257 වන කා ඩය - 09 වන කලාපය
ெதாதி 257 - இல. 09
Volume 257 - No. 09

2017 ෙනවැබ 27 වන සදා
2017 நவப 27, திககிழைம
Monday, 27th November, 2017

(හැනසා)

பாராமற விவாத க
(ஹசா)

PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)

அதிகார அறிைக
OFFICIAL REPORT

(අෙශත ටපත /பிைழ தித

படாத

/Uncorrected)

අ.තගත ධාන ක#3
ශ්නවලට වාක !"#
වරසාද ෙය%ජනා:
අ ෙක ෙසට ෙජනරා යසත ෙකදාෙගඩ
මහතා මහ බැං# බැ$%කර ෙක&සම හ'ෙ( කරන
ලද *කාශය
+රකථන සංවාද .බඳ අපහාසා0මක මාධ2 වාතා

ජා4ක ළමා ආර7ෂක අ9කා:ය :

'සජන පන( ෙක)පත, 2018 – [පහෙළස්වැ- ෙව.
කළ /නය] :
[3ෂ 120 සහ 217 (කාතා හා ළමා කට:; ); 3ෂ 124,
216, 331 (සමාජ සBබල ගැC%, Dභ සාධන හා
කද උඩරට උGමය); 3ෂය 182 (BෙIශ JKයා)]
- කාරක සභාෙ(L සලකා බලන ලL.

ක@තැAෙ ෙය%ජනාව:

වාMක වාතාව හා NO% (2013)
; ලංකා 'ෙ=ශ ෙස>වා -?74 කායාංශය:
වාMක වාතාව හා NO% (2013)

මහPවර Qස්STකෙU ග%මාන Jසකට ස;ෙග +
වන Vඩා වැළැTCම

பிரதான உ ளட க
வினாக வா ல விைடக
சிறாிைம பிேரரைணக:
ரரைணக:
ேமலதிக ெசா

சி

ேதசிய சி,வ- பாகா அதிகாரசைப:
ஆ<டறி"ைகD* கண"#கE* (2013)

ட ெஜனர யசத ேகாதாெகாட

அவக மதிய வகி

பிைணறி ப

ஆைண"#$ % ெதாிவித &
ெதாைலேபசி உைரயாட ப

றிய

ஆ<டறி"ைகD* கண"#கE* (2013)

'

றி நிதி"#* ஊடக

அறி"ைகக

ஒகீ சட ல , 2018 [ஒகபட
பதிைன(தாவ நா]
நா]

ஒ3திைவ பிேரரைண:
க<= மாவ

ட" கிராம,-றகளி வில#களி%

ெதாைலைய த?த

:

[தைல,-க 120, 217 (மகளி ம

இல0ைக ெவளிநா ேவைலவா  பணியக :

'* சி'வ

அ3வக); தைல,-க 124, 216,331 (ச9க
வ3:

ட, நல%-ாி ம

'* க<=

மர-ாிைமக); தைல,- 182 (ெவளிநா
ெதாழிவாA,-)] – #$வி ஆராய,ப

?
டC

PRINCIPAL CONTENTS
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
PRIVILEGE MOTIONS:
Statement Made by Additional Solicitor General
Yasantha Kodagoda Before the Commission on
Central Bank Bond Issue
Insulting Media Reports Regarding Telephone
Conversations
APPROPRIATION BILL, 2018 – [Fifteenth Allotted
Day]:
Considered in Committee – [Heads 120, 217 (Women
and Child Affairs); Heads 124, 216, 331 (Social
Empowerment, Welfare and Kandyan
Heritage);Head 182 (Foreign Employment)]

NATIONAL CHILD PROTECTION AUTHORITY:
Annual Report and Accounts (2013)
SRI LANKA BUREAU OF FOREIGN EMPLOYMENT:
Annual Report and Accounts (2013)
ADJOURNMENT MOTION:
Prevention of Destruction Caused by Animals in
Many Villages in Kandy District

1727

1728
ගG ය [ශාත ද වා මහතා - [සභා ගභය ;ළ නැත.]

පාBෙ."ව

பாராமற

ඉ/:ප( කරන ලද ෙප(සම මහජන ෙප(ස !බඳ කාරක
සභාවට පැව:ය ?" යY -ෙය%ග කරන ලZ.

PARLIAMENT
—————–—-

சமபிகப ட ம கைள ெபாம   சா ட
க டைளயிடப ட.
Petition ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

2017 ෙනවැබ 27 වන සදා
2017 நவப 27, தி க கிழைம
Monday, 27th November, 2017

ශ්නවලට වාක !"#

—————————–——

வினாக வால விைடக
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

C. භා. 9.30ට පාBෙ."ව Gස්'ය.
කථානායක"මා [ග# ක# ජයJ:ය මහතා]
LලාසනාMඪ 'ය.

பாராமற .ப. 9.30 மணி ய.
சபாநாயக அவக [மா மி க ஜயாிய) தைலைம
வகி$தாக.
The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the
Chair.

ග# කථානායක"මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

*ශ්න අංක 1- 685/'16(1), ගG gIක ප රණ මහතා.

ග# [=9ක ප4රණ මහතා
(மா

மி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගG කථානායක;ම[, මම එම *ශ්නය අහනවා.

-ෙOදන

அறிவிக

ANNOUNCEMENTS

පාBෙ." කට?" !බඳ කාරක සභා Gස්Qම

பாராமற அவக பறிய  ட

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

ග# ල7ෂ්ම. T:ඇ@ල මහතා (උසස් අධUාපන හා
මහාමාග
අමාතU"මා
සහ
පාBෙ."ෙO
සභානායක"මා)

(மா மி ல3ம கிாிஎ.ல - உயக.வி ம67
ெந,8சாைலக அைம1ச' பாராமற1 சைப
த.வ')
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher
Education and Highways and Leader of the House of
Parliament)

ග# කථානායක"මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

පාෙ%; කට:; .බඳ කාරක සභාෙ( Jස්CමT 2017
ෙනවැ%බ මස 27වන ස$දා, එන% අද Qන Xව භාග 11.30ට
මාෙZ [ල කාමරෙUL පැවැ0Cමට [ය&ත බැB ඊට පැ&ණ
සහභාN වන ෙලස ගG ස^ක ම_ ය`ෙදනාට ෙමa
දැP% Lමට කැමැ0ෙත&.

Sir, on behalf of the Minister of Rural Economic
Affairs, I ask for two weeks' time to answer that
Question.
ශ්නය ම" /නකZ ඉ/:ප( T^මට -ෙය%ග කරන ලZ.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ෙප(ස

ග# කථානායක"මා

PETITIONS

(The Hon. Speaker)

ம

க

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය ('ෙ=ශ
අමාතU"Rය සහ අ9කරණ අමාතU"Rය)

(மா மி சபாநாயக அவக)
GTයා

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல - ெவளிநா+,$
ெதாழி.வா/0 அைம1ச' நீதி அைம1ச')

*ශ්න අංක 2-1229/'16-(1), ගG
oණෙසpකර මහතා - [සභා ගභය ;ළ නැත.]

උදයශාත

ස්මා_ `aට@ ප.4 කාමර සbත පාස@: 'ස්තර

மா !ஜிட வ பைறக ெகா$ட
பாடசாைலக விபர

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign
Employment and Minister of Justice)

ගG කථානායක;ම[, මම පැමbල, පහළ ෙබ cය,
ලdG මාවත යන  නෙයd පQංe ෙT.f. ලා මහතාෙග
ලැgO ෙප0සමT .ගව&.

පIම

:

SCHOOLS WITH SMART DIGITAL CLASSROOMS: DETAILS
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3. ග# බ.dල eණවධන මහතා

ග# කථානායක"මා

(மா மி ப9ல ணவதன)

(The Hon. Speaker)

අධ2ාපන අමාත2;මාෙග ඇs *ශ්නය- (1):

ගG වාDෙIව නානායTකාර මහතා - [සභා ගභය ;ළ නැත.]

(අ)

(மா மி சபாநாயக அவக)

ගG ආනද අ`0ගමෙZ මහතා - [සභා ගභය ;ළ නැත.]

(The Hon. Bandula Gunawardane)

(i)

2016 අයවැය ෙයජනා අංක 191ට අPව, ස්මාv
wxට ප කාමර 200 ආර%භ කළ පාසැවල
න% කවෙද;

1729

පාෙ%;ව
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[ගG බ+ල oණවධන මහතා]

(ii)

(iii)

(iv)
(v)

2016 වෂෙUL ෙමම පං කාමර 200 සඳහා මහා
භාyඩාගාරෙය 'දාහළ 'ද *මාණය
ෙකපමණද;
2017 වෂෙUL ඉහත දැT{ ප කාමර 1,000T
[මාණය K|ම සඳහා දැනට ෙතරාෙගන ඇ
පාසැවල න% ලැaස්;වT ඉQ}ප0 කරෙද;
දැනට වඩා0 ෙහ wxට ස්මාv ප කාමර
යා0මක වන පාසැ කවෙද;
එම පාසැවල ෙමම Q:O තාTෂක පහDක%
සඳහා උපෙIශනා0මක සහාය ලබා ෙදP ලබන
ආයතන කවෙද;

යන එ;මා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) ෙන එෙසp න%, ඒ මද?

