඵරඹට ඳ වුණු එති ජහතික ඳති ආඩුඩුශේ ආර්ථික
රතිඳ තිඹ ි හ ශම් යශට් ි සඳහදන වුණු කිරි ටික, ශේශීඹ
ලශඹ්  ශම් යශට් ගහ කශ මිකරිස ටික ඇතුළු වළභ ශබෝගඹතිභ
පියටි්  ශග් වුහ. 2005 දී ශම් යශට් ජනහධිඳති ධුයඹට ඳ වූ
අතිගරු භහි් ද යහජඳති භළතිතුභහ "දිවි නළඟුභ" ඹටශ , ඒ නළති
ම  ගිඹ ශග ශ ගහ කශ මිකරිස ඇතුළු, ශේශීඹ ශබෝග ර්ග
නළත ගහ කය් න ඳට්  ග තහ; ශග ශ වදපු ගම් කුකුල්ලු,
කිරි වයති නළත ඇති කය් න ඳට්  ග තහ. ඒ විධිඹට
මිකි සසු් ශේ අතට අතිශර්ක ආදහඹභති රළශඵන භහර්ග වදන
ශකොට, විදුලිඹ නළති අඹ විදුලිඹ රඵහ ශගන ඒහට ළඹ ශන ුහදර
අය අතිශර්ක ආදහඹම් භහර්ගලි්  රඵහ ග් න කටයුතු කයන
ශකොට ශම් වුව් ශන ති භ් ත්රීතුභ් රහට ට්  ඳහග කිඹ් න
ලිප්ට්  ටයටවුභට, නළ නම් අශනති ටයටවුම්රට ශගන
ඹ් න පිරි නළති ි හ අශප් "දිවි නළඟුභ" ි රධහරි්  ගළන ශම්
ශගොල්ශරෝ වරිභ දුශක්  කථහ කයනහ. ඒ ි හ භහි් ද චි් තන
ඉදිරි දළතිභ අුව මිකි හ ශගොඩ නඟහ ඳවුර යකි් න , ඳවුර
ශගොඩ නඟහ ගභ යකි් න , ගභ ශගොඩනඟහ යට යකි් න , යට
ශගොඩ නඟහ ශරො දින් න
තභි විශලේශඹ් භ අශප්
අභහතයහංලඹ ි තයභ කටයුතු කය් ශ් .
ගරු බහඳතිතුභි , අශප් ගරු ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභහ
ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ගඹති ඉදිරිඳ කශහ. ඒහ ඉදිරිඳ කයමික් 
ඳට්ටඳල් අතය කිේශේ. අශප් ගරු භ් ත්රීතුභ් රහ ඒකට පිළිතුරු
දු් නහ. “Country Ranking of Sri Lanka” එශති තිශඵන අලු භ
ද තඹ් ර එතුභහ ව්  කශ ද තඹ්  නළවළ. ගරු
බහඳතිතුභි , භභ ශම් “Country Ranking of Sri Lanka” කිඹන
ශල්ඛ්නඹ වභළගත* කයනහ.

———————————* ලියවිල් ඉදිරිඳත් නනොකරන දී.
ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன.
Document not tendered.
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ගරු ඉයහ්  විරභය න භ් ත්රීතුභහ කථහ කයන විට භභ හිතුහ,
ඵළංකුශේ හිටපු භව භශඹති ලශඹ්  ඇ ත තභි කිඹ් ශ් 
කිඹරහ. දළ්  ඵරන ශකොට ඳට්ටඳල් ශඵොරුති තභි, එතුභහ ශම්
බහශේදී ඇද ඵෆශේ. විශලේශඹ් භ භට හිතහ ග් න පුළු් ,
එතුභහ ඵළංකුශේ ඉ් න කහරශආ ළඩ කටයුතු ශකොශවොභ කශහද
කිඹන එක ගළන. ඒ පිළිඵ ශනභ ඳරීතිණඹති ඳ රහ, ශකොමිකභති ඳ කයරහ ශවෝ - ඒ පිළිඵ ශොඹ් න කිඹරහ භහ
ශම් ගරු බහශ්  ඉල්රහ සිටිනහ. [ඵහධහ කිරීභති] අපි හිතනහ
ශ්  ශරොකු ඳට්ටම් තිශඵන අඹ කිඹ් ශ්  ඇ ත කිඹරහ. ඳට්ටම්
තිශඵන අඹ හභහනයශඹ්  ඇ ත ශ්  කිඹ් ශ් . අපි හශේ
ගශභ්  ශගොශඩ්  ආ උදවිඹ ශභොනහ ශවෝ කිේහට ළඩිඹ
ගණ්  ග් ශන නළවළ ශ් . ඵිශඹෝ කිඹරහ ශ්  කිඹ් ශ් .
නුහ ඵළලි් නම් ඳට්ටම් තිශඵන අඹ තභි, අතය රකහල
කය් ශ්  කිඹරහ ශභතළනදීභ ඔප්පු ශනහ. භභ ශම් ශල්ඛ්නඹ
බහගත කශහ. අපි ශම්ශති සිංවර ඳරිර්තනඹ
ලිඹරහ
තිශඵනහ.
අශප් ගරු යවි කරුණහනහඹක භ් ත්රීතුභහ අතය රකහලඹති
කශහ. එතුභහ වළභ දහභ කය් ශ්  අතය රකහල. එතුභහ භශේ
මිකත්රඹහ ි හ ළඩිඹ ඒ ගළන කිඹ් න ශවො නළවළ. නුහ එතුභහ
ව්  කශ ශදඹට උ තය ශද් න ඕනෆ. ඒ ශභොකද, එතුභහ
භෘේධිඹ ගළන ි තයභ අවනහ; දළ්   වඹද ශද් ශ්  කිඹරහ
අවනහ; ඒ හශේ ශනොශඹති ශනොශඹති ශේල් අවනහ.
ඉසශල්රහ භෘේධි දීභනහ ලශඹ්  රුපිඹල් 210ති දු්  අඹට
අපි දළ්  රුපිඹල් 1,000ති ශදනහ. රුපිඹල් 750ක දීභනහති රඵහ
දු් න අඹට ඒක රුපිඹල් 1,000 කයරහ තිශඵනහ. රුපිඹල් 1,200
දීභනහ රුපිඹල් 2,000 කයරහ තිශඵනහ. රුපිඹල් 1,500 දීභනහ
රුපිඹල් 3,000 කයරහ තිශඵනහ. ශම් අඹ ළශඹ්  ඳවුල්
1,500,000 භෘේධි ආධහය රඵහ දීභට කටයුතු කය ශගන ඹනහ.
ශම් අඹ ශතෝයහ ග් ශ්  විශලේශඹ් භ දුප්ඳ කභ,
ළ් දඹුබහඹ, ආඵහධිතබහඹ හශේ ි ර්ණහඹකඹ්  කිහිඳඹති
රකහ ඵරහි.
ඒ හශේභ අශප් ත භ් ත්රීයශඹති විදුලිඹ පිළිඵ කිේහ.
ඳවිත්රහශේවි ් ි ආයච්චි ඇභතිතුමිකඹ කිේහ, දිවි නළගුභ ංර්ධන
ශදඳහර්තශම්් තු ඹටශ -එදහ නම් භෘේධි ළඩපිළිශශ ඹටශ
- නම් ලනනකොට පවුල් 80,000කට පමණ විදුලිය බා දී
තිශඵනහඹ කිඹහ. සිඹලුභ දිවි නළඟුභ රතිරහභී් ට ඒ විදුලිඹ ණඹ
රභශආ අිතිඹ තිශඵනහ.
ඊට අභතය විරුේධ ඳතිශආ ත භ් ත්රීයශඹති බි තය
ම  ගළන කිේහ. අද අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ සිඹලුභ ශගොම ් ට
බි තය ම  ශනොමිකරශආ රඵහ ශද් න කටයුතු කය තිශඵනහ. ඒ
හශේභ අශප් ඵළසිල් යහජඳති ඇභතිතුභහ අශප් අභහතයහංලඹ
ඹටශ
ශගොවිජන ශේහ ශදඳහර්තශම්් තු ව දිවි නළගුභ
ංර්ධන ශදඳහර්තශම්් තු ම්ඵ් ධ කයරහ ි ඹඟශඹ් 
පීඩහට ඳ වුණු ජනතහට වනදහයී ණඹ රභඹති ඹටශ
දළනටභ ඒ ඒ භධයසථහනලි්  බි තය ම  ි කු කයරහ
වභහයි, ගරු බහඳතිතුභි . ශම් විධිඹට දිවි නළඟුභ ළඩ පිළිශශ
ඹටශ අශප් අභහතයහංලශඹ්  සිඹලුභ අංලරට උදවු කයනහ.
භභ හිත් ශ්  රංකහ ඉතිවහශආ ශභොනභ අභහතයහංලඹකි්  ,
විභධයගත ුහදල් දු් ුව කහරශආදී අඳට වුභනහ ශදඹ කය් න
වළකිඹහති තිබුශඩු නළවළ. අද භභ ශම් කහයණඹ විශලේශඹ් භ
කිඹ් න ඕනෆ. අද දිවි නළගුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්් තු ඹටශ
භවජන භ් ත්රීතුභ් රහට රළශඵන ුහදල්ලි්  රතිරහභී් ට අලය
ශදඹ රඵහ ශද් නට කටයුතු කය තිශඵනහ. රතිරහභිඹහ
ඉල්ර් ශ්  ශභොකතිද, අ් න ඒ ඉල්රන ශදඹ ශද් න කිඹහ
ි රධහරි් ට උඳශදස දී තිශඵනහ. ශනදහ වුශඩු ඒක ශනොශි.
ශනදහ ි රධහරි්  දු් ශ්  භවජනතහට අලය කයන ශදඹ
ශනොශි. එදහ තිබුණු නීති-රීති අුව කටයුතු කය් න වුශඩු ඒ
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[ගරු සු් ත පුංචිි රශම් භවතහ]