கவி அைம சைர ேகட வினா:
( அ) (i )
2
0
1
6ஆ
ஆ கான
வர
ெசலதிடதி ெமாழி இல க 191
இ பிரகார, 200 &மா 'ஜிட
வ)*பைறக,
ஆரபி க*பட
பாடசாைலகளி
ெபய/க,
யாைவெயபைத0;
( i i ) 2016 ஆ ஆ' ேம2ப' 200 வ)*பைற
க3 காக ெபா4 திைறேசாியி5674
விவி க*பட
பணெதாைக
எ:வளெவபைத0;
( i ii ) 2017ஆ ஆ' ேமேல ;ற*பட 1000
வ)*பைறகைள உ6வா )வத ெபா6
த2ேபா4 ெதாி ெச=ய*ப,ள பாடசாைல
களி
ெபய/*
ப'யெலா
ைற
சம/*பி*பாரா எபைத0;
( i v ) த2ேபா4 மிக சிற7த ைறயி 'ஜிட
&மா வ)*பைறக, இய>கிவ6கிற
பாடசாைலக, யாைவெயபைத0;
( v ) ேம2ப'
பாடசாைலகளி இ7த ந@ன
ெதாழிAப
வசதிக,
சப7தமாக
ஆேலாசைன
உதவிகைள
வழ>)
நிBவன>க, யாைவெயபைத0;
அவ/ இ சைப ) அறிவி*பாரா?
(ஆ) இேற, ஏ?
asked Minister of Education:
(a)

Will he inform this House(i)

the names of the schools in which 200
smart digital classrooms were commenced
as per proposal No. 191 of the 2016
budget;

(ii)

the amount of money released from the
General Treasury for these 200 classrooms
in the year 2016;

(iii)

whether a list of the names of the schools
that have been selected by now to establish
1000 such classrooms in the year 2017
will be submitted;

(b)

(iv)

the names of the schools
in which digital smart classrooms are
operating better at present; and

(v)

the institutions which provide consultancy
assistance for these advanced technological
facilities in the aforesaid schools?

If not, why?

ග# අTල
අමාතU"මා)

'රාf

කා:යවස

මහතා

(අධUාපන

(மா மி அகில விரா; காாியவச - க.வி அைம1ச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

ගG කථානායක;ම[, එම *ශ්නයට .;ර ෙමෙසpa.
(අ)

(i)

ෙමම ව2ාපෘ ය යා0මක කරP ලබෙ B+
සංෙIශ හා wxට යcතල පහDක% අමාත2ාංශය
ම [.
පළ' අQයර [යාමන ව2ාපෘ යT ෙලස පාස
33ක ප
කාමර 66T උTත සඳහ
අමාත2ාංශය යටෙ0 ඇ  ලංකා ෙතර;G හා
ස[ෙ(දන තාTෂණ [ෙයxත ආයතනය
(ICTA) ම  2017L ආර%භ කර ඇත.
දැනට පාස 33ක වැඩ සඳහා *ස%පාදන කට:;
+ ෙකෙරන බව එම අමාත2ාංශය ම  දවා
ඇත. ලැaස්;ව ඇ'Oම 01 ම  දTවා ඇත.
ඇ'Oම සභාගත* කර&.

(ii)

2016 වෂෙUL G ය යන 1.5ක 'දලT
ජා ක සැලD% ෙදපාතෙ%;ව ම  අPමත
කර gණ0, එම වසර ;ළ වැඩ ආර%භ ෙන{
බැB 'ද 'දා හැ|මT + C නැත. ෙඛනය
ඇ'Oම 02 ම  දTවා ඇත. ඇ'Oම 02
සභාගත* කර&.

(iii)

නැත. පාස 33d [ය' ව2ාපෘ ය (ඇ'Oම 01)
අවස { පD, ඉ } පාස ෙතරා ගP ලැෙ.

(iv)

තවම0 ප කාමර 33d වැඩ [ම C ෙනමැත.
එබැB wxට ස්මාv ප කාමර යා0මක
ෙනෙ(.

(v)

 ලංකා ෙතර;G හා ස[ෙ(දන තාTෂණ
[ෙයxත ආයතනය (ඇ'Oම 02) ම 
උපෙIශනා0මක සහාය ලබා Lමට [ය&තය.

(ආ) අදාළ ෙනෙ(.

ග# බ.dල eණවධන මහතා

(மா மி ப9ல ணவதன)
(The Hon. Bandula Gunawardane)

මෙZ පළ'වැ[ අ;G *ශ්නය ෙමයa. අධ2ාපන ඇම ;මාට
මා ෙයජනාවT ඉQ}ප0 කරන කැම a. ඔබ;මා0
ෙක}යාෙ( සංචාරය කරලා ආවා. ෙක}යාෙව ත2ාගයT *දානයT- ෙලස smart digital classroom එකT ලැgණා.
ෙහමාගම මdද රාජපTෂ Bද2ාලෙU තමa අංගස%Xණ
smart digital classroom එක ෙබෙ. එය යයට යයT
*දානයT වශෙය තමa ද#O ෙක}යාෙව ලැgෙy. ඒක
ද#O ෙක}යාෙ( යා0මක වන ඉතාම නCන තාTෂණෙය
:0 ප කාමරයT. ඔබ;මාෙZ අමාත2ාංශෙU [ලධා}

—————————
* iස්තකාලෙj තබා ඇත.
*

னிைலயதி ைவகப  ள.

* Placed in the Library.
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යවලා, BBධ oGවG O K|මට හා ෙවන0 වැඩසටහවලට
එය පාBe කරන ඔබ;මාට ව. ඔබ;මාම Ndලා
ප|Tෂා කෙළ0 ඔබ;මාට ඒ ස%බධෙය ඉය ෙගචර
*ත2Tෂ අවෙබධයT ලබා ගන ව. ඔබ;මා යෙ
නැ [සා [ලධා} ෙහ යවලා ෙ% .බඳව ෙසයා බලන.
ද#O ෙක}යාව සමඟ එක;ෙවලා ඒ ආදශය ලබා ගන
ව න% එය ඉතාම වැදග0 වනවා Kයා මා dතනවා.

ග# අTල 'රාf කා:යවස මහතා

(மா மி அகில விரா; காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගG කථානායක;ම[, ඇ0ත වශෙයම ගG ම_;මා
ඇෙ( B+ සංෙIශ හා wxට යcතල පහDක% අමාත2ාංශය
ස%බධ *ශ්නයT. න'0, ඒක පාසවල යා0මකCමට
[ය&ත [සා ෙ% *ශ්නයට මම .;ර ලබා +නා. ගG
ම_;මා Kය ෙIව .බඳව මම අවධානය ෙය' කරන%.
හැබැa, අ
ද#O ෙක}යාව සමඟ ෙහඳ ස%බධයT
පව0වාෙගන යනවා. අ පDNය වතාෙ( ෙක}යාවට Nය පD
oGවG 100T O K|මට අවස්ථාවT ලබා +නා. ඒ
වාෙZම, air ticket ඇ; ඒ ය` Bයද% දරා ද#O ෙක}යාව
;ළ කාලයT ස්ෙසp oGවG 100T ෙවාකව O කරලා
ෙදන0 එකඟ ¢ණා. ඊට අමතරව ඔබ;මා0 දනවා, කාලයT
ස්ෙසp තව0 oGවG 20කට පමණ OවT ලබා ෙදන බව.
අවසාන කාලෙUL ඔබ;මා0 Bෂය භාර අමාත2වරයා Bයට
ඒකට සහභා£ ¢ණා. ඒ සංඛ2ාව0 දැ අපට වැw කරලා +නා.
ඔබ;මාෙZ අදහD0 අ සැලKලට ගන%. ෙ% ෙගඩT
ෙIව අ අධ2යනය කරලා තමa ෙබෙ. අ ඒ ගැන
ෙසයා බලා නැ ව ෙනෙවa. අ හදෙ ඉTම[ම ෙ%වා
යා0මක කරනa. ඒ සඳහා අ oGවG O කරන ඕනෑ.
ඒ වාෙZම, oGවG බඳවා ගන0 ඕනෑ. ඇ0තටම K(ෙව0,
ෙතර;G තාTෂණ Bෂය .බඳව Bම0 OවT ෙබන
oGවG නැහැ. ෙමකද, ඒ කාලෙU0 එවැ[ oGවG බඳවා ෙගන
නැ [සා අ දැ ඒ ෙගල බඳවා ෙගන O කර&
යනවා. ෙ% යල එකම Bයට කළ :;ව ෙබනවා. ගG
කථානායක;ම[, ඒ [සා අ ෙමය ඉතා ඉTම[ම යා0මක
කරනවා.

ග# බ.dල eණවධන මහතා

(மா மி ப9ல ணவதன)
(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගG කථානායක;ම[, මෙZ ෙදවැ[ අ;G *ශ්නය ෙමයa.
ගG ඇම ;ම[, ඔබ;මා Kය ෙI සත2යT. ෙතර;G
තාTෂණය, රසායන Bද2ාව, ෙභ¦ ක Bද2ාව වැ[ Bෂයට
පාස oGවG බඳවා ග0ත0, ඔ¢ ඉතාම ෙකc කාලයa ඒ
පාසවල ඉෙ. ඔ¢ ඒ පාසෙ Jෙඳෙ නැහැ. ෙ%ක
Lඝ කා¨න *ශ්නයT. ඒකට ෙහp;ව තමa, ඔ¢ට ෙගවන
වැ©ප0 එTක උසස් ෙපළට අදාළ ෙමවැ[ Bෂය උගවන
ඔ¢ රජෙU පාසවල ඉෙ අකැමැ0ෙත.
Bෙශpෂෙයම ඈත එ ට ග%මානවල පාසවල පව න oG
*ශ්නය කවදාව0 Bසඳන බැහැ. ඒ [සා මම ඔබ;මාට Kයා
cෙ, ජා ක අධ2ාපන ෙක&සම0 එTක කථා කරලා ෙ%
BෂයාPබIධ අ`0 තාTෂක Bෂය සඳහා අ ෙක LමනාවT
ඒ oGවGට ෙගවන «මයT සාකඡා කර ගනවා න% ඉතා
වැදග0 බවa.
එෙහම නැ0න% ෙ% *ශ්නය කවදාව0 Bසෙඳෙ නැහැ.
එෙහම බඳවා ෙගන මාස ;නT, මාස හයT Ndලා බලන ෙකට
නැවත ඒ රපාbව ෙබනවා. ඒකa *ශ්නය.

ග# අTල 'රාf කා:යවස මහතා

(மா மி அகில விரா; காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගG ම_;ම[, ඔබ;මා අදහසT Bයට Kයන ඒ කාරණය
ඇ0ත. පDNය කාලෙU ඇ0තටම බඳවා ෙගන gණා න% ෙමd
ආර%භ ඉTම[ ගන gණා. ඔබ;මා K(ව ආකාරයට, අ
ෙ% ගැන අවධානය ෙය' කරලා ෙබනවා. එක ෙකටසකෙZ
BතරT වැ© තල වැw K|ෙ%L තව0 ෙසpවාව සහ තව0
oGවGෙZ ය% ය% *ශ්න එනවා. ෙ% අංශෙU cන
oGවGට Q} LමනාවT වැ[ ෙදයT ලබා Lලා ෙමකT ෙහ
«මයකට ඒ සඳහා අවස්ථාව ෙදන අ උ0සාහ කරනවා, ගG
ම_;ම[.

ග# කථානායක"මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබෙහම ස්; a.
*ශ්න අංක 4 -1648/'17-(1), ගG ච&ද Bෙ®} මහතා [සභා ගභය ;ළ නැත.]

*ශ්න අංක 5 -1786/'17-(1), ගG එ%.එ.එ%. සමා
මහතා - [සභා ගභය ;ළ නැත.]
*ශ්න අංක 6 -1813/'17-(1), ගG (ෛවද2) නද ජය ස්ස
මහතා - [සභා ගභය ;ළ නැත.]
*ශ්න අංක 7 -1862/'17-(1), ගG එස්.එ%. ම}Tකා මහතා [සභා ගභය ;ළ නැත.]

*ශ්න අංක 8 -1992/'17-(1), ගG මaවාගන%
මහතා - [සභා ගභය ;ළ නැත.]

ලකරාජා

ෙදවන වටය, *ශ්න අංක 2 -1229/'16- (1), ගG පIම
උදයශාත oණෙසpකර මහතා.

ග# බ.dල eණවධන මහතා

(மா மி ப9ல ணவதன)
(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගG කථානායක;ම[, ගG පIම උදයශාත oණෙසpකර
මහතා ෙවPෙව මා එම *ශ්නය අහනවා.

ග# ගය.ත ක#ණා4ලක මහතා

(மா மி கய9த க'ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG කථානායක;ම[, අධ2ාපන අමාත2;මා ෙවPෙව මම
එම *ශ්නයට .;G Lම සඳහා ස ෙදකක කාලයT ඉලා
cනවා.

ශ්නය ම" /නකZ ඉ/:ප( T^මට -ෙය%ග කරන ලZ.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ග# කථානායක"මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

*ශ්න අංක 4 -1648/'17-(1), ගG ච&ද Bෙ®} මහතා.

ග# [=9ක ප4රණ මහතා
(மா

மி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගG කථානායක;ම[, ගG ච&ද
ෙවPෙව මම එම *ශ්නය අහනවා.

Bෙ®}

මහතා

1733

1734

පාෙ%;ව

ග# ගය.ත ක#ණා4ලක මහතා

(மா மி கய9த க'ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG කථානායක;ම[, [ණතා සංවධන හා වෘ0°ය O
අමාත2;මා ෙවPෙව මම එම *ශ්නයට .;G Lම සඳහා ස
ෙදකක කාලයT ඉලා cනවා.

ශ්නය ම" /නකZ ඉ/:ප( T^මට -ෙය%ග කරන ලZ.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ග# කථානායක"මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

*ශ්න අංක 5 -1786/'17-(1), ගG එ%.එ.එ%. සමා
මහතා.

ග# [=9ක ප4රණ මහතා
(மா

மி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගG කථානායක;ම[, ගG එ%.එ.එ%. සමා මහතා
ෙවPෙව මම එම *ශ්නය අහනවා.

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගG කථානායක;ම[, මම එම *ශ්නයට
ස ෙදකක කාලයT ඉලා cනවා.

காணி ம2B பாரா3மற மBசீரைம*F அைம சைர
ேகட வினா:
(அ) (i )
க34ைற
மாவடதி
அைம74,ள
அரசா>க4 ) ெசா7தமான காணிகளி
பர*பள எ:வளெவபைத0;
( i i ) ேம2ப'
காணிகளி
)தைக )
வழ>க*ப,ள காணி எ:வளெவபைத0;
( i ii ) ேம2ப'
காணிகைள )தைக ) ெப2ற
நிBவன, )தைக ) ெப2ற திகதி, )தைக
கால ம2B )தைக ெதாைக ெவ:ேவறாக
யாெதபைத0;
( i v ) ேம2ப'
காணிக3 ) நிGைவ )தைக
ெதாைககைள
ெசGத
ேவ'0,ள
நிBவன>க, யாைவ எபைத0;
( v ) ஒ:ெவா6
நிBவனதினாG
ெசGத
ேவ'0,ள நிGைவ )தைக ெதாைக
ெவ:ேவறாக எ:வளெவபைத0;
அவ/ இ சைப ) அறிவி*பாரா?
( ஆ) இேற, ஏ?
ask the Minister of Lands and Parliamentary Reforms:

.;G Lම සඳහා

(a)

ශ්නය ම" /නකZ ඉ/:ප( T^මට -ෙය%ග කරන ලZ.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.

Will he inform this House(i)

the extent of state lands in Kalutara District;

(ii)

the leased out extent of lands out of the
aforesaid lands;

(iii)

separately, of the name of the institution by
which the aforesaid lands were taken on
lease, the date of lease, the period of lease
and the leased amount;

(iv)

the institutions by which outstanding lease
amounts should be paid for the aforesaid
lands; and

(v)

separately, the outstanding amounts of
lease that should be paid by each
institution?

Question ordered to stand down.

කkතර /ස්l7කෙj රජයට අය( බd Z ඇ4 ඉඩ:
bඟ nද@

தைக வழ'க ப(ள க ைற மாவட
அரச காணிக தைக நிைவ
:

STATE LANDS GIVEN ON LEASE IN KALUTARA DISTRICT:
OUTSTANDING AMOUNTS
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6. ග# -හා@ ගලpප(4 මහතා (ග# (ෛවදU) නB.ද
ජය4ස්ස මහතා ෙවrවට)

(மா மி நிஹா. கல0ப$தி - மா மி (ைவ$திய
கலாநிதி) நளி9த ஜயதி>ஸ சாபாக)
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.)
Nalinda Jayathissa)

ඉඩ% සහ පාෙ%; * සංස්කරණ අමාත2;මාෙග ඇs
*ශ්නය - (1) :
(අ)
(i) කතර Qස්STකෙU dc රජයට අය0 ඉඩ%
*මාණය ෙකපමණද;
(ii) එම ඉඩ%ව බ+ L ඇ *මාණය ෙකපමණද;
(iii)

(iv)
(v)

එම ඉඩ%, බ+ග0 ආයතනය, බ+ග0 Qනය, බ+
කාලය සහ බ+ 'දල ෙව ෙව වශෙය
කවෙද;
එම ඉඩ% සඳහා dඟ බ+ ෙගCමට ඇ ආයතන
කවෙද;
එT එT ආයතනෙය ෙගCමට ඇ dඟ බ+ 'දල
ෙව ෙව වශෙය ෙකපමණද;

යන එ;මා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) ෙන එෙසp න%, ඒ මද?

(b)

If not, why?

ග# ගය.ත ක#ණා4ලක මහතා (ඉඩ සහ පාBෙ."
4සංස්කරණ අමාතU හා ආ s ප7ෂෙj
ධාන සං'ධායක"මා)

(மா மி கய9த
க'ணாதிலக - காணி ம67
பாராமற ம7சீரைம0 அைம1ச' அரசா@க க+சியி
த6ேகாலாசாA)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ගG කථානායක;ම[, ඉඩ% සහ පාෙ%; * සංස්කරණ
අමාත2;මා ෙවPෙව මා එම *ශ්නයට .;ර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙසය මත තබන ලද !"ර:
*

சபா!டதி ைவகப ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

අTකර 58,557 ±² 01 පචස් 21.1T පමණ.
(අTකර පනස්අටදහස් පය පනස්හතa, ±² එකa,
පචස් Bඑකa දශම එකT පමණ)
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(ii)

අTකර 1,053 ±² 01 පචස් 25.94T පමණ.
(අTකර එTදහස් පනස්;නa, ±² එකa, පචස් Bපහa
දශම නවයa හතරT පමණ)

(ආ)

(iii)

ෙ% සමඟ යාකර ඇ ඇ'O% 01d** සඳහ කර ඇත.

(iv)

ෙ% සමඟ යාකර ඇ
සඳහ කර ඇත.

ඇ'O% 02d** ;වන °Gෙවd

(v)

ෙ% සමඟ යාකර ඇ
සඳහ කර ඇත.

ඇ'O% 02d හතරවන °Gෙවd

අදාළ ෙනෙ(.

ග# කථානායක"මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

*ශ්න අංක 7 -1862/'17-(1), ගG එස්.එ%. ම}Tකා මහතා.

ග# [=9ක ප4රණ මහතා
(மா

மி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගG කථානායක;ම[, ගG එස්.එ%. ම}Tකා මහතා
ෙවPෙව මා එම *ශ්නය අහනවා.

ග# ගය.ත ක#ණා4ලක මහතා

(மா மி கய9த க'ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG කථානායක;ම[, මහානගර හා බස්නාdර සංවධන
අමාත2;මා ෙවPෙව මම එම *ශ්නයට .;ර Lම සඳහා ස
ෙදකක කාලයT ඉලා cනවා.

ශ්නය ම" /නකZ ඉ/:ප( T^මට -ෙය%ග කරන ලZ.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

(iii)

ඒවා Å යට යට0ව ෙහ සාÁdක NBDමට
එකඟව යා0මක වෙද;

(iv)

අනාගතෙUL `අ¢v Zෙරව' «මය අමාත2ාංශය
ම  යා0මක කරෙද;

යන0 එ;මා ෙමම සභාවට දවෙනdද?
(ආ) ෙන එෙසp න%, ඒ මද?