විධිඹටි. නුහ අද ඒ නීති-රීති ශනස කයරහ රතිරහභිඹහට අලය
සිංගර් භහගශම් ි සඳහදනඹ කශ ශඳොම්ඳඹති නම් ඔහුට එඹ
රඵහ ශද් නට , ත ශකශනකුට අලය ිතනශේන භහගභ
ි සඳහදනඹ කශ එකති නම් ඔහුට එඹ රඵහ ශද් නට
අශප්
අභහතයහංලඹ ඹටශ කටයුතු කය තිශඵනහ. ඉතිවහශආ ශකොි
අභහතයහංලඹද ශම් විධිඹට ළඩ කටයුතු කශශේ? ඒශක් භ
ශඳශනනහ, අශප් අභහතයහංලඹ දිවි නළගුභ ංර්ධන
ශදඳහර්තශම්් තු
තුළි් 
ක්රිඹහ භක
කය
තිශඵ් ශ් 
භවජනතහට අලය කයන විධිශආ, භවජනතහට ඹවඳ න
විධිශආ ළඩ පිළිශශති ඵ.
අපි ශම් ඹටශ වළභ අංලඹකටභ උදවු කය තිශඵනහ. සුයතල්
භ ය කර්භහ් තඹට, ්රිකුණහභරඹ, ුහරතිේ ළි  රශේලර
යඵර් අලුති්  ගහ කය් න, කුඩහ යඵර් තු හිමිකඹ්  බිහි කය් න,
ගම්ඳව දිස්රිතිකශආ හිටපු කුඩහ යඵර් තු හිමිකඹ්  ත දියුණු
කය් න, ම්රදහික කර්භහ් ත වහ කුඩහ යහඹ ංර්ධනඹ
ඹටශ ඩේරස ශේහන් ද ඇභතිතුභහශේ අභහතයහංලඹ ඹටශ
තිශඵන කර්භහ් ත වහ රතිරහබ රඵහ ශද් න ආධහය රඵහ දී
ඒහ දියුණු කය් න කටයුතු කය තිශඵනහ. වළංගිරහ තිශඵන
ගශම් ඳ්  කර්භහ් තඹ ළි  ශේරට ඵළංකුකි්  ුහදරති රඵහ
ශද් ශ්  නළවළ. නුහ අශප් දිවිනළගුභ ඵළංකු වයවහ අවුරුේදකි් 
ශගන ශකෝ ශේසිඹ භත, සිඹඹට 4ක වන ශඳොලිඹ ඹටශ , ඒ
අඹට රුපිඹල් 50,000 දතිහ ණඹ රඵහ ශද් නට කටයුතු කය
තිශඵනහ.
එදහ එති ජහතික ඳති ආඩුඩු කහරශආදී මිකි සසු් ශේ
ි සඳහදන, මිකි සසු් ශේ අසළ් න ශශශ ශඳොශට ශගනහහභ
ඒ අඹට ඒහ විකුණහ ග් න ඵළරි වුණහ. අශප් ගහමිකණී ජඹවිරභ
ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභහ කිේහ අඳයහධ කය් න එඳහඹ කිඹහ. ඒ
ශගොල්ර් ට අභතක ශරහ ඇති, එදහ ශඳොශශෝ නරුශේ
ශගොවිශඹෝ ළඩිශඹ් භ ව බිේශේ එති ජහතික ඳති ආඩුඩු
කහරශආදීඹ කිඹන එක. අද ුවයඑළිශආ අර ශගොම ් ශේ
අසළ් න ළඩි වුණහභ අශප් අභහතයහංලශඹ්  ඒහ මිකර දී ශගන
ි ඹඟශඹ්  පීඩහට ඳ වූ රශේලර ජනතහට ඒහ ශනොමිකරශආ
ශඵදහ ශද් නට කටයුතු කශහ. ශභතුභ් රහශේ කහරශආදී එදහ
ඒහ කශශේ නළවළ.
අශප් ගහමිකණී ජඹවිරභ ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභහ කථහ කයේදී, “භං
භං භං භං භං භං” කිඹන ශකොට භහ හිතුහ එතුභහ අඩු ගණශ් 
අලුශත් 

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහට ශ්  කශ කහරශඹ්  ත විනහඩි
2ති තිශඵනහ.

ගු සුවන්ත පුුංිකනිනම් මශතළ
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனர)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු බහඳතිතුභි , ශම්හ ශඳොඩ්ඩති කිේශේ නළ නම් වරි
නළවළ. කිඹ් න ශඳොඩි ආතල් එකති එ් ශ්  නළවළ, භ් ත්රීරු් 
කවුරු ශම් ගරු බහශේ නළති ි හ. භ් ත්රීරු්  ශම් ගරු
බහශේ සිටිඹහ නම් ත ටිකති කිඹ් න තිබුණහ. භහ හිතුහ එතුභහ
ඇස ශදොසතය ශකශනතිද කිඹරහ. ඳසශේ තභි ළටහුශඩු එශවභ
ශනොශි කිඹරහ.
ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලශආ ළඹ ශීර් ගළන අද කථහ
කයපු විරුේධ ඳතිශආ භ් ත්රීරු් ට කථහ කය් න ශ භහති
තිබුශඩු නළවළ; කිඹ් න ශදඹති තිබුශඩු නළවළ.
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ංචහයක තිශේත්රඹ ගළන කිඹන ශකොට භහරදිිනි,
රංකහි ගළන වළභ දහභ කිඹනහ. ඒ කථහ වළභ දහභ කිඹනහ.
වළභ දහභ ඒ කථහ විතයි කිඹ් ශ් . ශන කිඹ් න ශදඹති
නළවළ. නුහ අද අශප් ංචහයක කර්භහ් තඹ ග තහභ ුහළු
ශ්රී රංකහශේභ අලු අලු විධිශආ රභශේද වුව් හ තිශඵනහ.
අපි "Home Stay" නහතළ්  යහඳෘතිඹට උදවු කයරහ තිශඵනහ.
ඒ හශේභ ංචහයක කර්භහ් තඹට ගළශශඳන විධිඹට, භව
ජනතහට රිරන විධිඹට අලය ශේල් පුයහ දීරහ තිශඵනහ.
අශප් ඵළසිල් යහජඳති ඇභතිතුභහ , ඒ හශේභ අශප් යජඹ , භව
ජනතහ ඉල්ර් ශ්  ශභොනහද, ඒ දුප්ඳ ජනතහ ඉල්රන
ශේල් රඵහ ශදන අභහතයහංලඹති ඵට ආර්ථික ංර්ධන
අභහතයහංලඹ ඳ කයරහ තිශඵනහ.
ගරු බහඳතිතුභි , අශප් අභහතයහංලශආ ශල්කම්තුභහ,
අතිශර්ක ශල්කම්තුභහ, අධයති ජනයහල්තුභ් රහ, ඒ හශේභ
ි ශඹෝජය අධයති ජනයහල්තුභ් රහ, ගණකහධිකහරිතුභහ ඇතුළු
සිඹලුශදනහට සතුතිඹ ඳශ කිරීභ භශේ යුතුකභති ශනහ.
ශභොකද, ගභට ගිහි්  භව ජනතහට ශේඹ කය් න පුළු් 
විධිඹට අඳට ඳවසුකම් කස කය දී තිශඵනහ. භව ජනතහට
අලය න සිඹලු කහයණහ කටයුතු කිරීශම්දී කදහ ශඳොලු
දභරහ නළවළ. සුළු හරිභහර්ග ම්ඵ් ධශඹ්  ශගොවිජන ංර්ධන
ශදඳහර්තශම්් තු කටයුතු කිරීභ පිළිඵ ආර්ථික ංර්ධන
ි ශඹෝජය ඇභතියඹහ වළටිඹට ඒ සිඹලුශදනහටභ සතුති් ත
ශමික්  භශේ චන සල්ඳඹ අ්  කයනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශඵොශවොභ සතුතිි.
"127 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 109,760,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ"
ඹන රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
127 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,
රු. 38,700,000
"127 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ
රු. 38,700,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ" ඹන
රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
127 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 90,200,000
"127 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 90,200,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ"
ඹන රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
127 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,
රු. 8,650,000
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"127 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ
රු. 8,650,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ" ඹන
රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
127 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන රදී.

221 ලන ශීර්ය.- කම්කු නදඳළර්තනම්න්ුරල
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 606,500,000
"221 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 606,500,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ"
ඹන රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
221 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,
රු. 352,000,000
"221 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ
රු. 352,000,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ" ඹන
රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
221 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන රදී.
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 565,700,000
"221 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 565,700,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ
යුතුඹ"ඹන රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
221 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන රදී.
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,
රු. 101,000,000
"221 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ
රු. 101,000,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ" ඹන
රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
221 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන රදී.
“கனப்தை
127,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண
ரூதர
109,760,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்
தட்டது.
கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு ரூதர 38,700,000
“கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 38,700,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர
றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
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கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுருஞ்
தசனவு ரூதர 90,200,000
“கனப்தை
127,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண
ரூதர
90,200,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்
தட்டது.
கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு ரூதர 8,650,000
“கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 8,650,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர
றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
கனப்தை 221.- தரறல் றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 606,500,000
“கனப்தை
221,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண
ரூதர
606,500,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்
தட்டது.
கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு ரூதர 352,000,000
“கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 352,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தசற்தரடுகள் லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 565,700,000
“கனப்தை
221,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண
ரூதர
565,700,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்
தட்டது.
கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு ரூதர 101,000,000
“கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 101,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

ඳහර්ලිශම්් තු
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[ගරු සු් ත පුංචිි රශම් භවතහ]

கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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Head 221, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 101,000,000

Question, "That the sum of Rs. 109,760,000, for Head 127,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 101,000,000, for Head 221,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 127, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 221, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 38,700,000

"105 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 7,677,550,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ"
ඹන රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

Question, "That the sum of Rs. 38,700,000, for Head 127,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 127, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure
Rs. 90,200,000
Question, "That the sum of Rs. 90,200,000, for Head 127,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

105 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,
රු. 299,400, 000
"105 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ
රු. 299,400,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශයුතුඹ"ඹන
රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

Head 127, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

105 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන
රදී.

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 8,650,000

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,
රු. 71,294,650,000

Question, "That the sum of Rs. 8,650,000, for Head 127,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

"105 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ
රු. 71,294,650,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ"
ඹන රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

Head 127, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

105 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන
රදී.

HEAD 221. - DEPARTMENT OF LABOUR
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 606,500,000
Question, "That the sum of Rs. 606,500,000, for Head 221,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 221, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 352,000,000
Question, "That the sum of Rs. 352,000,000, for Head 221,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 221, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 565,700,000
Question, "That the sum of Rs. 565,700,000, for Head 221,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

281 ලන ශීර්ය.- නගොවිජන වුංලර්ධන නදඳළර්තනම්න්ුරල
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 284,850,000
"281 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 284,850,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ"
ඹන රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
281 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹි ි ශඹෝග කයන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,
රු.50,000,000
"281 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ
රු.50,000,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ" ඹන
රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
281 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 4,255,700,000

609

2014 ශනොළම්ඵර් 05

"281 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 4,255,700,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ
යුතුඹ"ඹන රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
281 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹි ි ශඹෝග කයන
රදී.
02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,
රු. 2,036,000,000
"281 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ
රු. 2,036,000,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ" ඹන
රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.
281 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන රදී.

331 ලන ශීර්ය.- දිවිනෆඟුම වුංලර්ධන නදඳළර්තනම්න්ුරල
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 391,860,000
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கனப்தை 105, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு ரூதர 299,400,000
“கனப்தை 105, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 299,400,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 105, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு ரூதர 71,294,650,000
“கனப்தை 105, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 71,294,650,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 105, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
கனப்தை 281.- கன அதறறருத்றத் றகக்கபம்

"331 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 391,860,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ"
ඹන රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 284,850,000

331 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන රදී.

“கனப்தை
281,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண
ரூதர
284,850,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்
தட்டது.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,
රු. 86,950,000

கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

"331 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ
රු. 86,950,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ" ඹන
රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு ரூதர 50,000,000

331 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන රදී.

“கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர
50,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,
රු. 25,390,040,000

கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

"331 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 25,390,040,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ
යුතුඹ" ඹන රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தசற்தரடுகள் -லண்டுருஞ்
தசனவு ரூதர 4,255,700,000

331 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන රදී.

“கனப்தை
281,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண
ரூதர
4,255,700,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்
தட்டது.

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,
රු. 1,233,000,000

கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

"331 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ
රු. 1,233,000,000ක ුහදර උඳශල්ඛ්නඹට ඇතුශ කශ යුතුඹ" ඹන
රලසනඹ විභන රදි්  බහ ම්භත විඹ.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு ரூதர 2,036,000,000

331 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටති වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹි ි ශඹෝග කයන රදී.

“கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 2,036,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

கனப்தை 105, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண
ரூதர 7,677,550,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

ඳහර්ලිශම්් තු
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Head 105, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

கனப்தை 331.- றறதகு அதறறருத்றத் றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 391,860,000
“கனப்தை
331,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண
ரூதர
391,860,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்
தட்டது.
கனப்தை 331, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு ரூதர 86,950,000
“கனப்தை 331, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 86,950,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர
றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 331, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தசற்தரடுகள்-லண்டுருஞ்
தசனவு ரூதர 25,390,040,000
“கனப்தை
331,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண
ரூதர
25,390,040,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்
தட்டது.
கனப்தை 331, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தசற்தரடுகள்- தோனணச்
தசனவு ரூதர 1,233,000,000
“கனப்தை 331, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 1,233,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

HEAD 281.- DEPARTMENT OF AGRARIAN DEVELOPMENT
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 284,850,000
Question, "That the sum of Rs. 284,850,000, for Head 281,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 281, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 50,000,000
Question, "That the sum of Rs. 50,000,000, for Head 281,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 281, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 4,255,700,000
Question, "That the sum of Rs. Rs. 4,255,700,000, for Head 281,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 281, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs.2,036,000,000
Question, "That the sum of Rs.2,036,000,000, for Head 281,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 281, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 331.- DEPARTMENT OF DIVINEGUMA DEVELOPMENT

கனப்தை 331, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 391,860,000

Question, "That the sum of Rs. 7,677,550,000, for Head 105,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 391,860,000, for Head 331,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 105, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 331, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 299,400,000

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 86,950,000

Question, "That the sum of Rs. 299,400,000, for Head 105,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 86,950,000, for Head 331,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 105, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 331, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 71,294,650,000

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 25,390,040,000

Question, "That the sum of Rs. Rs. 71,294,650,000, for Head 105,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs..25,390,040,000, for Head 331,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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Head 331, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1, 233,000,000
Question, "That the sum of , Rs. 1, 233,000,000, for Head 331,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 331, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

එකල්හි නේළල අ.භළ. 6.30 වනයන්, ඳළර්ලිනම්න්ුරල ප්රගතිය
ලළර්තළ කරනු ිළණිව වභළඳතිුරමළ මූළවනනයන් ඉලත් විය.
කළරක වභළල ප්රගතිය ලළර්තළ කරයි; නෆලත රැවහවීම 2014
නනොලෆම්බර් 07ලන සකුරළදළ.
அப்ததரழுது ரம் தற.த. 6.30 றரகறறடர. குழுறன்
தரறசலனகண தற்நற அநறறக்கும்ததரருட்டு றசரபர் அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ர அகன்நரர்கள்.
குழுறணது தரறசலனகண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது 2014
ம்தர் 07, தள்பறக்கறக.

It being 6.30 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.
Committee report Progress; to sit again on Friday, 07th November,
2014.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු සුජී ශේනසිංව භ් ත්රීතුභහ කථහ කය් න.

විනද්ගත ශ්රමිකයන් මුහුණ ඳළන ගෆ ු

தபறரடுகபறல் தரறல்தைரறரரர் றர்ரரக்கும்
தறச்சறகணகள்
PROBLEMS FACED BY MIGRANT WORKERS

[අ.බහ. 6.30]

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුමිකඹි , අද දින බහ කල් තඵන
අසථහශේදී භහ ඳවත ව්  ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ කයනහ:
"ශම් යටට විශේල විි භඹ ඳඹන, යශට් ආර්ථිකශආ ළඩි ඵයති උසුරන,
යට විරු්  නමික්  වුව් හ සිටින විශේලගත ඉතහලිඹ ඇතුළු අශනකු
යුශයෝපීඹ වහ භළද ශඳයදිග ශභ් භ අශනකු සිඹලු යටර ශ්රමිකකඹ් 
ශඳොදුශේ ඳවත ව්  ගළටලුරට ුහහුණ දී සිටී.
1.

කල්තෆබීම

எத்றகப்தை
ADJOURNMENT

2.
3.

ගු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ

4
5.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

6.

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

ගරු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , "ඳහර්ලිශම්් තු දළ්  කල්
තළබිඹ යුතුඹ"ි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.
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ඔවු්  රඵන විශ්රහභ ළටුඳ ශභයටට වයහ ගළනීභට ි සි රභශේදඹති
ශනොභළතිකභ.
මිකඹ ඹන ශවෝ ශයෝ ව න ශ්රමිකකඹ්  රංකහට ශග් හ ගළනීභට
යතිණ රභඹති ළි  රභශේදඹති ශනොභළතිකභ.
ශභයට භළතියණරදී එයටදී තභ් ශේ ඡ් දඹ රකහල කිරීභට
ශනොවළකි ම භ.
ඔවු් ශේ දරු්  ඳහල්රට දළමීශම්දී රුහඛ් ඹති ශනොරළබීභ.
ඔවුනට එයට පුයළසිබහඹ හිමික වූ විටදී ේවි  පුයළසිබහඹ රඵහ
ශනොදීභ.
ශභයටට ඔවු්  ඳළමිකශණන විට රැශගන එන බහඩුඩ වහ ශභෝටර්
යථරට ඵදු වන ශනොරළබීභ.

ශභභ ගළටලු විීමභට සුදුසු රභශේදඹති ළකමාභට පිඹය ග් නහ ශභ් 
ශභභ ගරු බහට ශඹෝජනහ කය සිටිමික."

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඹෝජනහ සථිය කය් න.

(The Deputy Speaker)

බහ කල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ, ගරු සුජී ශේනසිංව
භවතහ. ඊට ශඳය කවුරු්  ශවෝ ගරු භ් ත්රීයශඹති ගරු ශ්රිඹහි 
විශේවිරභ භ් ත්රීතුමිකඹශේ නභ මූරහනඹ වහ ශඹෝජනහ
කය් න.

ගු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

"ගරු ශ්රිඹහි  විශේවිරභ භව මිකඹ මූරහනඹ ගත යුතුඹ"ි භහ
ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුල නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ මූළවනනයන් ඉලත්
වුනයන්, ගු ශ්රියළනි විනජ්වික්රම මශත්මිය මුළවනළරූඪ විය.

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ர
அகனர, ரண்தைறகு (றருற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

ගු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුමිකඹි , භභ ඒ ශඹෝජනහ සථිය
කයනහ.

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඵොශවොභ සතුතිි, මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුමිකඹි . ගරු
ඩිරහ්  ශඳශර්යහ අභහතයතුභි , ඔඵතුභහ ඹම් භව් සිඹති ග් නහ
අශප් යටට විශේල විි භඹ උඳඹන රධහන පිරිති ඵට ඳ ශරහ
සිටින විශේලගත අශප් ශ්රමිකකඹ්  ශුවශ් . ගරු ඇභතිතුභි ,
ඔඵතුභහ ද් නහ විශේලගත න ඒ පිරි තභ් ශේ ඳවුර,
තභ් ශේ යට ශුවශ්  එභ කහර්ඹ බහයඹ කය් ශ්  තභ් ශේ
ශඳෞේගලික ජීවිතඹ ශභොන තයම් කළඳ කයරහද කිඹහ. විශලේශඹ් 
තභ් ශේ දරු්  ශභශවේ දභහ, තභ් ශේ ශදභහපිඹ්  දභහ, භවය
ශරහට තභ් ශේ ඳවුර අ
වළයරහ විශේලගත ශරහ
ශනොශඹකු
අරමිකකතහරට, පීඩනරට, අශනකු
සිඹලු
හිංහරට ුහහුණ ශදමික් , අශප් ඒ ජනතහ -ඒ පිරි- ඒ යටර
තු් න පුයළසිඹ්  ඵට ඳ ශමික්  අශප් යටට විලහර විශේල

615

ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ]