ெதாழி, ெதாழி2ச>க உறக, ம2B ச*பிரகவ
அபிவி6தி அைம சைர ேகட வினா:
( அ) (i )
பிரேதச
ெப67ேதாட
கபனிக,
த2ேபாைதய
;
உடப' ைக
விதிைற ) ரணாக 'அ)ேராவ/' எற
ைறைய
ேதாட
நி/வாகதிJ,
நைடைற*பதி வ6வைத அவ/ அறிவாரா
எபைத0;
( i i ) ஆெமனி, ேமேல (i ) இ )றி*பிட*ப,ள
நைடைறயிG,ள பிரேதச ெப67ேதாட
கபனிக, யாைவெயபைத0;
( i ii ) அைவ சடதி2) கீK*ப'74 அல4 ;
உடப' ைக )
அைமய
ெசய2பகிறனவா எபைத0;
( i v ) எதி/காலதி'அ)ேராவ/'
ைற
அைம LMல
நைடைற*பத*பமா
எபைத0;
அவ/ இ சைபயி அறிவி*பாரா?
(ஆ) இேற, ஏ?
asked the Minister of Labour, Trade Union Relations
and Sabaragamu Development:

ව" ප:පාලනය "ළ tයා(මක වන `අv_
wෙර%ව' yමය: 'ස්තර

ேதாட நி-வாகதிள அ.ேராவ-' 0ைற
விபர
'

(a)

Will he inform this House(i)

whether he is aware that the regional
plantation companies are implementing a
scheme called ‘Out-grower’ in the estate
management violating the procedure of the
current collective agreement;

(ii)

if so, the regional plantation companies that
have implemented the scheme mentioned
in (i) above;

(iii)

whether they are implemented in
accordance with the law or the collective
agreement; and

(iv)

whether the ‘Out-grower’ scheme will be
implemented by the Ministry in the future?

:

"OUT GROWER" SYSTEM IN ESTATE MANAGEMENT: DETAILS
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8. ග# [=9ක ප4රණ මහතා (ග# මY@වාගන 4ලකරාජා
මහතා ෙවrවට)

(மா

மி $திக பதிரண
திலகராஜா சாபாக)

-

மா மி மயி.வாகன

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon.
Mylvaganam Thilakarajah)

ක%කG, වෘ0°ය ස& සබඳතා හා සබරග' සංවධන
අමාත2;මාෙග ඇs *ශ්නය - (1):
(අ)

(i)

(ii)

*ාෙI3ය වැB සමාග% ව0ම සාÁdක
NBDෙ% යාපcපාcයට පටහැ[ව `අ¢v
Zෙරව' (Out-grower) නමැ «මයT ව;
ප}පාලනය ;ළ යා0මක කර& cන බව
එ;මා දෙද;
එෙසp න%, ඉහත (i)d සඳහ «මය යා0මක
වන *ෙI3ය වැB සමාග% කවෙද;

—————————
* iස්තකාලෙj තබා ඇත.
*

னிைலயதி ைவகப  ள.

* Placed in the Library.

(b)

If not, why?

ග# ගය.ත ක#ණා4ලක මහතා

(மா மி கய9த க'ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG කථානායක;ම[, ක%කG, වෘ0°ය ස& සබඳතා හා
සබරග' සංවධන අමාත2;මා ෙවPෙව මා එම *ශ්නයට
.;ර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙසය මත තබන ලද !"ර:
*

சபா!டதி ைவகப ட விைட :

* Answer tabled:
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[ගG ගයත කGණා ලක මහතා]
(අ)

(ආ)
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පාෙ%;ව

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ෙනදÅ.
පැන ෙනනÆ.
සාÁdක NBD%වලට අදාළ ෙනෙ(.
නැත.

පැන ෙනනÆ.

ශ්නය 'මසන ල/., සභා සමත 'ය.

வினா விகப  ஏ$%ெகா ளப ட.
Question put, and agreed to.

ග# කථානායක"මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Bසජන පන0 ෙක©%පත - 2018, කාරක සභා අවස්ථාව.

ග# කථානායක"මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

'සජන පන( ෙක)පත, 2018
ஒகீ சடல, 2018

*ධාන කට:; ආර%භෙUL ෙයජනා .බඳ දැP%Lම,
පාෙ%;ෙ( ගG සභානායක;මා - ෙයජනා අංක 1.

APPROPRIATION BILL, 2018

වර*සාද ෙයජනා

சிறாிைம பிேரரைணக

කාරක සභාෙ(L තව+රට0 සලකා බලන ලL. [*ග ය: ෙනවැ%බ 25]
[ගG කථානායක;මා Áලාසනා±ඪ Bය.]

PRIVILEGE MOTIONS

I
අ4ෙක ෙසB{ට ෙජනරා@ යස.ත
ෙක%දාෙගඩ මහතා මහ බැං| බැකර ෙකRසම
හnෙO කරන ලද කාශය

ேமலதிக ெசா1சிட- ெஜனர யச3த
ேகாதாெகாட அவ-க மதிய வ'கி பிைண0றி
பறிய ஆைண 0 ெதாிவித 5

STATEMENT MADE BY ADDITIONAL SOLICITOR GENERAL
YASANTHA KODAGODA BEFORE THE COMMISSION ON
CENTRAL BANK BOND ISSUE

வி ேம ஆராயபட. - [ேத1சி : நவப 25]
மா மி சபாநாயக அவக தைலைம வகிதாக.]

[

Considered further in Committee- [Progress: 25th November]
[HON. SPEAKER in the Chair.]

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

කාතා හා ළමා කට:; අමාත2ාංශය - වැය 3ෂ අංක 120 -

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා (පළා( සභා හා පළා( පාලන
අමාතU"මා)

ග# ල7ෂ්ම. T:ඇ@ල මහතා

(மா மி ைபச >தபா
உFரா+சி அைம1ச)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial
Councils and Local Government)

(மா மி ல3ம கிாிஎ.ல )
Sir, I move,

-

மாகாண சைபக ம67

Hon. Chairman, I have to make a statement.

“That the question of privilege arising out of the matter raised by
the Hon. Ravi Karunanayake, M.P. on 07th November, 2017 in
Parliament to the effect that his privileges have been infringed, be
referred to the Committee on Privileges under Standing Order No.
127 of the Parliament."

ශ්නය 'මසන ල/., සභා සමත 'ය.

வினா விகப  ஏ$%ெகா ளப ட.
Question put, and agreed to.

ග# කථානායක"මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙයජනා අංක 2, ගG සභානායක;මා.

II
dරකථන සංවාද !බඳ අපහාසා(මක මාධU
වාතා

ெதாைலேபசி உைரயாட பறி நி3தி ஊடக
அறிைகக

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Then, we have to go back to Parliament and do that. It
was not listed in the Order of Business. I was not aware
of that.
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Last Saturday, there was a Question raised under
Standing Order No. 23(2 ). Hon. Chairman, as you know,
I am facing major criticism that I was not in Sri Lanka
during the last few days. So, please permit me to answer
those questions. It had come up on Saturday and I want to
answer it today.

INSULTING MEDIA REPORTS REGARDING TELEPHONE
CONVERSATIONS

ග# සභාප4"මා

ග# ල7ෂ්ම. T:ඇ@ල මහතා

(The Hon. Chairman)

(மா மி ல3ம கிாிஎ.ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,
“That the question of privilege arising out of the matter raised by the
Hon. Ajith P. Perera, M.P. on 22nd November, 2017 in Parliament
to the effect that his privileges have been infringed, be referred to
the Committee on Privileges under Standing Order No. 127 of the
Parliament."

(மா மி தவிசாள அவக)
Is it with regard to the election?
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

No, it is regarding the -
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ග# සභාප4"මා

ග# සභාප4"මා

(The Hon. Chairman)

(The Hon. Chairman)

Then, Hon. Minister, we can do it tomorrow.

No, it has not come here.

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(மா மி தவிசாள அவக)

(மா மி ைபச >தபா)

Hon. Chairman, this is with regard to the the criticism
that I did not inform my visit to Malta. - [Interruption.]
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

We can take it up tomorrow because there is no point
in disturbing the whole procedure now. It is not an urgent
issue. Thank you.
ග# රvෆ් හ මහතා (නගර සැල හා ජල සපාදන
අමාතU"මා)

(மா மி றG0 ஹகீ - நகர$ தி+டமிட. ம67 நீ
வழ@க. அைம1ச)
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and
Water Supply)

(மா மி தவிசாள அவக)

(மா மி ைபச >தபா)

Hon. Chairman, I have informed that I am answering
the Question.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

But, it has not come to the secretariat. -[Interruption.]
It is not ethical for me to go back. Then we are creating a
bad precedent. If it is an urgent matter, I will go back.
But, this is not an urgent issue. It is only a personal
explanation.
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Chairman, it is urgent from this point of view.
The whole country-

නැ {ෙjය.
எ'தா.
rose.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Yes, Hon. Rauff Hakeem.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

You can do it tomorrow or otherwise, you can have a
press briefing. I do not want to change this. Please
understand.
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

ග# රvෆ් හ මහතා

(மா மி றG0 ஹகீ)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Hon. Chairman, if it is a Ministerial Statement ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

But, it was not listed in the Order of Business, Hon.
Minister. Why do you want to change the whole procedure?
It is not an urgent issue. It is with regard to an explanation. [Interruption. I cannot go back now. How can I go back? [Interruption.]

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

I respectfully request that I be permitted to clarify
why I was out of the country.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

I have given a Ruling. Yo can do that tomorrow.
ග# ම.වරෙය7
(மா

மி உ70பின ஒ'வ)

(An Hon. Member)

ඔබ;මා Ndලා දවස් ÈයTද?

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(மா மி ைபச >தபா)
Hon. Chairman, from the country’s perspectiveග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Then, you should have informed me in the morning.
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

My Secretary has written to the secretariat.

(மா மி ைபச >தபா)
මම ඊෙU ආෙ(.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

කාතා හා ළමා කට:; අමාත2ාංශය - වැය 3ෂ අංක 120
සහ 217; සමාජ සBබල ගැC%, Dභ සාධන හා කද උඩරට
උGමය .බඳ අමාත2ාංශය - වැය 3ෂ අංක 124, 216,331;
BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය - වැය 3ෂ අංක 182 සලකා බැ¨ම
Xව භාග 10.00 ට අපර භාග 12.30 දTවා සහ අපර භාග 1.00
ට අපර භාග 7.30 දTවා.
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පාෙ%;ව

120 වන ෂය.- කා.තා හා ළමා කට?" අමාතUවරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහ:% වැඩසටහන - නරාවතන Bයදම,
G. 584,305,000

to be taken up for debate today, Monday, 27th November,
2017 at the Committee Stage Discussion of the
Appropriation Bill, 2018.”