විි භඹති උඳඹහ ශදනහ; අඳ උජහරුශ්  කථහ කයන
ආර්ථිකඹට විලහර දහඹක ඹති දතිනහ ගරු ඇභතිතුභි .
අශප් යට උඳඹන රහබශඹ්  ඇඟලුම් කර්භහ් තඹට, ශ , ශඳොල්,
යඵර් හශේ කර්භහ් තරට, ඒ හශේභ ආර්ථිකඹ දියුණු කිරීභට
කිඹහ ශඹොදන ුහදල් ම්බහයඹ අයශගන ඵර් න. අශප් යශට්
අභහතයහංලරට ශ්  කයන ුහදල් රභහණඹ අයශගන ඵර් න.
යහජය ආයතික වහ නහගරික ංර්ධන අභහතයහංලඹට රුපිඹල්
බිලිඹන 280ති ශ්  කයනහ. ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹට
රුපිඹල් බිලිඹන 180ති හශේ රභහණඹති ශ්  කයනහ. ශම්
හශේ විලහර ධනසක් ධඹති ඒහ ශුවශ්  ශඹොදන අසථහක
අඳට රධහන විශේල විි භඹ ශගන ශදන යටවිරුහ ශුවශ්  අඳ
කය තිශඵ් ශ්  කුභතිද ගරු ඇභතිතුභි ? ඔඵතුභ් රහ ඒ අඹට
ශවො නභති රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ නභට රිරන ආකහයශආ
හධහයණ රභශේදඹති ඒ පුේගරඹ්  ශුවශ්  තභ කස
ශරහ නළවළ කිඹහි භහ හිත් ශ් . ඒ ි හ ගරු ඇභතිතුභි , භභ
ඒ ශකශර් ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොුහ කයනහ. විශලේශඹ් භ
ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලශආ උඳශේලක කහයක බහශේ
රැසම ම්රට
භභ ඳළමිකශණනහ. භශේ විශලේ උන් දුති
තිශඵනහ ඒ අඹ ශකශර්. භභ ඳසු ගිඹ සුභහනඹකට ඳභණ කලි් 
සිටිශආ ඉතහලිශආ. විශලේශඹ්  අශප් එති ජහතික ඳහතිෂිකඹ් 
ඵළවළ දළ වභට භහ එහි ගිඹ අසථහශේ ශයෝභඹ, මිකරහශනෝ,
කටහි ඹහ, ශේෂිඹහ, ශභෝදනහ ඇතුළු ඉතහලිශආ තිශඵන සිඹලු
විලහර නගයරට දස 10ති හශේ කහරඹති තුශ ඹෆභට භට
අසථහ රළබුණහ. ඉතහලිශආ 150,000ති විතය අශප් අඹ ඉ් නහ,
ගරු ඇභතිතුභි . ඒ පිරි කිේශේ, විශේල ශේහ ි යුතිති
කහර්ඹහංලඹ , අභහතයහංලඹ ඉතහලිඹට කුඩම්භහශේ ළරකිල්රති
දතින ඵකුි. භභ ද් ශ්  නළවළ ඒ ඇි කිඹහ. ඉතහලිශආ
ඉ් ශ්  භළද ශඳයදිගට ගිඹ පිරිට ඩහ ඹම්කිසි ුහදරති උඳඹන
පිරිති. ඒ එති අඹකුශේ හභහනය භහසික ඳඩිඹ රුපිඹල්
රතිඹති, රති එකවභහයති හශේ රභහණඹති ශනහ. ඒ ි හද
ද් ශ්  නළවළ කුඩම්භහශේ ළරකිල්ර.
ගරු ඇභතිතුභි , භට ත ශදඹති ව්  කය් න ඕනෆ ගරු
ඇභතිතුභි . භහ ප්ශල්්  එශති එනශකොට ඉතහලිශආ අශප්
තහනහඳතිතුභහ න ශඵනට් කුශර් භව භඹහ වුහ වුණහ. එතුභහ
ශවො භව භශඹති. භහ එතුභහට ශම් රලසන ටික කිේහ. ඒ ශේල්
සිඹල්ර ම්ඵ් ධශඹ්  එතුභහශේ ඹම් අධයඹනඹති තිබුණහ.
එතුභහ භඟ හකච්ඡහ කශ කහයණහ භට ළදග වුණහ. එතුභහ භහ
භඟභි ආශේ; භහ භඟභි ශකොශමට ආශේ. එහිදී එතුභහ
කිේහ, ශම් හශේ තරුණ භ් ත්රීයඹකු ඉතහලිශආ සිටින
ශ්රී රහංකික ශ්රමිකකඹ්  ම්ඵ් ධශඹ්  ශරොකු උන් දුති දළතිම භ
තුටති කිඹහ. විශලේශඹ්  විලහර ධනසක් ධඹති ශම් යටට ශගන
එනහ අශප් යටවිරු් . ඇ තටභ අශප් යට ශම් නශකොට ශගන
ඹ් ශ්  පිට යටර සිටින අශප් යට විරු් ශේ ුහදල්ලි් .
ගරු ඇභතිතුභි , විශලේශඹ්  ඇඟලුම් කර්භහ් තඹ ගළන
ඔඵතුභහ ද් නහ. එති ජහතික ඳති ආඩුඩු කහරශආ රුපිඹල්
බිලිඹන 4ති තිබ රංකහශේ ඇඟලුම් කර්භහ් තශආ ආදහඹභ ශම්
නශකොට රුපිඹල් බිලිඹන තුනවභහයි. එදහ රුපිඹල් බිලිඹන
තුනති තිබුණු ඵංේරහශේලශආ එභ කහර්භහ් තශආ ආදහඹභ අද
රුපිඹල් බිලිඹන 20ි. අද අශප් රංකහශේ කර්භහ් ත ළමාශගන
ඹනහ. රංකහශේ කර්භහ් ත ආයම්බ ් ශ්  නළවළ. ඒ ි හ තභි
විශේල රැකිඹහ කය් න ශම් පිරි පිට යට ගිශආ. එශවභ නම් ඒ
පිරි රැක ගළනීභට අපි අි හර්ඹශඹ්  ඵළඳිරහ ඉ් න ඕනෆ.
ඔවු් ශේ විශ්රහභ ළටුඳ ශම් යටට ශග් හ ගළනීශම් රභඹති අපි
කස කය් න ඕනෆ. ඉතහලිඹ භඟ හකච්ඡහ කය, අ් තර්ජහතික
ම්ඵ් ධතහ භත ඒ විශ්රහභ ළටුඳ ශකළි් භ රංකහශේ ඵළංකුකට
වයන රභඹති අඳට ඳහදහග් න පුළු්  නම් ශවොය යවශේ ුහදල්
ශගන එ් න ඒ පිරිට සිදු ් ශ්  නළවළ. එවිට ත විලහර
විශේල විි භඹති ශම් යටට රළශඵනහ. යශයෝලි්  ශවෝ
ශඩොරර්ලි්  ශවෝ ඒ විශේල විි භඹ රඵහග් න අඳට පුළු් .
එශවභ නළ නම් ඒ අඹ කය් ශ්  ඒ යශට් තළ් ඳ කය ශභශව් 
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රුපිඹල් ග් නහ එකි. එතශකොට ඒ ුහදල් ටික ඒ යශට්භ
නතිනහ. අශප් යශට් ුහදල් ටිකති තභි එළිඹට එ් ශ් . ශම්ක
ආර්ථිකඹට විලහර ඳහඩුති, වහි ඹති. භව් සි ශරහ උඳඹන
ුහදර ඒ තළනළ තහට අශප් යටට ශගශන් න රභඹති තභ
කස කය නළවළ. ගරු ඇභතිතුභි , භහ ශම් ශකශයහි ඔඵතුභහශේ
අධහනඹ ශඹොුහ කයනහ.
ඔඵතුභහ පිරිසිදු ඇභතියශඹති ඵට අපිට කරුණු රළබිරහ
තිශඵනහ. භභ හිතනහ, ඒ රළබිරහ තිශඵන කරුණු ි ළයදිි
කිඹහ. දළ්  ඔඵතුභ් රහ රුපිඹල් බිලිඹන 280ති ආයතික
අභහතයහංලඹට ශ්  කයනහ.යුේධ කහරශආදී ගිශආ රුපිඹල්
බිලිඹන 150ි. ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹට ශභශවභ
ශ්  කයනශකොට ඔඹ අභතයහංල ශම් හශේ ආදහඹභති රඵ් ශ් 
නළවළ. විලහර විශේල විි භඹති රළශඵනහ. ගරු ඩිරහ්  ශඳශර්යහ
ඇභතිතුභි , ශම් ඔඵතුභහශේ අඩු ඳහඩුති ශනොශි. ශම්
ශ්රමිකකඹ්  රැක ග් න ආඩුඩුශ්  ඔඵතුභහට විලහර ුහදල්
රභහණඹති රඵරහ ශද් න ඕනෆ. ඵළරි ශරහ මිකඹගිශඹො ,
නළතිනම් ශයෝගහතුය වුශණො ඒ පුේගරඹ්  ශම් යටට ශග් හ
ගළනීභට ශවෝ ශනඹම් රතිකහය රභඹති රඵහ දීභට රභ ශේදඹති
තභ කස ශරහ නළවළ. ගරු ඇභතිතුභි , භභ ශම් කහයණඹ
ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොුහ කයනහ. ගරු ඩිරහ්  ශඳශර්යහ
ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහ ද් නහ ඇශභරිකහශේ භළතියණඹති
ඳ නශකොට ශරෝකශආ ශඵොශවෝ යටර සිටින ඇශභරිකහශේ
පුයළසිඹ් ට ඒ ඡ් දඹ ඳහවිච්චි කිරීශම් අිතිඹ තිශඵනහ කිඹන
එක. අශප් යශට්  ගිහි්  පිට යට සිටින අශප් ශවෝදයඹහට,
ශවෝදරිඹට, අශප් තහ තහට, අම්භහට ඒ අිතිඹ අපි නළති
කයනහ. එතශකොට විලහර පිරිති තභ් ශේ ආදහඹභ අශප් යටට
දහඹහද කයනහ. වළඵළි, ඒ පිරිශේ ඡ් දඹ දීශම් අිතිඹ අපි
තවවුරු කය නළවළ.
පිට යට රැකිඹහශේ ශඹශදන, අශප් යටට රධහන ආදහඹශම් රඵහ
ශදන, විලහර රභහණඹති න අශප් යශට් ශකොුව නහයටිඹ ඵුව ශම්
අංලඹට ඒ ඡ් ද ඵරඹ ඳහවිච්චි කිරීශම් අිතිඹ රඵහ දීශම් රභඹති
කස කය ශද් න කිඹහ භභ ඔඵතුභහශග්  ඉල්රහ සිටිනහ.
නීතිඥරු්  ලශඹ්  භභ ගරු අිත ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභහ ශම්
ම්ඵ් ධශඹ්  නීති ම්ඳහදනඹ කිරීභ වහ අශප් උඳරිභ
වශඹෝගඹ ඔඵතුභහට රඵහ ශදන ඵට ශඳොශයෝ දු ශනහ. ඒ
හශේභ ගරු ඩිරහ්  ශඳශර්යහ ඇභතිතුභි , ඔවු් ශේ දරු් 
ඳහල්රට දළමීශම් දී රුහඛ් ඹති තිශඵ් නට ඕනෆ.
ඔඵතුභ් රහ විශලේශඹ් භ යණවිරු් ට ඒ රුහඛ් ඹ රඵහ
ශදනහ. ඒ හශේභ ත අංලරට ඒ රුහඛ් ඹ ශදනහ.
වළඵළි, පිට යට ඉ් න ඒ යටවිරුහට ඒ රුහඛ් ඹ ශදන රභඹති
භභ අවරහ නළවළ. එශවභ ඹම් රභඹති තිශඵනහ නම් ඔඵතුභහ
භට කිඹ් න. ශභොකද, භවය ශරහට ශගදය අතවළයරහ ඳවුරභ