தைல 120.- மகளி ம சிவ அவக அைமச

நிகJ1சி$தி+ட 01. - ெசய. ைற1 ெசய6பா,கமீ,வ'8 ெசலG Lபா 584,305,000

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

If you would like to speak now, you can go ahead with
your speech.

HEAD 120.- MINISTER OF WOMEN AND CHILD AFFAIRS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
584,305,000

ග# ශා.4 ;ස්ක.දරාසා මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) சா9தி Q>க9தராசா)
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

124 වන ෂය.- සමාජ ස'බලගැ.Q, බසාධන හා ක.ද
උඩරට උ#මය !බඳ අමාතUවරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහ:% වැඩසටහන - නරාවතන Bයදම,
G.741,387,000

தைல 124.- சக வட, நல!ாி ம க#$ய
மராிைமக அைமச

நிகJ1சி$தி+ட 01.- ெசய. ைற1 ெசய6பா,க- மீ,வ'8
ெசலG Lபா 741,387,000
HEAD 124.- MINISTER OF SOCIAL EMPOWERMENT, WELFARE
AND KANDYAN HERITAGE
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 741,387,000

182 වන ෂය.- 'ෙ=ශ GTයා අමාතUවරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහ:% වැඩසටහන - නරාවතන Bයදම,
G. 73,180,000

தைல 182.- ெவளிநா) ெதாழிவா+ அைமச

நிகJ1சி$தி+ட 01.- ெசய. ைற1 ெசய6பா,க - மீ,வ'8
ெசலG Lபா 73,180,000
HEAD

182.-

MINISTER OF FOREIGN EMPLOYMENT

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
73,180,000

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

වැය 3ෂ කපා හැ|ෙ% ෙයජනාව ඉQ}ප0 කරෙ, ගG
ශා ස්කදරාසා ම_;&ය.

[9.43a.m.]
ග# ශා.4 ;ස්ක.දරාසා මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) சா9தி Q>க9தராசா)
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

Hon. Chairman, I move, “That a sum of Rs. 10 be
traditionally cut from all the Recurrent and Capital
Expenditures of each Programme of the Heads of
Expenditure bearing Nos. 120, 217, 124, 216, 331and 182
related to the Ministries, Departments and other
Institutions which come under such Ministries scheduled

ெகௗரவ தவிசாள அவ கேள, வர ெசல திடதி
இைறய நிைல விவாததிேல தலாவதாக எைன
உைரயா!ற அ"மதிதத! உ$க%& நறிைய
ெதாிவி'&ெகா(கிேற. இ* கா திைக 27 ஆ.
தாயக& கனேவா/ ஆதியாகிய எம' மா0 க%& இ1த
இடதிேல 0ர வண&கைத ெதாிவி'&ெகா3/,
இரா4வ கமா&க5ப/(ள மா0ர 'யி7. இ8ல$க(
வி/வி&க5ப/ அ/த வ9ட. அைன' 'யி7.
இ8ல$களி7.
மா0ர க%&
ம&க(
அ:ச;
ெச7த&<=ய வா>5பிைன இ?வரசா$க. ெச>'
தரேவ3/ெமற ேகாாி&ைகைய@. ைவ' மகளி
ம!*. சி*வ அ7வ8க( அைமAB ெதாட பான சில
விடய$கைள ைவ&க வி9.Cகிேற
.

,

,

.

5ப' வ9ட கால. ெதாட 1த @த. =&&
ெகா3/வர5ப/ ஒப' வ9ட காலமாகி@. வட&,
கிழ&5 ெப3க%ைடய இன8, 'ப., 'யர$க(
இ". தீ &க5படாத நிைலயி8 அ$ ப8ேவ*
பிரAசிைனக(
ெதாட 1'ெகா3=9&கிறன.
@த
அழி&5 பின உைட1த க=ட$க( தி9த5ப=9&
கிறன
0திக(,
பிரதான
0திக(
எபன
ெச5பனிட5ப=9&கிறன ெவளிநா/5 பண உதவிகளி8
0/க( க=& ெகா/&க5ப=9&கிறன ஆனா8 நட1'
=1த ேபாாி உயிாிழ5C&களா8 இல$ைகயி ஒ9
சதாயதினாி வாG&ைகேய மாறி5ேபா@(ள' இதி8
அதிகமாக5
பாதி&க5படவ க(
ெப3களாவ
இல$ைகயி சனெதாைகயி8 52 சத0தமான ெப3களி8
23 சத0தமானவ க( அன த$க( காரணமாக ெப3க(
தைலைமதா$. /.ப$களி /.ப தைலவி எற
பணி& த(ள5ப/(ளன . இவ களி8 50 சத0தமாேனா
30 வய'&படவ களாவ . அ$
வைரயான
விதைவக( உ(ளன .
வைரயான ெப3க(
Cன வாGவளி&க5 படவ களாவ .
& ேம!ப
டவ க(
அ$க0னமானவ களாவ .
இைதவிட,
அநாைதகளா&க5பட பல K!*&கண&கான ெப3
பி(ைளக%. உ(ளன . இ5C(ளிவிபரைத இ$
ைவ5பத ேநா&க. எனெவனி8, ஒ/ெமாத
இல$ைக5 ெப3கைள@. ஒேர தராசி8 ைவ'5
பா &காம8 வட&, கிழ&5 ெப3க%& "ாிைம
ெச7த5பட ேவ3/. எபத!காகதா. அ1த வைகயி8,
அைதேய என' ேகாாி&ைகயாக த;8 இ$ ைவ&க
விைழகிேற.
;

;

.

,

.

.

90,000

2,000

3,000

ஆ. ஆ3/&கான வர ெசல திடதிேல
அைனவ9&. ஒ9 பா'கா5பான Lழைல உ9வா&த8
எற தைல5பிகீG ெபா;M 'ைற ம*சீரைம5C& 100
மி8;ய Oபா@., ெபா;M ம!*. !றவிய8 நீதி'ைற5
2018

"

"

,
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ப8கைல&கழகதி! 125 மி8;ய Oபா@., ைசப
!றவிய8 Cலனா>&ெகன 440 மி8;ய Oபா@.,
ஐ&கிய நா/க( அைமதிகா&. பணியி8 ஈ/ப/.
இல$ைக5 பைடயின9&ெகன 750 மி8;ய Oபா@மாக
ெமாதமாக
மி8;ய Oபா> ஒ'&கீ/
ெச>ய5ப=9&கிற' அைனவ9&. ஒ9 பா'கா5பான
Lழைல உ9வா&த8 எற அ1த விடயதிைன @த
அன ததினா8 பாதி&க5பட ெப3களி பா'கா5C&
கான ஏதாவ' ெமாழி அதி8 இட.ெப!றி9&ெமற
ஓ ஏ&கேதா/தா நா பா ேத ஆனா8, அ?வாறான
எ1தவிதமான ஒ9 ெமாழி. அ8ல' நிதி ஒ'&கீ/.
ெச>ய5படாத' மிக. ேவதைன&ாிய விடயமா.
1,415

. "

"

,

.

.

றி5பாக, நா இ1த5 பாரா%மறதி! வ1த
காலதி;91' ெப3க( பாரா%மற ஒறியதிேல ஒ9
ெமாழிைவ ைவ' வ9கிேற. அதாவ', @த
அன தைத
இ*தியாகA
ச1தித
8ைலதீ
மாவடதிேல ெப3கைள5 பா'கா5பத!ெகன
எற ஓ இ8ல. கட5பட'. அறி;91' இ*வைர
அ' பயப/த5படாத அ8ல' பாவைன& விட5படாத
அ8ல' பாதி&க5பட ெப3க( அைத5 பயப/
த&<=ய வைகயிேல அைமயாத ஒ9 நிைலேய
காண5ப/கிற'. அ1த வைகயிேல, @ததிேல
பாதி&க5பட அ8ல' @த அன த. காரணமாக
பிரAசிைனகைள எதி ேநா&கிற ெப3க%& ஒ9
நிவாரண. ெகா/&கிற வைகயி8 அ1த
&ெகன
நிதிைய ஒ'&கீ/ ெச>' அதைன இய$க ைவ@$கெளற
ேகாாி&ைகைய நா ெதாட 1'. ைவ' வ9கிேற.
ஆனா8, இ'வைர அத!கான எ1தவித ஆ&கU வமான
ெசய!பா/. ேம!ெகா(ள5படாைம மிக. ேவதைன&ாிய
விடயமா. ஆகேவ
ஆ. ஆ3/ வர ெசல
திடதிேல அத!கான நிதி ஒ'&கீ/ ெச>ய5ப/
ெப3கைள5 பா'கா&கிற அ1த நிைலய. இய$க
ைவ&க5பட ேவ3/ெமற ஒ9 ேகாாி&ைகைய இ$
மீ3/. ைவ&கிேற.
,

safe house

safe house

.

,

2018

,

ெகௗரவ நீதி அைமAச அவ க( இ$ பிரசனமாகி
இ9&கிறா . அ'ைற&. ெப3 ஒ9வ அைமAசராக&
கிைடதி95பைத ஒ9 பா&கியமாகதா நா$க(
க9'கிேறா.. ெகௗரவ நீதி அைமAச அவ கேள, இ1த
@ததி பிC ெப3க( ப8ேவ* விததி7. பா;ய8
'C*த8க%&ப/ வ9வ' தா$க( அறி1தேத! அ'
வட&, கிழ&கி8 ம/ம8ல, இல$ைக Uரா. பாடசாைல
ெச8கிற ெப3 பி(ைளகளி;91' ப/கிழவிக( வைர
இ1த5 பா;ய8 'C*த7& உப/த5ப/வ' நா.
அறி1த ஒ*.
இைதைனவிட, விேசடமாக, த!ெபா' நிக. அவசர&
க;யாண$க(, Cாி1'ண வ!ற /.ப வாG&ைக ைறைம
எபன
/.ப5
பிாிக%&
Wலகாரணமாக
அைமகிறன. அ1த வைகயிேல நீதிமறைத நா=A
ெச8கிற ெப3க( த$க( பி(ைளகைள வள 5பத!
அ8ல' த$க%&. ேச ' தாபாி5C வழ&ைக தா&க8
ெச>கிறேபா', அ1த தாபாி5C&கான பணைத றித
ஆ3 ெச7தேவ3/ெம* அ$ தீ 5C வழ$க5
ப/கிற'. ஆனா8, அவ க( சாியான ைறயிேல அ1த5
பணைதA ெச7'வதி8ைல.
,

இதைனவிட, /.ப வைறயா8 கணவைன5 பிாி1'
வாGகிற ெப3க( 'C*த8கைள தா$க=யாம8
நீதிமற$களிேல வழ&கைள தா&க8 ெச>கிறா க(.

அ1த வழ&களி8 பி=யாைணக( பிற5பி&க5ப/கிறன.
பி=யாைண பிற5பி&க5ப/கிறெபா' ச.ப1த5பட
ஆ3க( ெபா;ஸாாி உதவிேயா/ த5பி'வி/கிறா க(.
எனேவ
இவ!ைற ஒ$கைம'
பாதி&க5பட
ெப3க%& உதவி ெச>ய&<=ய வைகயி8 இ1த அைமA
B&களிகீG வ9கிற ச.ப1த5பட திைண&கள$க(
சீரைம&க5பட ேவ3/. அ8ல' உாிய ைறயிேல
நடவ=&ைகெய/&க5பட ேவ3/ெமற ஒ9 விடயைத@.
நா இ$ ைவ&கிேற.
,

,

ஆ. ஆ3/ வர ெசல திடதிேல
“எரபிைறM
கட”
திடதி
கீG
ெப3
ய!சியாள9& 10 சத0ததி!. அதிகமான வ=0த
மானிய'ட கட வசதி வழ$க Oபா> 50 மி8;ய
ஒ'&கீ/ ெச>ய5 ப/(ள'. இ1த ஒ'&கீ=ைன நா
வரேவ!கிேற.
ெப3
ய!சியாள க%&
நிதிெயா'&கீ/
ெச>வெதப'
மிக.
வரேவ!கத&கெதா9 விடயமா. வட&, கிழ&ைக5
ெபா*தவைரயி8, ெப3 ய!சியாள க( பல ஒறாகA
ேச 1' பிரேதச ெசயலகதி கீG அ8ல' சி*ைகெதாழி8
திைண&களதிகீG தைம5 பதிெச>' ப8ேவ*
விதமான
ெதாழி8
ய!சிகளி8
ஈ/ப/&
ெகா3=9&கிறா க(. ஆனா8, இ1த @ததிபி அ$
வ9ைகத1த அரச சா ப!ற நி*வன$க( பல ேகா= Oபாைய
இ1த5 ெப3 ய!சியாள கைள ைமயமாக&ெகா3/ பல
ெதாழி8ய!சி நி*வன$கைள அைமதி9&கிறன
கிராம5Cற$களிேல பலேகா= Oபா> ெசலவி8 க=ட$க(,
இய1திர$க(, மிசாதன உபகரண$க( ேபாற ப8ேவ*
விதமான ெபா9(க( அ$ வழ$க5ப/(ளன நா பல
இட$க%&A ெச* அதைன5 பா தி9&கிேற.
ஆனா8, அ1த திடைத நைடைற5ப/'வ'
ெதாட பாக ஒ9 சாதியவள ஆ> நடத5படேவா அ8ல'
அ1த திடைத ெதாட 1' ெசய!ப/தி அ1த உ!பதி5
ெபா9கைள அ1த5 ெப3க( ச1ைத5ப/த&<=ய
வசதிவா>5Cக(
ெச>'ெகா/&க5படேவா
இ8ைல.
இதைனவிட, சாியான ைறயிேல கண& ைவ5C ைறக(
அ$ பாிசீ;&க5படாைமயா7. இ1த5 ெப3 ய!
சியாள கள' ய!சிக( ெதாட 1' தைட5ப/&
ெகா3=9&கிறன
2018

.

.

.

.

ெப3க(
பல
பதிெச>ய5பட
த$கள'
அைம5C&கைள ேம7. ஊ&வி&. வைகயி8 த$க%&
வசதிகைள ஏ!ப/தி தா9$க( எ* ெதாைலேபசி
Wலமாக. ேநர=யாக. என&& ேகாாி&ைக வி/த
வ3ணேமயி9&கிறா க(. கட1தவார.<ட ஒ/Bடா
க!சிைலம/5 பதியிேல அ$ காண5ப/கிற பைன
மைடகைள ஒ9 மைடைய 3 Oபா> விைலயி8
ெகா(வன ெச>' அதைன '.பா&கி, அ1த '.ைப
ெதபதி& அ"5Cகிற ஒ9 ெதாழி8ய!சியிேல
ஈ/ப/&ெகா3=9&கிற ஒ9 ெப3க( அைம5பினர'
ெதாழி8ய!சி நிைலயைத நா பா ைவயிேட அ$
ெபாிய
க=ட$க(,
இய1திர$க(,
மிசாதன
உபகரண$க( எ8லா. ைகவிட5பட நிைலயி8 அ8ல'
இய$க=யாத நிைலயி8 இ9&கிற'. இத!
அதிடதி வள Aசி5 ப=ைற சாியான ைறயி8
மீளா> ெச>ய5படாைம@. ஒ9 காரணமாக இ9&கிற'.
எனேவ, இதைன மீள இய$கைவ5பத! த$க%& உதவி
ெச>@மா* அவ க( ேகாாி&ைக வி/தி9&கிறா க(. அ1த
வைகயி8
இ?வா*
பதிெச>ய5பட
ெப3
ய!சியாள க%&ெகன ஒ'&கீ/ ெச>ய5ப=9&கிற 50
மி8;ய Oபா> எப', ப!றா&ைறயாக இ95ப'
,

,

,

,

.

,
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ம/ம8ல, அ' வ=ேயா/ ேசா்1த ஒ9 கடனாகேவ
ெகா/&க5படவி9&கிற'. எனேவ இ?வா* கடனாக&
ெகா/5பைத நி*தி, ெப3 ய!சியாள க( அ$க.
வகி&கிற அைம5C&க%& அ1த5 பணைத வழ$கி,
அைதA
சாியாக&
க3காணி5
பத!ாிய
ெபாறிைறெயாைற வ'&ெகா(ள நடவ=&ைக
எ/&க5படேவ3/. எற ேகாாி&ைகைய@. நா இ$
ைவ&கிேற.
,

இேதேபா8, மா!*திறனாளிகளி ய!சியா3
ைமைய ]3/வத! 15 மி8;ய Oபா> ஒ'&கீ/
ெச>ய5ப=9&கிற'. இ'. வரேவ!கத&க ஒ9
விடய. வட பதியிேல மா!*திறனாளிகைள உ*5பின
களாக& ெகா3ட, சWக ேசைவக( திைண&களதி8
பதிெச>ய5பட ப8ேவ* அைம5C&க( இ9&கிறன.
நா$க( ஏ
0தியி^டாக மா$ளைத& கட1'
ெச8கிறெபா', அ$(ள ெபாியெதா9 கடடதி8
“உயிாிைழ”
எ".
அைம5C
இய$கிவ9வைத&
காண=கிற'. இ1த அைம5பி7(ள உ*5பின க(
அைனவ9. (ள1த3/ வட. பாதி&க5படவ க(.
எனேவ, @ததினா8 மா!*திறனாளிகளாக ஆ&க5பட
ஒ?ெவா9வ9. த$க%ைடய உட8 வ;ைம& ஏ!ற
வைகயிேல, ெதாழி8 ெச>ய&<=ய ஒ9 ெதாழி8
ேபைடைய ஏ 9 0தி& அ9காைமயி8
ஒேர
B!*வட'&( அைம5பத! இ1த அரB நடவ=&ைக
எ/&கேவ3/..
எ$கள'
மா!*திறனாளிக(
ம!றவ களிட. ைகேய1'கிற யா என ெகா3/வ1'
த9வா க( எ* எதி பா ' வாகிற நிைலைமைய
மா!றி, அவ க( த$கள' உட8நிைல& ஏ!றவைகயி8
ெதாழி8 ெச>', வ9மானைத ஈ= வாழ&<=ய ஒ9
Lழைல ஏ!ப/'வத! நடவ=&ைக எ/&க5படேவ3/..
.

-9

-

,

-

-

இதைனவிட, னா( ேபாராளிகைள ேவைல&காக
ஆேசா்5CA ெச>@. தனியா
நி*வன$க%&
ெதாழிலாள ஒ9வ9& ஆக&<=ய' மாதா1த.
Oபா> எற வைகயி8,
சத0த ச.பள மானிய.
ெப!*&ெகா/&க5ப/. எற அ=5பைடயி8
மி8;ய
ஒ'&கீ/ ெச>ய5ப=9&கிற'. இ1த விடயைத நா
!றாக எதி &கிேற. எ$கள' னா( ேபாராளிக(,
@த விதைவக( Bயமாக ெதாழி8 ெச>வத! ஆயதமாக
இ9&கிறா க(. ஏ!ெகனேவ, இவ க( “ேபாராளிக(” எற
படதினா7. “விதைவக(” எற படதினா7.
சWகதிேல ஓர$கட5படவ களாக வாG1' வ9கி
றா க(. இ?வா* உடலா7. உ(ளதா7. பாதி&க5பட
எ$க%ைடய ேபாராளிகைள@. @த விதைவகைள@.
மீ3/. இ"ெமா9 தனியா
நி*வனதிகீG
ேவைலெச>வத! ஏ, நீ$க( ]3/கிறீ க( அவ க(
Bயமாக ேவைலெச>வத! உாிய ச1த 5பைத ஏ!ப/தி&
ெகா/$க(!
05

,

10,000

50

250

?