පිට යටකට ඹ් න පුළු් . එවිට ඒ යටවිරුහට ඒ ලිපිනඹ්  අහිමික
ම  ඹනහ. එතශකොට ශඳොඩ්ඩති උසභව ශනශකොට දරුහට
අවුරුදු 7 ශනශකොට, අවුරුදු 8 ශනශකොට ශම් බහහ පුරුදු
කය් න, යශට් ංසකෘතිඹ පුරුදු කය් න, යශට් අනහගතඹ ඒ
දරුහට රඵහ ශද් න ඕනෆ කිඹහ ආච්චි ශඟ ශවෝ මාඹහ ශඟ ශවෝ
තිඹ් න ඕනෆ කිඹහ ඒ ශදභේපිශඹෝ දරුහ රංකහට එනහ.
එතශකොට ශදභේපිඹ් ශග්  address එකති ඇහුහභ address
එකති නළවළ. ඒ අුව දරු්  ඇතුශ කය ගළනීභට අඳවසුතහති
තිශඵනහ.
භභ ශවොඹරහ ඵළලුහභ දළන ග තහ, ඹම් කිසි ආකහයඹක ශඳය
ඳදිංචිඹ ඵරරහ එශවභ ඇතුශ කය ගළනීශම් රභඹකු තිශඵනහ
කිඹහ. එතුභ් රහට අපි රුහඛ් ඹති රඵහ ශද් න ඕනෆ. ශයෝඹල්
විදුවරට, ආන් ද විදුවරට දරුහ දභ් න ඕනෆ කිඹහ ශනොශි
භභ කිඹ් ශ් . වළඵළි, සිටිනහට ළඩිඹ එතුභ් රහට ත අඩිඹති
වරි, අඩි ශදකති වරි ඉදිරිඹට ඹ් න ඹම් කිසි රුහඛ් ඹති ශදනහ
නම් ශවොි. ගරු ඩිරහ්  ශඳශර්යහ ඇභතිතුභි , විශලේශඹ් භ
භශේ අදව එතුභ් රහ කයන කළඳකිරීභ තුශ
අශප් ඒ
යටවිරු් ට එ්  රුහඛ් ඹති රඵහ ශද් න ඕනෆ කිඹන එකි.
විශලේශඹ් භ ේවි  පුයළසිබහඹ ශරොකු රලසනඹති ශරහ
තිශඵනහ ගරු ඇභතිතුභි .
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ඔඵතුභහ පිළිග් නහ ශම් ආඩුඩුශේ සිටින රධහන ඵර පුළු් 
කහයශඹෝ ශදශදශනති තභි ආයතික ශල්කම්තුභහ ව ආර්ථික
ංර්ධන ඇභතිතුභහ කිඹ් ශ් . ශභතුභ් රහ ශදශදනහභ ේවි 
පුයළසිශඹෝ ශ් න ඇති කිඹහ භභ හිතනහ. භභ ඒ ගළන වරිඹට
ද් ශ්  නළවළ. භට රළබිරහ තිශඵන ආයංචි අුව ශභතුභ් රහ
ශදශදනහභ ේවි  පුයළසිශඹෝ. එතශකොට ඔඵතුභ් රහ ඔඹ ගවන
කිහරු ශභොනහ ගව් න ඵළවළ, එති ජහතික ඳතිඹ
ඇවි ේවි  පුයළසිබහඹ අශවෝසි කය තිබුණහනම්. ේවි 
පුයළසිබහඹ තරුණඹ් ට ඳභණි කිඹහ තිබුණහ නම් ශම් ආර්ථික
ඇභති ව ආයතික ඇභති ශම් යශට් නළවළ. දළ්  ඒ ආකහයශඹ් 
තභ් ට රළබුණු අිතිඹති තිශඵනහ. රලසන තිශඵ් න පුළු් 
ඇභතිතුභි . අපි එඹ පිළිග් නහ.
ඹම් ඹම් ත්රසතහදී කල්ලි, ඹම් ඹම් ත්රසතහදී පිල්ලි ේවි 
පුයළසිබහඹ රඵහ ශගන රංකහශේ වහි කය ශදඹති කය් න
රඹ නඹක ශඹශදන ඹම් කිසි අසථහ තිශඵ් නට පුළු් .
වළඵළි, ඒහට නීතිඹති තිශඵ් නට පුළු් . නීතිශඹ් 
application එකති දළම්භහභ ඒ application එශති පුය් න ඕනෆ
ශේල් තිශඵනහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 2015 ශර්
අඹළශඹ්  ශඳොශයෝ දුති දු් නහ, විශේල යටර ජී න
ශ්රී රංකහශේ පුයළසිබහඹ ශනොභළති ශ්රී රහංකික තරුණඹ් ට
ඳභණති ේවි  පුයළසි බහඹ ශදන ඵට. ඒක නම් භභ
හිත් ශ්  ඉතහභ අහධහයණ ශදඹති. ගරු අිත
ශඳශර්යහ
භ් ත්රීතුභහ භට ළඩිඹ ශවොට ශම් ගළන කථහ කශහ. ඉතහභ
අහධහයණි. යටළසිඹහ කිඹහ ඔඵතුභ් රහ ශතොප්පිඹ දහරහ
රංකහට එනශකොට කලිභ ගරනහ. ශම්හශේ ළඩති තභි
ශකශය් ශ් . ඒ ි හ අි හර්ශඹ් භ ඒ යටළසිඹහට ශතොප්පිඹ
දභහශගන, ඇුවභ ශවොට ඇශගන ආඳහු ආඩම්ඵයශඹ් 
තභ් ශේ භහතෘ භමිකඹට ඳළමිකණිඹහභ භශේ පුයළසිබහඹ තිශඵනහ
කිඹහ කිඹ් න පුළු්  ශ් න ඕනෆ.
විශලේශඹ් භ ගරු ඩිරහ්  ශඳශර්යහ ඇභතිතුභි , අශප් තරුණ
පුයළසිඹහශේ පිටයටක ඉඳදුණ අවුරුදු ශදකක තුනක දුට
නළ නම් පුතහට අද ශන යටකට ඹ් න ඵළරි අසථහති
තිශඵනහ. ශභොකද, ේවි  පුයළසිබහඹ නළවළ. ේවි 
පුයළසිබහඹ නළතිශකොට ඒ යටක පුයළසිබහඹ ග් න ඵළවළ.
ඉතහලිශආ සිටින අවුරුදු 18, අවුරුදු 19 ඹශේ අශප් තරුණ
තරුණිඹ් ට පුයළසිබහඹ නළවළ. ඒ යශට් පුයළසිබහඹ නළවළ;
ශම් යශට් පුයළසිබහඹ නළවළ. ඔඵතුභ් රහ ඔවු් ට කිඹ් ශ් 
"යට විරු් " කිඹරහි. ඒ සිඹලු ශදනහ තභ් ශේ යටට ආදශයි.
යට ශුවශ්  තභ් ශේ ජීවිතඹ කළඳ කයරහ, රුපිඹල් රති 4ක,
5ක ඳභණ විලහර ුහදරති ශම් යටට එනහ. අශප් යශට් ආර්ථිකඹ
ගළට ගව ග් ශ්  ඒ ුහදල්ලි් . ශකොතයම් කිහරු ගළහුහ ශම්
යශට් දුප්ඳ ජනතහශග්  සිඹඹට 50කට අධික රභහණඹකශේ
දක ආදහඹභ -විභල් ම යංල භව තඹහ කිඹ් ශ් , අපි
ශනොශි කිඹ් ශ් - රුපිඹල් 250ි. ඔඵතුභ් රහ කිඹන
ආකහයඹට ශම් පිරිශේ ඒකපුේගර ආදහඹභ රුපිඹල් 35,000ි.
අඩුශ්  ආදහඹම් රඵන පුේගරඹහශේ අඩු පුය් ශ්  , ඔඹ
ශදනහඹ කිඹන දීභනහ ශද් ශ්  අය යට විරුහශග්  ග් න
ල්ලි ටිශක් .
ඩිරහ්  ශඳශර්යහ ඇභතිතුභි , ශභඹ ඔඵතුභහශේ කහර්ඹ
බහයඹති ශනොශි. නුහ ඔඵතුභහට අපි වශඹෝගඹ රඵහ ශදනහ.
ඔඵතුභහ ශම් අභහතයහංලඹට විලහර ුහදරති ශ්  කය ග් න. ශම්
අභහතයහංලඹට රළශඵන ආදහඹභ එතික ං් දනඹ කශශො ශම්
අභහතයහංලඹට ශ්  න ුහදර රභහණ නළවළ. අභහතයහංල ග
විට අඩුශ් භ ුහදල් ශ්  න අභහතයහංලඹ තභි, ඔඵතුභහශේ
අභහතයහංලඹ. එඹ ඉතහභ අහධහයණි. ඒක ඔඵතුභහ කයන ශදඹති
ශනොශි. ඔඵතුභහ ශදන ශදි්  ගළට ගවරහ ශභොනහ ශවෝ
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කයනහ. වළඵළි, යශට් දුප්ඳ ජනතහට, දරු් ට, යටට විශේල
විි භඹ ශගශනන ජනතහට ආදයඹ කයන නහඹකශඹකු නම්, ශම්
සිඹලු රලසන ි යහකයණඹ කය ග් න අි හර්ඹශඹ් භ
ජනහධිඳතිතුභහ ඔඵතුභහශේ අභහතයහංලඹට විලහර ුහදරති ශ් 
කය් න ඕනෆ. ශම් රලසන අපිට ඉතහලිශආ ඉ් න ජනතහ කිඹ් න
ඕනෆ නළවළ. ශම් රලසන අපිට ශනොකිඹහ විහ ග් නට පුළු්  න
ආකහයශආ රභඹති වද් න ඕනෆ.
විශේල ශ්රමිකකඹ්  ශම් යටට එන විට රැශගන එන බහඩුඩ
ම්ඵ් ධශඹුව කිඹ් න ඕනෆ, ගරු ඇභතිතුභි . භභ අද හිටිශආ
Customs එශති inquiry එකක. රුපිඹල් රති එක වභහයති
passport එකකට ශදනහ ලු. අවුරුදු 30ති, අවුරුදු 40ති පිට යට
ජී ශරහ, විලහර ඵඩු රභහණඹකු රැශගන රංකහශේ දිගටභ
ජී ් න එනහ වුණ එශවභ ඵඩු ශගශන් න ශද් ශ් 
නළවළ. භශේ ශවෝදයඹහ වුණ එශවභ රකහල කයරහ තිශඵනහ.
ඒ ුහදර ඒ යශට් සිටිඹ දී උඳඹහ ග ත ුහදල්. ඒ ශගශනන බහඩුඩ
ටික ඒ යශට් දී උඳඹහ ග බහඩුඩ. ඒහි්  ශම් යටට එ් ශ් 
ආදහඹභති. ශම් යටට බහඩුඩ එනශකොට, ඹම් කිසි ශදඹති
එනශකොට එ් ශ්  යටට ආදහඹභති ලශඹුවි. රංකහශේ කිසිභ
ශදඹති ඳහවිච්චි ශනොකය, රංකහශේ ශ්රභඹ ඳහවිච්චි ශනොකය, අපිට
ඵයති ශනොම , පිට යට ඉරහ උඳඹහග ඒ සිඹලුභ ධනඹ ශම්
රංකහට අයශගන එන ශකොට ඔවු් ට වනඹති රඵහ ශද් න
අපිට රභශේදඹති නළ නම් එඹ භවහ ඳහඳ කර්භඹති, ගරු
ඇභතිතුභි . භභ කිඹ් ශ්  නළවළ, ශම්ක business එකති කය
ග් න කිඹරහ. වළඵළි, ඒ ඵඩු බහඩුඩ එක තහට අශප් යටට
ශගශනන ශකොට ඒ උදවිඹට අඳ ඒ වනඹ රහ ශද් ශ් 
නළ නම් ඒක විලහර ඳහඳ කර්භඹති, ගරු ඇභතිතුභි . ශම් යශට්
ශකොුව නහයටිඹ ඵුව, ශම් යශට් ජීනහලිඹ ඵුව, විශේල විි භඹ
ශගශනන ඒ ජනතහ අඳ ආයතිහ කය් ශ්  නළ නම් ඉදිරි
අනහගතශආ දී අපිට ඒහ ඳඩි්  ශදනහ. ඒ ඳහඳ කර්භඹට
භ් ත්රීරු වළටිඹට අපිට ඉදිරි අනහගතශආදී ් දි ශග් න සිදු
ශනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භ් ත්රීතුභහ, විනහඩි 12ති අහනි.