இ?வாறானவ க( பல அைம5C&கைள உ9வா&கி
BயமாகA ெசய8பட ய!சி&கிறா க( அ1த வைகயி8
நா இ$ “அமரா” எற  ப!றி கடாய.
றி5பிடேவ3/.. இ1த& வி8 !*தாக
ெப3க(தா அட$கியி9&கிறா க(. இதி8 @ததிேல
கணவைன இழ1த ெப3க(, கணவைர ெதாைலத
ெப3க(, நீ3ட காலமாக& கணவ சிைறயி8 இ95பதா8
/.பA Bைமைய Bம1'ெகா3=9&கிற ெப3க( என5
பலவிதமான ெப3க( இ9&கிறா க(. இ' 8ைலதீ
.

மாவடதிேல இய$கி வ9கிற'. இவ க( Bயமாக
ெதாழி8 ெச>கிறா க( ெதாழி8 ெச>வத! ஆயதமாக
இ9&கிறா க( ப8ேவ* விதமான ெதாழி8ய!சிகளி8
ஈ/ப/&ெகா3=9&கிறா க(. இ?வாறான ய!சியான
ெப3கைள, ஊ&கமான ெப3கைள இ"ெமா9 தனியா
நி*வனதிகீG& ெகா3/ெச* ேசா்', அ1த தனியா
நி*வன. இலாப. அைடய&<=ய வைகயி7., ஏ!கனேவ
பாதி&க5பட எம' ெப3க( ெதாட 1' இ"ெமா9
தனியா நி*வனதிகீG நB&க5ப/கிற நிைலைய
ஏ!ப/'கிற வைகயி7. நிதிைய ஒ'&வைத வி/',
இ1த5 ெப3க( BயமாகA ெச>'ெகா3=9&கிற
ெதாழிைல ஊ&வி&கிற வைகயி8 நிதிைய ஒ'&கீ/
ெச>@$க(!
;

;

இதைனவிட, னா( ேபாராளிக%& ெதாழி8சா
தைகைமA சாறிதG வழ$வத!காக 25 மி8;ய Oபா>
ஒ'&கீ/ ெச>ய5ப=9&கிற'. த$களா8 வழ$க5
ப/கிற இ1த ெதாழி8சா தைகைமA சாறிதG
அவ க%&A ேசா* ேபாடா'. அ1த னா( ேபாராளிக(
Bயமாக ெதாழி8 ெச>ய&<=ய ஆ!றைல& ெகா3=9&
கிறா க(. அ$ Wல5ெபா9கைள =5ெபா9களா&
கிற ப8ேவ* விதமான சி* ைகெதாழி!சாைலக(
இய$கிவ9கிறன. ஆகேவ, இ1த னா( ேபாராளிக(,
@த விதைவக(, @ததி8 கணவைன ெதாைலதவ க(
என5
பாதி&க5பட
சWகதி!,
அவ க(
ெச>'ெகா3=9&கிற ெதாழிைல ேம7. ஊ&வி&கிற
வைகயிேல நிதிெயா'&கீ/க( ெச>ய5பட ேவ3/ேம தவிர,
அவ கைள தலாளி'வ தனியா நி*வன$களி கீG&
ெகா3/ெச*, அவ கைள ேம7. ட&கிற வைகயி8,
அ=ைமயா&கிற வைகயி8 திட$கைள தீ/வ'
நி*த5பட ேவ3/. எற ஒ9 க9ைத@. நா இ$
ைவ&கிேற.
,

இதைனவிட, விேசட ேதைவ@ைடய மாணவ களி
ஆசிாிய க%&கான பயி!சிைய வ75ப/த 25 மி8;ய
Oபா> ஒ'&கீ/ ெச>ய5ப/(ள'. நிAசயமாக ஆசிாிய க(
வ75ப/த5பட ேவ3/.. அ'. விேசட ேதைவ@ைடய
மாணவ கைள& க!பி&கிற அ8ல' அ1த மாணவ கைள&
கவனி&கிற, பராமாி&கிற ஆசிாிய க( வ75ப/த5பட
ேவ3/. எப' ஏ!*&ெகா(ள ேவ3=ய ஒ9 விடய..
ஆனா7., இ1த இடதிேல இ1த விேசட ேதைவ@ைடய
மாணவ க%& எ'விதமான ஒ'&கீ/. ெச>ய5படாைம
இ$ ஈ3/ றி5பிடத&க'. அ1த விேசட ேதைவ@ைடய
மாணவ க( அ=மட& கிராம$களிேல வாGகிறா க(.
அவ களி8 பல இ1த @த அன ததா8 விேசட
ேதைவ@ைடயவ களாக
ஆ&க5படவ களாக
இ9&
கிறா க(. 0=;91' பாடசாைல&A BயமாகA
ெச8வத!
=யாம8
இ9&கிற
அவ கைள&
ெகா3/ெச8வத! ஒ9 'விAச&கரவ3=<ட அ1த
0/களிேல
இ8லாத
அ1த5
பி(ைளகைள&
ெகா3/ேபா>5 பாடசாைல& வி/வத! வசதிய!ற பல
/.ப$க( கிராம5Cற$களிேல காண5ப/கிறன. ஆகேவ,
இ1த விேசட ேதைவ@ைடய மாணவ கள' ஆசிாிய கைள
ஊ&வி&கிற, பயி!*வி&கிற அேதேவைளயிேல, அ1த
விேசட ேதைவ@ைடய மாணவ களி க8விைய ேம7.
ஊ&வி&கிற வைகயிேல, இ1த வர ெசல திடதி8
நிதிெயா'&கீ/ ெச>ய5பட ேவ3/. எற ஒ9
ெமாழிைவ@. நா இ?விடதிேல ைவ&க
வி9.Cகிேற.
,

,

அ/ததாக, இ1தA சி*வ கைள5 ெபா*தவைரயி8,
"எம' சிறா களி எதி காலைத தீ மானி&. ம!*.
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எம' நாைட வ=வைம&. விமிய$க( ப!றி&
கல1'ைரயா/ேவா.
என நிதியைமAச
அவ க(
றி5பி=9&கிறா . இ' மிக. &கியமான ஒ9
விடய.. இ* எ$க%ைடய சிறா கள' ேபா&க(
ெபா'வாக ந8லைவயாக& காண5படவி8ைல. இ1தA
சிறா க( பிைழயான வழியிேல வழிநடத5ப/வ' மிக.
அதிகாி'A ெச8கிற ஒ9 ேபா& காண5ப/கிற'
அதனா8 சிறா கைள ைமயமாக ைவ', அவ கைளA
சாியாக வழிநடத&<=ய ப8ேவ* விதமான ேவைலதி
ட$கைள நைடைற5ப/த&<=ய ெமாழிக(
காலதி கடாயமாக இ9&கிறன. இ1த அ=5பைடயி8
ஒ?ெவா9 கிராம$கைள@. ைமயமாக& ெகா3/, அ1த5
பி(ைளகளி மத$க%& ஏ!ற வைகயி8 அறெநறி சா 1த
வ5C&கைள நடா'வத! விேசடமாக நிதிெயா'&கீ/
ெச>ய5பட ேவ3/.. இ1தA சிறா க( த!ேபாதி9&கிற
Lழ;;91' அவ கைள வி/வி' அவ க%& ந8லேதா
எதி காலைத உ9வா&க ேவ3=ய ெபா*5C எ$க(
ஒ?ெவா9வாின'. ைககளி8 இ9&கிற'. நா. ந8லெதா9
எதி கால சதாயைத உ9வா&க தவ*ேவாமானா8, இ1த
நாைட நா. மீ3/. ஓ அழி5 பாைதயி8 இ/Aெசற
!றைத
ஏ!*&ெகா(ள
ேவ3=யவ களாகதா
இ95ேபா.. எனேவ, இ1த5 பி(ைளகைளA சாியான
பாைதயிேல வழிநடத&<=ய வைகயிேல அ5பி(
ைளக%ைடய வள 5C ைறகைளA சாியான ைறயி8
திடமிட ேவ3=ய ேதைவ எம& இ9&கிற'.
"

.

,

,

அ'ட அவ க%ைடய சமய'&க1த வைகயிலான
அறெநறிகைள& க!*&ெகா(வத! வசதியாக ஞாயி!*&
கிழைமகளி8 தனியா வ5C&க( நடத5பட&<டா'
எ". B!*நி9ப$க( ச.ப1த5படவ க%& அ"5பி
ைவ&க5ப=91தா7., அ' ைறயாக5 பிப!ற5
ப/வதி8ைல. இதைகய தனியா நி*வன$களா8 எம'
பி(ைளகளி அறெநறி&க8வி பாதி5பைடகிற'. எனேவ,
இ1தA B!*நி9ப'& &கிய'வ$ெகா/' ஒ?ேவா
அரச அதிகாாி@., ஒ?ெவா9 ெவளி&கள உதிேயாகத9.
இ1த5 பி(ைளகைள& க3காணி&கிற வைகயிலான
நைடைற உ9வா&க5பட ேவ3/. றி5பாக ெப!ேறா
தம' பி(ைளகைள அறெநறி5 பாடசாைல வ5C&க%&
அ"5CவைதA
சாியான
ைறயி8
நைடைற5
ப/'வதைன உ*தி5ப/த&<=ய ஒ9 ேநர அடவைண
வ&க5பட
ேவ3/..
அ?வா*
நைடைற5
ப/தினா8தா நம' பி(ைளக( வழிதவறி5ேபாவைத
த/' அவ கைள நா. ந8ல வழியிேல உ9வா&கி@(ேளா.
என நி.மதி5 ெப9WABவிட =@.
,

,

"

"

.

,

.