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඵොශවොභ සතුතිි, මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුමිකඹි .
ශම් සිඹලු කරුණුරට ගරු ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොුහ
කයමික්  භශේ කථහ අ්  කයනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි. ගරු
ඇභතිතුභි , භභ ඵරහශඳොශයො තු නහ, ඔඵතුභහ උඳරිභ
ලතිතිඹ ශඹොදරහ ශම් රලසනරට උ තයඹති රඵහ ශදි කිඹරහ.
[අ.බහ. 6.43]

ගු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුමිකඹි , අශප් ගරු සුජී ශේනසිංව
භ් ත්රීතුභහ ඉදිරිඳ කශ ඉතහභ කහලීන ශඹෝජනහ භභ සථිය
කය් ශ්  ශඵොශවොභ තුටි් . අපි ද් නහ, ඩිරහ්  ශඳශර්යහ
ඇභතිතුභහ විශේල රැකිඹහ තිශේත්රශආ ඹම් ර්ධනඹති කය් නට
කළඳ ම ශභ් , භව් සිශඹ්  ළඩ කයන ශකශනති ඵ. භවය
කහයණහරදී එතුභහ , භභ තියුණු හද විහදරට ඳළටලුණ
එතුභහ කයරහ තිශඵන ශවො ශේල් අගඹ කය් න භභ ෆභ
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ශරහශේදීභ ඳසු ඵට ශ් ශ්  නළවළ. නුහ අඩු ඳහඩු ශඳ් හ
ශද් ශ්  මීට ඩහ ශවො ශේඹති යටට රඵහ ගළනීභට වළකිි
කිඹන සථහයශආ ඉශගනි.
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුමිකඹි , ශභභ කල් තළබීශම්
ශඹෝජනහ තුශ ඉතහභ ළදග කරුණු ගණනහති ඇතුශ 
තිශඵනහ. භවය කහයණහ ගළන අශප් ගරු සුජී ශේනසිංව
භ් ත්රීතුභහ ළරකිඹ යුතු අධහනඹති ශඹොුහ කයවූ ි හ ඒ කහයණහ
ගළන භහ නළත නළත කිඹ් න ඵරහශඳොශයො තු ් ශ් 
නළවළ. ශම් කහයණහ අතරි්  ඉතහ ළදග ව හකච්ඡහට දිගි් 
දිගට බහජනඹ විඹ යුතු කරුණති ලශඹ්  භභ දකිනහ, ශම් යශට්
භළතියණරදී එයට සිට තභ් ශේ ඡ් දඹ රකහල කිරීභට
අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ කහයණඹ. ශම් කහයණඹ අදහශ ් ශ් 
ශ්රී රංකහශේ පුයළසිබහඹ තිශඵන නුහ විශේලගත ශරහ සිටින
භශේ අශඵෝධශආ වළටිඹට මිකලිඹන ශදකකට ඩහ ළඩි ශ්රී රහංකික
පුයළසිඹ් ටි. ශම් ජනතහ තභ් ශේ ඳවුර නඩ තු කය් න, ඒ
ඳවුර ටහ ඉ් න ත විලහර පිරිති නඩ තු කය් න තභ් ශේ
රුධියඹ, දවඩිඹ පජහ කයන ශශ්රේසග පිරිති. ඔවු්  යට විරු් 
කිඹහ වළඳි් ම භ ළදග ; ි ළරැදිි. නුහ ශම් යට විරු් ට
තභ් ශේ යශට් ඳ න තීයණහ භක ඡ් දඹකදී තභ් ශේ භතඹ
රකහල කිරීභට අසථහති නළවළ. ඡ් දඹ දට රංකහට එ් න
කිඹරහ අපිට ඔවු් ට කිඹ් න ඵළවළ. මීට ය  වඳඹකට කලි් 
ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ වුණහ නම් ශභඹ කිසිශේ ඹථහර්ථඹති
ශනොශි, රහශඹෝගික නළතළි කිඹරහ කිඹ් නට පුළු් කභ
තිබුණහ. නුහ
අද ශන ශකොට අශප් යශට් භළතියණ
ශදඳහර්තශම්් තු විසි්  ම්පර්ණ භළතියණ නහභ ශල්ඛ්නඹ
ඳරිගණකගත කය තිශඵනහ. ම්පර්ණ භළතියණ නහභ ශල්ඛ්නඹ
අඳට අ් තර්ජහරඹ තුළි්  ඳහ ඳරීතිහ කිරීභට පුළු් කභ
තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඕනෆභ පුයළසිශඹකුට ශරෝකශආ ඕනෆභ
තළනක ඉරහ තභ් ට ඡ් ද ඵරඹ තිශඵනහද නළේද කිඹන
කහයණඹ දළන ගළනීභට පුළු් කභ තිශඵනහ. ඒ ි හ
විශේලගත සිටින ශ්රමිකකශඹකුට, ශ්රී රහංකික පුයළසිශඹකුට
තභ් ශේ ඡ් ද අිතිඹ තවවුරු කය ගළනීභ ඳවසුි. ඒ හශේභ ඒ
ඡ් ද හිමිකඹහශේ අනනයතහ තවවුරු කය ගළනීභ ඳවසුි. ඒ ි හ
දළ්  ඒ අඹට අලය න ශේ තභි තභ්  ජී න යශට්දී ඡ් දඹ
ඳහවිච්චි කිරීභ වහ ඡ් ද භධයසථහන ශගොඩ නළඟීභ.
එති ජහතී් ශේ ංවිධහනඹට යටල් 193ති තිශඵනහ.
වළඵළි, අශප් විශේශීඹ ශ්රමිකකඹ්  යටල් 193ක නළවළ. අශප්
විශේශීඹ ශ්රමිකකඹ්  ශගොුව ශරහ ඉ් ශ්  භළද ශඳයදිග, ජඳහනඹ,
දකුණු ශකොරිඹහ ව යුශයෝඳශආ යටල් කිහිඳඹකි. ඇශභරිකහ
එති ජනඳදශආ, කළනඩහශේ වහ ඕසශේලිඹහශේ ඹම් රභහණඹති
ඉ් නහ. ගරු ඩිරහ්  ශඳශර්යහ ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහ ද් නහ ශම්
යශට් අඹ ඡ් දඹ ඳහවිච්චි කයේදී ශභොන ඳතිඹට ඡ් දඹ දු් න
එදහට ි හඩු දහරහ ශගදය එනහ. උශේට රසනට ඇරහ, ඳවුඩර්
දහරහ, ආඩම්ඵයකභට ගිහිල්රහ තභ් ශේ ඡ් දඹ ඳහවිච්චි කයනහ.
අශප් යශට් පුයළසිඹ් ට ඒ ගළන ශරොකු වළඟීභති තිශඵනහ; ඒක
ටිනහකභති ලශඹ්  රකනහ. ඇ ත ලශඹ් භ ශම්
ි ශඹෝිතත රජහත් ත්රහදඹ තුශ ශඵොශවෝ ශදශනකුට තභ්  ශම්
යශට් පුයළසිශඹති ශර තභ් ට අිතිඹති තිශඵනහ කිඹහ
වළශඟන එකභ ද ඔඹ දි. ශභොකද, ඊට කලිුව ඒ වළඟීභ
නළවළ, ඊට ඳසශ ඒ වළඟීභ නළවළ. ඒ ි හ අඩුභ ගහශ්  අපි ඒ
ද වරි මිකි සසු් ට රඵහ ශද් න අලයි.
විශේල යටර සිටින අඹ ෆභදහභ දුයකථනශඹ්  ශගදයට කථහ
කයනහ; Skype එශක්  කථහ කයනහ. අද ශම් යශට් සිේධ න
ශේල් ශම් යශට් ඉ් න අඹට ඩහ ශවොඳි්  භළද ශඳයදිග,
ඉතහලිශආ, යුශයෝඳශආ, ජඳහනශආ, දකුණු ශකොරිඹහශේ ඉ් න අශප්
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ශ්රී රහංකිකශඹෝ ද් නහ. ඒ අඹට ශවොඳි්  ශතොයතුරු රළශඵනහ. ඒ
ි හ ශම් යශට් කහයණහ ගළන ඔවු් ට විි ලසචඹති කයග් න
පුළු් . ඔවු් ට ශතොයතුරු රළශඵනහ. ඒ ි හ අදහශ යටල්ර
ඡ් ද භධයසථහන පිහිටුම භි කශ යුතු ශේ ් ශ් . ශම් ි හ
අහන ඡ් ද රතිපරඹ ි කු කිරීභට ඹම් කහරඹති ගත ශ් න
පුළු් . වළඵළි, අඳට ඒ තළ් ර විලසහ් ත ඡ් ද ගණ් 
කිරීශම් රභශේදඹති ඇති කය් න පුළු් . ශභොකද, ඒ වළභ
යටකභ වළභ ඳතිඹකභ හභහිතකශඹෝ ඉ් නහ; ලහඛ්හ මිකති ඳහ
තිශඵනහ. භභ ඒක ද් නහ. භභ මීට ති කිහිඳඹකට කලි් 
ඳළරීසිශආ එති ජහතික ඳති ලහඛ්හ මිකතිඹ ඇභතුහ. ඒ හශේභ
ගරු සුජී ශේනසිංව භ් ත්රීතුභහ ඉතහලිශආ නගය ගණනහක ඳති
ලහඛ්හ මිකති ඇභතුහ. ඒ ි හ වළභ ඳතිඹකභ ි ශඹෝිතතශඹෝ ව
ලහඛ්හ මිකති වළභ යටකභ තිශඵනහ. ජනතහ විුහතිති ශඳයුහණට
ඒ ෆභ යටකභ හශේ ඔවු් ශේ ංවිධහන තිශඵනහ. ඒ ි හ
අදහශ තහනහඳති කහර්ඹහරඹ එහි ඡ් ද භධයසථහනඹ නම්, ඒහශආ
භළතියණ ි ශඹෝිතති්  ඳ කය් න පුළු් . ඒ හශේභ ගණ් 
කිරීශම් ි ශඹෝිතති්  ඳ කය් න පුළු් .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භ් ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට රඵහ දී තිශඵන කහරඹ අ් .
දළ්  ළඩිශඹුව කහරඹ අයශගන තිශඵනහ. කථහ අ් 
කය් න.

ගු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුමිකඹි , භට ත විනහඩිඹක කහරඹති
ශද් න. ඒ හශේභ ඒ රතිපර රංකහට ් ි ශේදනඹ
කය් නට පුළු් . අදහශ ඡ් ද ශඳට්ටිඹ වුණ ශරෝකශආ
ඕනෆභ තළනක ඉරහ එක දති ඇතුශත රංකහට අයශගන
එ් න පුළු් . ඇශභරිකහ එති ජනඳදශආ ශම් ක්රිඹහදහභඹභ
සිේධ ශනහ. ඇශභරිකහ එති ජනඳදඹට ඩහ කලි්  අශප්
යශට් ර්ජන ඡ් ද ඵරඹ සථහඳනඹ වුශඩු. ඒ හශේභ භවහ
බ්රිතහනයඹට කලි්  අශප් යශට් ර්ජන ඡ් දඹ ඵරඹ සථහඳනඹ
වුශඩු. එශවේ යටති අශප් යට. අශප් යට පුශයෝගහමී රජහත් ත්රහදී
යහජයඹති. ශම් ශඹෝජනහ අතරි්  භහ ඩහ කළභති, මීට කලි් 
කථහ ශනොකශ, ගරු සුජී ශේනසිංව භ් ත්රීතුභහ ඉදිරිඳ කශ ශම්
ශඹෝජනහට විශලේ අධහනඹති ශඹොුහ කයහ භශේ කථහ නතය
කයනහ. ගරු ඩිරහ්  ශඳශර්යහ ඇභතිතුභි , ශම් ශඹෝජනහ
ඍවමභ ඔඵතුභහශේ විඹට අිති ශනොවුණ ශභභ ශඹෝජනහ ව
අශනකු
ශඹෝජනහ පිළිඵ ඔඵතුභහ විශලේශඹ්  කල්ඳනහ
කයි කිඹහ භහ ඵරහශඳොශයො තු ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මීශඟට ගරු ඩිරහ්  ශඳශර්යහ අභහතයතුභහ.

ගු ිළන් නඳනර්රළ මශතළ (විනද් රැිරයළ ප්රලර්ධන ශළ
සුබ වළධන අමළතයුරමළ

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

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

භට ශකොඳභණ කහරඹති තිශඵනහද, මූරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුමිකඹි ?

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

විනහඩි 11ති තිශඵනහ.
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ගු ිළන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුමිකඹි , ශභභ කල් තළබීශම්
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ කශ සුජී ශේනසිංව භ් ත්රීතුභහට , එභ
ශඹෝජනහ සථිය කශ අිත පී. ශඳශර්යහ භ් ත්රීතුභහට භභ
සතුති් ත ශනහ. ශභඹ ඉතහභ ළදග
කල් තළබීශම්
ශඹෝජනහති. ගරු භ් ත්රීතුභි , ඒ එතිකභ කිඹ් නට ඕනෆ ශම්
ළදග කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ කිසිභ භහධයඹක ඳශ ශ් ශ් 
නළවළ කිඹන එක. ඒ ි හ අශප් Standing Orders ශනස කයන
ශකොට ශවෝ කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ කිඹන එකට ශන ශභොකති
වරි නභති දහරහ බහශේ කටයුතු ඳට්  ග් න ශකොට අයශගන,
හචික පිළිතුරු අශප්තිහ කයන රලසන 15 අ් තිභට ඇහුහ නම්
රැසම ම් අහන ශන ශකොට භහධයර කට්ටිඹ ඉ් නහ. භහ
ශභශවභ කිඹ් ශ්  ශන කහයණහති ි හ ශනොශි. ශම්
හශේ කල් තළබීශම් ශඹෝජනහ ඉතහභ ළදග . නුහ අද ඒ
ළදග කභ යටට ඹ් ශ්  නළවළ.
මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුමිකඹි , ගරු සුජී ශේනසිංව
භ් ත්රීතුභහ අශඳ්  අන ඳශුහන රලසනඹ තභි, ඉතහලිශආ
සිටින ශ්රී රහංකික ශ්රමිකකඹ් ශේ විශ්රහභ ළටුඳ පිළිඵ රලසනඹ. ගරු
භ් ත්රීතුභහ, ශම් රලසනඹ ඉතහලිඹට තිශඵනහ, ිරඹට
තිශඵනහ. අශප් අභහතයහංලඹ ඉතහලිඹ එතික ඍවම ගුවශදුව
කශශේ නළවළ, ශම් අවුරුේද න කල්. දළ්  අපි ගුවශදුව කය් න
ඳට් ග තහ. ශම් අවුරුේශේ තභි විශේල ශේහ ි යුතිති
කහර්ඹහංලශආ ලිඹහ ඳදිංචි කයරහ ඉතහලිඹට ශේකඹ්  ඹ් න
ඳට් ග ශ . ශභශතති ඉතහලිඹ එතික ගුවශදුව කශශේ විශේල
කටයුතු අභහතයහංලඹි. නුහ , කළබිනට් එශති ඇභතියඹකු න
ි හ භභ හමූහික ග වභ අයශගන ඒ රලසනඹට උ තය ශදනහ.
ිරශආ අශප් යට විරු්  ම්ඵ් ධ රලසනඹට භභ භළදිව
වුණහ, තු්  ඳහයති ිරඹට ගිහිල්රහ. එයශටහි කලි්  ඳළළති
ආඩුඩු කහරශආ , ඒ හශේභ අලු
ආඩුඩු කහරශආ .
ිරශආ ඳළළති ආඩුඩු ශම් රලසනඹ ගළන තඵහ, රංකහ භඟ
අශඵෝධතහ ගිවිසුභති -MoU එකති - අ ්  කය් න
කළභළති වුශඩු නළවළ. නුහ Commonwealth ුහළුට වබහගි
් න ඒ යශට් ජනහධිඳතිතුභහ රංකහට ආ ි හ -භභ තභි ඒ
ජනහධිඳතිතුභහශේ Minister-in-Attendance -එතුමානේ මඟ
ශඳ් ම භ භත, එයට අලු ආඩුඩුශේ ඇභතිරිඹ දළ්  අඳ භඟ
MoU එකති අ ්  කයන භට්ටභට ඳළමිකණ තිශඵනහ. වළඵළි,
ඉතහලිඹ , ිරඹ
කිඹන යටල් ශදකභ EU එශති
හභහිතකශඹෝ. ඒ ි හ, ඒ යටල් ශදක කම්කරු් ශේ ළටුප් ව
විශ්රහභ ළටුප් ම්ඵ් ධශඹ්  ඵළීම සිටිනහ, ඒ යටර නීතිරට
අභතය EU එශති තිශඵන නීතිරට .
ඒ නීති අුව, ඒ යටර රැකිඹහති කයරහ උඳඹන විශ්රහභ
ළටුඳ ඒ අඹට අවුරුදු 68 න කල් ග් න ඵළවළ. භහ ශම් ගළන
ද් ශ් , ඉතහලිඹ එතික ශම් ගළන හකච්ඡහ ශනොකශ , භහ
ිරඹ භඟ හකච්ඡහ කයපු ි හි. ඒ අඹ ි ය් තයශඹ් 
කිඹ් ශ් , EU එශති තිශඵන නීතිරට තභි ඒ අඹ ුහලි් භ
ඵළඳිරහ ඉ් ශ් , ඒ ි හ EU එශති නීතිලි්  ඳරිඵහහිය ගිහි්  ඒ
අඹට කටයුතු කය් න ඵළවළ කිඹන කහයණඹි. නුහ
අපි
ිරඹ භඟ අ ්  කය් න ඵරහශඳොශයො තු න MoU
එශතිදී ශම් පිළිඵ තදුයට කථහ කය් න ඵරහශඳොශයො තු
ශනහ. නුහ ිරඹ භඟ විශ්රහභ ළටුඳ ම්ඵ් ධශඹ්  අපි
කයපු හකච්ඡහරදී ඒ අඹ දයපු භතඹ වුශඩු, ඒ අඹ EU එශති
හභහිතකඹකු න ි හ European Union එශති යටර විශ්රහභ
ළටුප් ම්ඵ් ධශඹ්  තිශඵන නීතිශඹ්  එවහට ඹ් න ඵළවළ
කිඹන එකි. එඹ ඉතහලිඹට අදහශ ශනහ, ඉතහලිඹ EU එශති
හභහිතකඹකු න ි හ.
ග

ගරු භ් ත්රීතුභි , මිකඹ ඹන ව ශයෝ ව න අඹ ම්ඵ් ධශඹ් 
විට, අශප් විශේල ශේහ ි යුතිති කහර්ඹහංලශආ ලිඹහ ඳදිංචි
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ශරහ ඹන අඹ ශුවශ්  දළනටභ රභශේදඹති තිශඵනහ. ඒ
රභශේදඹ සිඹඹට සිඹඹති ශනොවුණ , දළනට සිඹඹට 90ති විතය
හර්ථක ක්රිඹහ භක ශනහ. මිකඹ ගිඹ අඹශේ භෘත ශේව
රංකහට ශග් හ ගළනීශම්දී භවය ශරහට රභහදඹති ඇති
නහ, මිකඹ ගිඹ අඹශේ රංකහශේ සිටින ඥහති්  ඒ මිකඹ ඹෆභ
පිළිඵ ළකඹති භතු කශශො , ඒ යශට් වදය ඳරීතිණඹති
කය් න සිදු න ි හ. ශයෝ ව ශරහ ඒ අඹ අශප් තහනහඳති
කහර්ඹහරශආ safe house එකට ආශො , අපි ඒ safe house එක
තුශදී ඒ අඹට තහනහඳති කහර්ඹහරඹ වයවහභ ශඵශව රඵහ දීරහ
රංකහට ශග් හ ග් නහ. ශරෝකශආ දළනට සිටින ශරොකුභ
boarding master භභි.

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇභතිතුභි , ලිඹහ ඳදිංචි ශනොවුණු අඹ?

ගු ිළන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු භ් ත්රීතුභහ, භහ අභහතයයඹහ වුණහට ඳසශේ ලිඹහ ඳදිංචි
ශනොම  ගිඹ අඹ වුණ , මිකඹ ගිශඹො ් දිඹති ශගනහ.

ගු සුජීල නවේනසුංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඉතහලිඹ ම්ඵ් ධ ත

ඹ?

ගු ිළන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

ඉතහලිඹ භඟ අශප් අභහතයහංලඹ ගුවශදුව කය් ශ්  ශම්
අවුරුේශේ සිට. කවුරු ඕනෆකමික්  මිකඹ ඹ් ශ්  නළවළ ශ් . ඒ
මිකඹ ගිඹ ශකනහ ශ්රී රහංකිකඹකු නම්, ඒ අඹ ලිඹහ ඳදිංචි ශනොම 
ගිහි්  තිබුණ , ඒ අඹශේ යතිණ කහරඹ අ්  ශරහ
තිබුණ , අපි ඒ අඹ ශුවශ්  ඒ ශගම භ කය් න තී් දු කය
තිශඵනහ. ගරු භ් ත්රීතුභි , භහ තභි ශරෝකශආ සිටින ශරොකුභ
boarding master. රංකහශේ තහනහඳති කහර්ඹහරඹ විතයි
ශරෝකශඹ් භ safe houses ඳ හශගන ඹන තහනහඳති
කහර්ඹහරඹ. ශන කිසිභ යටති එශේ safe houses ඳ හශගන
ඹ් ශ්  නළවළ. අපි ඒ යටට ගිඹ වළභ අසථහකභ ඒ යශට්
ආඩුඩු අඳ භඟ තර්ක කශහ, "නීතයුවකූර ශනොන අඹ
තිඹහශගන ඉ් නහ. ඇි එශවභ කය් ශ් ?" කිඹරහ. නුහ අපි
එශවභ තිඹහශගන ඉ් නහ. හභහනයශඹ්  එභ රභහණඹ 400ි,
500ි. භවය දසර 1,000ි. දළ්  නම් අපි ඒ ංඛ්යහ 500 600 භට්ටභට ශගනළවි තිශඵනහ. ශයෝ ව ශරහ අයණ ශරහ
එන අඹ ඵරහගළනීශම් කටයු ත අපි වළභ දහභ අශප් සුයතිහ
ි හර දිගටභ කයශගන ඹනහ.
ගරු භ් ත්රීතුභි , තුහ් නහ් ශේරහ ඊශඟට ඉතහභ ශවො
රලසනඹති භතු කශහ. ඒ තභි ඡ් දඹ පිළිඵ රලසනඹ.
ඒ
ම්ඵ් ධශඹ් 
භභ
ඉ් ශ් 
සිඹඹට
සිඹඹතිභ
තුහ් නහ් ශේරහශේ භතශආ. ගරු භ් ත්රීතුභි , භට තිශඵන
රලසනඹ පිට යට ගිහි්  කහරඹති තිසශේ ජී
න අඹ
ම්ඵ් ධශඹ්  විතයති ශනොශි. අශප් යශට් ඡ් ද අිතිඹ
තිඹහශගන රැකිඹහරට ගිහි්  සිටින අඹට ඡ් දඹ දට ශභශවේ
ඇවිල්රහ ඡ් දඹ දහරහ ඹ් න ඒ යටල් ි හඩු ශද් ශ්  නළවළ.
ඒක භට තිශඵන රලසනඹති. ඒ යටර රැකිඹහරට ගිඹ අඹ
ඉ් නහ. ඒ අඹට ශම් ඡ් ද අිතිඹ රඵහ දිඹ යුතුභි. ශම්
පිළිඵ අශප් අභහතයහංලර ඳළළති විවිධ හකච්ඡහරදී අපි
ති භ කථහ කශහ. අද ඒ විහදඹ, ඒ හකච්ඡහ භළති ඵඹට
ශගනහපු එක පිළිඵ භභ තුහ් නහ් ශේරහට සතුති් ත
ශනහ. එභ හකච්ඡහ භළති බඹට ශගන ඒභ ි හ
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ඳහර්ලිශම්් තු

[ගරු ඩිරහ්  ශඳශර්යහ භවතහ]

තුහ් නහ් ශේරහ ශදශදනහභ ඉතිවහ ගත ශනහ. අශප්
අභහතයහංලශආ උඳශේලක කහයක බහශේදී භභ ශඹෝජනහති
ශගශන් නම්, ඒ භළතියණ ක්රිඹහදහභඹ ක්රිඹහ භක න
සථහනරට ඳති විඳති ශේදශඹ්  ශතොය ගිහි්  ඒ ගළන
අධයඹනඹති කයරහ, ඳහර්ලිශම්් තුට හර්තහති ඉදිරිඳ
කය් න කිඹරහ. භභ භශේ අභහතයහංලශඹ්  ඒ වහ ුහදරකු
ශ්  කය් නම්. ඒක භශේ අභහතයහංලඹට අිති කහර්ඹඹති
ශනොවුණ , ඒක භශේ අභහතයහංලඹ ඹටශ ලිඹහ ඳදිංචි ශරහ
පිටයට රැකිඹහරට ඹන අඹට ඵරඳහන කහයණඹති. සිඹඹට
සිඹඹතිභ භභ ඉ් ශ්  තුහ් නහ් ශේරහශේ භතශආභි. ඒක
ඇ ත. ඒ අඹට පුළු්  තයම් ඉතිභි ්  ඒ ඡ් ද අිතිඹ රඵහ දිඹ
යුතුභි. අපි -සිඹලුභ ඳතිර ඳහර්ලිශම්් තු භ් ත්රීරු- ගිහි් 
අධයඹනඹති කයරහ ඉතහභ ඉතිභි ්  ර්තහති ඳඹුහ, ඒ
පිළිඵ කටයුතු කය් න.
ඊශඟට ේවි  පුයළසිබහඹ. ශම් ගළන තිශඵ් ශ්  ළයදි
අශඵෝධඹති. ගරු භ් ත්රීතුභහ, ේවි  පුයළසිබහඹ රංකහශේ
සිඹලු ශදනහටභ හිමිකි. වළඵළි, ඒක තහකහලික අරංගු වුණහ,
2011.01.28ළි  දහ. වළඵළි, ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළශආදී
විශේල යටර ජී න ශ්රී රංකහශේ පුයළසිබහඹති ශනොභළති
ශ්රී රහංකිකඹ් ට ේවි  පුයළසිබහඹ ශද් න තී් දු කශහ. ඒ
තී් දු තභි සිඹලු ශදනහට ේවි  පුයළසිබහඹ රඵහ දීභ.
වළඵළි, යතිශර්කඹති තිශඵනහ. ශභොකතිද යතිශර්කඹ? ගරු
සුජී ශේනසිංව භ් ත්රීතුභහ කිඹපු විධිඹට, ේවි  පුයළසිබහඹ
ශදනශකොට ආයතික ශල්කම්තුභහශේ බහඳති ශඹ්  යුතු
කමිකටුති ඳ කය තිශඵනහ. ඕනෆභ ශකශනකුට පුළු්  ඒකට
apply කය් න. නීතිඹ ව තී් දු තභි, ේවි  පුයළසිබහඹ
රඵහ දීභ. යතිශර්කඹ තභි, ේවි  පුයළසිබහඹ රඵහ දීශම්දී,
යජඹට එශයහි ඹම් ඹම් රලසන භතු කය තිශඵනහ, ත්රසතහදඹට
ම්ඵ් ධ වුණහ කිඹන කහයණහ භතු වුශණො , භවය ශරහට ඒ
අඹට ේවි  පුයළසිබහඹ ශද් ශ්  නළවළ කිඹරහ තී් දු කයන
එක. භවය ශරහට ඒ අඹට අවුරුදු 4ක, 5ක හශේ ඹම් කිසි
කහර මාභහකට ේවි  පුයළසිබහඹ දු් න , ඒ කහර මාභහ තුශ
ඒ අඹශේ වළසිරීම් යටහ ඵරරහ ේවි  පුයළසිබහඹ දිගටභ රඵහ
ශද් න පුළු් . භභ ශම් කිඹ් ශ්  ග  වභකි්  යුතිත.
ේවි  පුයළසිබහඹ කිඹන කහයණඹ භශේ අභහතයහංලඹට
අදහශ ශනොවුණ , තුහ් නහ් ශේ ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ කයන
ඵ දළන ග ත ශරහශේ ඉරහභ භභ අදහශ අභහතයහංලශආ
ි රධහරි්  කළරහ ශම් පිළිඵ විසතය ග තහ. ඒ ි හ භභ ග
 වශභ්  යුතු කිඹ් ශ් , ේවි  පුයළසිබහඹ ශදන තී් දු
2015 ජනහරි සිට ක්රිඹහ භකි. ඒ වහ ඉල්ලුම් කයන අඹට
පුළු්  ආයතික ශල්කම්තුභහශේ බහඳති ශඹ්  තිශඵන
කමිකටුට ඉල්ලීම් කය් න. ඒ කමිකටු තී් දු කශශො ශද් ශ් 
නළවළ කිඹරහ, ශද් ශ්  නළවළ. භවය ශරහට ඹම් ඹම්
ශකෝ ශේසි භත ශදනහඹ කිේශො , ේවි  පුයළසිබහඹ
ශද් න තී් දු කය් න වළකිඹහ තිශඵනහ. ඒ ි හ, ේවි 
පුයළසිබහඹ ශදනහ කිඹන කහයණඹ 2015 ජනහරි භහශආ 01
දින සිට අි හර්ඹශඹ් භ ක්රිඹහ භක නහභි.
ඊශඟට, ඳහල්රට දරු්  ඇතුශ
කය ගළනීභ. ගරු
භ් ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ කිඹපු විධිඹට විශේලගත යට විරු් ශේ ුහල්
ඳදිංචි සථහනඹ රකහ ඵරරහ ඳහල්රට ඇතුළු ම ශම්දී සිඹඹට
2ක රුහඛ්තහති දළනටභ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. වළඵළි, ඒක කිසි
ශේ භ රභහණ නළවළ. සිඹඹට 2ක රතිලතඹති රඵහ දීභ ි හ
අඳට රලසන භතු ශරහ තිශඵනහ, ඒ සිඹඹට 2 ශතෝයහ ග් ශ් 
ශකොශවොභද කිඹරහ. ඒ ි හ අපි දිගි්  දිගටභ උ හව කය් ශ් 
ඳහල්රට ඇතුළු ම ශම්දී රඵහ ශදන රුහඛ්තහශේ රතිලතඹ ළඩි
කය ග් නි. ඒ හශේභ, භභ දිගටභ ට්  කයනහ පිට යට ඉ් න
අශප් යට විරු් ශේ දරු් ට රංකහශේ විශලේෂිත වූ
විලසවිදයහරඹති වද් න පුළු් ද ඵර් න. ශභොකද, ඒ
porfessionalsරහ වම්ඵ කයන ල්ලි අද රංකහට එ් ශ්  නළවළ.
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ඒහ ඹනහ පිට යටරට. ඇි? ඒ ශගොල්ශරෝ රංකහට එ් ශ් 
නළ ශ
අනහදයඹට ශනොශි. ඒ ශගොල්ශරෝ රංකහට
ශනොඑ් ශ්  දරු් ට උග් ් න ඕනෆ ි හි. භළශල්සිඹහ,
සිංගප්පරු, ඕසශේලිඹහ ළි  යටර අධයහඳනඹ ශුවශ්  ඒ
අඹට ළඹ කය් න න ුහදලි්  සිඹඹට 50ක හශේ ුහදරකි් 
අශප් රංකහශේ විලසවිදයහරර උග් ් න පුළු් . විශේල
දරු් ට රංකහශේ විලසවිදයහර ආයම්බ කයන එක ගළන
ශනොශි භභ ශම් කිඹ් ශ් . ඒ ගළන තර්ක විතයති තිශඵනහ
ශ් .

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහශේ කථහ අ්  කය් න.

ගු ිළන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

මූරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභි , ශම් කරුණ කිඹරහ භභ
අ්  කය් නම්.
යට විරු්  තභ දරු් ශේ අධයහඳනඹ ශුවශ්  ශන
යටරට විඹදම් කයන ුහදලි්  සිඹඹට 50ති විතය ළඹ කය
අධයහඳනඹ රඵ් න, යට විරු් ශේ දරු් ට ඳභණති මාභහ වුණු
රංකහශේ විශලේෂිත විලසවිදයහරඹති ආයම්බ කය් න පුළු්  නම්,
භභ හිතන වළටිඹට අඳට brain drain එක brain gain වළටිඹට
ඳරිර්තනඹ කය ග් න අභහරු න එකති නළවළ.
ගරු භ් ත්රීතුභි , ඔඵතුභහ අහන ලශඹ්  අවරහ තිබුශඩු,
තීරුඵදු වන ම්ඵ් ධි. ශභය අඹ ළශඹ්  ශවො පිඹයති
ශගන තිශඵනහ. ඒ තභි, යට විරු්  ශ්රී රංකහට ශගශනන
විශේල විි භඹ රභහණශඹ්  සිඹඹට 60ති දතිහ ටිනහ හවනඹති
-සියයට 25ක පමණ තීරු බදු නගලා- නගන්ලා ගැනීමට අලව්ථාල
රඵහ ශදන අඹ ළඹ ශඹෝජනහති ඇවිල්රහ තිශඵනහ. ඒ අඹ ළඹ
ශඹෝජනහ ක්රිඹහ භක න ඹහ් ත්රණඹ පිළිඵ හකච්ඡහ කයමික් 
ඳති් ශ් . ඊට අභතය සිඹලුභ යට විරු් ට විශ්රහභ ළටුඳති
ි ර්භහණඹ කයරහ තිශඵනහ. විශ්රහභ ළටුප් රභ ශදකති අපි
හකච්ඡහ කය තිශඵනහ. එකති, ILO ංවිධහනඹ එතික අපි
හකච්ඡහ කශ විශ්රහභ ළටුප් රභඹති. අශනති එක, භව ඵළංකු ව
භවහ බහඩුඩහගහයඹ භඟ හකච්ඡහ කශ විශ්රහභ ළටුප් රභඹ. අපි
ඉතහභ ඉතිභි ්  ශම් ශදශතිභ ංකරනඹකි්  යට විරු් ට ශම්
අඹ ළශඹ්  ශඹෝජනහ කශ විශ්රහභ ළටුප් රභඹ 2015 දී රඵහ
ශද් න ක්රිඹහ භක ශනහඹ කිඹන කහයණඹ භතති කයනහ.
භශේ අභහතයහංලඹට , විශේල කටයුතු අභහතයහංලඹට ,
ආයතික කටයුතු අභහතයහංලඹට
අදහශ ඉතහභ ළදග
විඹඹ්  ම්ඵ් ධශඹ් , අද ශම් යශට් විහදඹති ඇති කශ යුතු
කහයණහ ම්ඵ් ධශඹ්  රලසන කයරහ ශභළි  ශඹෝජනහති ශගන
ඒභ ම්ඵ් ධශඹ්  අපි කද ශඵොශවොභ අගඹ කයන - හද විහද
කයමික්  අගඹ කයන- විරුේධ ඳහර්ලසශආ ඒ ගරු භ් ත්රීතුභ් රහ
ශදශඳොශට භහ සතුති් ත ශනහ.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳළර්ලිනම්න්ුරල ඊ අනුකූල, අ. භළ. 6.55 , 2014 ඔක්නතෝබර්
31 ලන දින වභළ වම්මතිය අනුල, 2014 නනොලෆම්බර් 07 ලන
සකුරළදළ ප. භළ. 9.30ලන නතක් කල් ගිනේ ය.

அன்தடி தற. த. 6.55 றக்கு தரரரன்நம், அணது 2014
எக்ரரதர் 31ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2014 ம்தர் 07,
தள்பறக்கறக தொ. த. 9.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது.
Adjourned accordingly at 6.55 p.m until 9.30 a.m. on Friday, 07th
November, 2014, pursuant to the Resolution of Parliament of 31st
October, 2014.

වෆ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන ුහද්රණඹ දවහ ස වඹ ි ළයදි කශ යුතු තළ්  දතිුව රිසි භ් ත්රී්  මික්  පිටඳතති ශගන ි ළයදි කශ යුතු
ආකහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹති ශනොඉතිභහ ශෆන්වළඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.

குநறப்தை
உரப்தறணர் இரறப் தறப்தறற் தசய்றரும்தைம் தறக றருத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றருத்ப்தடர தறற கறகடத் இரு ரங்கரள் யன்சரட் தறப்தரசறரறருக்கு அதப்தைல் ரண்டும்.
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දළයක මුදල් : ඳළර්ලිනම්න්ුර විලළද ලළර්තළල ලළර්ෂික දළයක මි ු. 2178ිර. ිළ ඳතක් නගන්ලළ ගෆනීම
අලය නම් ගළවහුරල ු. 18.15ිර. තෆඳෆල් ගළවහුරල ු. 2.50ිර. නකොෂඹ 6, ිරුෂඳන, ඳළමුංකඩ ඳළර, අුංක
102, ිළයසරි නගොඩනෆගිල්නල් රජනේ ප්රකළන කළර්යළුංනේ අධිකළීම නලත වම ලර්යකම නනොලෆම්බර්
30 දළ ප්රථම දළයක මුදල් නගලළ ඉදිරි ලර්නේ දළයකත්ලය බළ නගන විලළද ලළර්තළ බළගත ශෆිරය.
නියමිත දිනනන් ඳසුල එලනු බන දළයක ඉල්ුම් ඳත් භළර ගනු නනොෆනේ.

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் ருடரந் சந்ர ரூதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற்
தசனவு ரூதர 2.50. ருடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறதௌட்டரேனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறருபப்தகண, தகரழும்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்
ததற்ரக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு தொன் சந்ரப்தம்
அதப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்ரக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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