இைதவிட
எம' சிறா க( அ8ல' இைளஞ க(
பிைழயான வழியி8 ெச8வத! @ததி பின
காண5ப/. ம'5பாவைன அதிகாி5C. ஒ9 காரணமாக
அைமகிற'. உதாரணமாக யாG5பாண மாவடைத5
ெபா*தவைரயி8 448
பாடசாைலக%.
ம'பானசாைலக%. உ(ளன. இ' மி1த ேவதைன&ாிய
விடயமா.. க8வி, கலாசார., விவசாயதி8 உAச நிைலயி8
இ91த எம' சWகைத இ1த ம'பாவைன ெதாட 1'
சீரழி'
வ9கிற'.
ஆனா8,
இ1த
அரB
ம'பானசாைலகைள திற5பத!. அதைன நைடைற5
ப/'வத!மான சாறிதGகைள வழ$கிவ9வ' இ$
ஈ3/ றி5பிட ேவ3=ய விடயமாக இ9&கிற'. இ1த
ம'பானசாைலக( அதிகளவி8 திற5C எபத!க5பா8
அரசான' த!ெபா' இ1த வர ெசல திடதிேல
பிய
இ வாிைய& ைறதி95ப'. மிக.
ேவதைன&ாிய
ஒ9
விடயமா..
அத!5
,

217

,

'
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ப8ேவ*விதமான ெநா3=Aசா/&கைள அரB ைவ
தி9&கிற'. எம' நாைட ஒ9 ெகௗரவமான நாடாக&
கா/வத! பிய
இ விைல ைற&க5பட
ேவ3/ெம* <*வ' மிக. ேவதைன&ாிய
விடயமா..
'

'

அ'ம/மறி இ* வ=சாராய. அ8ல' கசி5C
எ* ெசா8ல5ப/கிற சட'& ரணான சாராய
உ!பதிக( அதிகாி'A ெச8வைத& காண&<=யதாக
இ9&கிற'. அத!5 ெபா;M நி வாக. 'ைணேபாவ'
மிக. ேவதைன&ாிய விடயமா.. யா கசி5C&
கா>ABகிறாேனா, யா கசி5C வி!பைன ெச>கிறாேனா
அ1த
நப9&
கிராம5Cற$களிேல
ெபா;M
நி வாகதி7(ள
ெபா;M
உதிேயாகத க(
'ைணேபாகிறா க(. இ?வா* கிராம5Cற$களிேல
காண5ப/கிற சடரணான சாராய வி!பைன,
நகர5Cற$களிேல
காண5ப/கிற
சடாீதியான
ம'பானசாைலகளி
அதிகாி5C எபைவ எம'
சிறா களி எதி காலைத5 பாதி&கிற &கிய
விடய$களாக& காண5ப/கிறன. எனேவ, இ1த இடதிேல
நா$க( இ1தA சிறா களி எதி காலைத தீ மானி&.,
ம!*. எம' நாைட வ=வைம&. விமிய$க( ப!றி&
கல1'ைரயா/ேவா. எற ெகௗரவ நிதியைமAசாி
<!* மிக. விலாவாாியாக& ஆராய5பட ேவ3=ய ஒ*.
எம' பி(ைளகளி எதி காலைத ந8ல ைறயி8
க=ெய5Cவத!
இ'
ஒழி&க5ப/வ'
மிக
&கியமானதா..
,

,

,

"

!"

இ* மைலயக5 ெப3க%ைடய நிைல@. றி5பி/&
<ற5பட ேவ3=ய விடயமாக உ(ள'. மைலயக5 ெப3க(
தம' உடைல வ9தி மிக. கcடமான க=ன ேவைலகளி8
ெதாட 1' ஈ/ப/வ'. அவ க( ைற1த ச.பள.
ெப*வ'. அவ கள' பி(ைளகளி க8வி நடவ=&ைகக(
பாதி&க5ப/வ'., அவ க%ைடய ேபாஷா& நிைலைம
கவனி&க5படாம8
இ95ப'.
கவைல&ாிய
விடய$களா.. அவ கள' பி(ைளக( ேபாஷா&,
க8வி&கான வள$க( ஆகியவ!றி ப!றா&ைறயா8
பாதி&க5ப/வ'
ப!றி
எ.மா8
ெதாட 1'
B=&காட5ப/ வ1தெபாதி7. இ*வைரயி8 இ1த
மைலயக5 ெப3க( எதி ெகா(%. பிரAசிைனக(
தீ 1தபா=8ைல. அ3ைமயி8<ட ேவைலதலதி;91த
ஒ9 மைலயக5 ெப3 இற1'ேபானைம மிக.
ேவதைன&ாிய ஒ9 விடய. ேதயிைல ெதாழி;Wலமான
அதிக வ9மானைத ைமயமாக&ெகா3/ இ1த5
ெப3களிடமி91'
ேவைலவா$வதி8
கவனமாக
இ9&கிற அரB அவ கைள5 பா'கா5பதி7. அதாவ'
அவ கள' உாிைமக( அவ கள' பா'கா5C அவ கள'
உட8 நிைல உள நிைல அவ கள' பி(ைளகள' வள 5C
ைற த;யவ!றி7. கவன. ெச7த ேவ3/. தா$க(
/.ப வைறக%& ஆளாவதைன எ/'&<ற
=யாத
வைகயிேல
ெதாட 1'.
அவ க(
பாதி&க5ப/வ'. மிக. ேவதைன&ாிய ஒ9 விடயமா.
அ1த வைகயிேல இ1த மைலயக5 ெப3க%&கான ஒ9
விேசடமான பா'கா5C திட. அ8ல' அவ கைள5
பா'கா&கிற வைகயிேல ஒ9 ெபாறிைற உ9வா&க5பட
ேவ3/. தமிG ேதசிய& <டைம5பி8 இ9&கிற
ஒேரெயா9 ெப3 பாரா%மற உ*5பின எற
வைகயி7. என& அதி8 ஒ9 &கியமான கடைம
இ9&கிற' அ1த வைகயிேல சகல விடய$களி7. இ1த
மைலயக5 ெப3கைள5 பா'கா&கிற ஒ9 ெபாறிைற
உ9வா&க5பட ேவ3/. எபதைன அவ களி சா பாக
நா ேக/&ெகா(கிேற
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இ$ேக ெப3க( விவகார'&5 ெபா*5பான ெகளரவ
அைமAச அவ க%. அம 1தி9&கிற இ?ேவைளயி8
இ1த ஊ&க(ள ெப3கைள ேம7. ஊ&வி&கிற
வைகயிேல அ$ ெதாழி!சாைலக( நி*வ5பட ேவ3/.
அ8ல' அவ கள' ெதாழி8ய!சிைய ஊ&வி5பத!கான
நிதி ஒ'&கீ/ ேம!ெகா(ள5பட ேவ3/. எ* றி5பிட
வி9.Cகிேற
,

.

கட1த ச வேதச மகளி தினைத னி/ என'
ேகாாி&ைக& அைமவாக ெப3க( பாரா%மற
ஒறியதினா8 கிளிெநாAசியிேல அத!கான ஒ9 நிகG
நடத5பட' அத! ெகளரவ ெப3 பாரா%மற
உ*5பின க(
வ9ைகத1தி91தா க(
அவ க(
வ9ைகத9வத! ேப ெப3க( பாரா%மற
ஒறியதினா8 என&. ெகளரவ அைமAச விஜயகலா
அவ க%&. றித க=த$க( அ"5ப5படன அதாவ'
0/க( தர5ப/.
மலசல<ட$க( தர5ப/.
காM சி;3ட க( தர5ப/. அத!காக நீ$க( உ$கள'
பிரேதச$களிேல இ9&கிற பாதி&க5பட ெப3கைள
அைழ'
வா9$க(
எ*
எ'Wல.
அறிவி&க5ப=91த' அதப= ஏற&ைறய
கிேலாமீ!ற ]ர'& அ5பா7(ள ெப3கைள நா
அ$ அைழதி91ேத அவ க( @ததாேல மிக.
பாதி&க5பட கணவைன இழ1த கணவைன ெதாைலத
ெப3க( அ'ம/ம8ல அவ க( @த அன ததிேல
த$கள'
பி(ைளகைள
ெதாைல'வி/
வாழ
வழிெதாியாம8 கட1த ஒப' வ9ட கால. தகர&
ெகா=;7. கிழி1த தர5பா(களிகீ. த$கள'
வாG&ைகைய
நடதி&ெகா3=95பவ க(
@த
அன ததிேல தா> த1ைதைய இழ1த பி(ைளக(
ைககாைல இழ1த ெப3 பி(ைளக( இ?வாறாக 0/
திடைத5 ெப!*&ெகா(வத!காக அ$ ப8ேவ*
தர5பின
வ9ைகத1தி91தன
ஆனா8
எனா8
சம 5பி&க5பட ப=ய;7(ள பயனாளிக%& 0/
வழ$வத!கான எ'விதமான நடவ=&ைக@. அறி91'
இ*வைர எ/&க5படாைம மிக. ேவதைன&ாிய ஒ9
விடயமா. இதனா8 இ1த5 ெப3க( ேம7.
பாதி&க5ப=9&கிறா க(
,
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B.மா இ91தவ கைள அைழ' 0/ த9வதாக&
<றினீ க( அவ க( அதிகாைல ஐ1' மணி&
;

———————————* Bය'@ල ඉ/:ප( ෙනකරන ලZ.
ஆவண* சமபிகபடவிைல.

Document not tendered.

பிரயாணைத ேம!ெகா3/ கிளிெநாAசி& வ1' அ*
பிேனர. நா மணிவைர காதி91தைததவிர
இ*வைர எ'விதமான ஒ9 பதி7. இ8ைல. அ1த5
ெப3க( எைன ெதாைலேபசி Wலமாக., ேநாி7.
ெதாட 1' ேகடவ3ண. இ9&கிறா க(. "நீ$க(
எ$கைள வ9மா* அைழதீ க( உ$க%ைடய பல
பாரா%மற உ*5பின க%. அ$ வ1தி91தா க( ஏ
எ$க%& இ". எ1த5 பதி7. இ8ைல எ*
ேககிறா க(
ெகௗரவ
அைமAச
Bவாமிநாத
அவ க(<ட அ$ வ9ைகத1தி91தா அ1த 0/
ஒ'&கீைட விேசடமாகA ெச>' த9வதாக அவ சில
ெப3க%& உதரவாத.<ட ெதாிவிதி91தா ஆனா8,
இ*வைர அத!கான ஓ ஆ&கU வமான நடவ=&ைக
எ/&க5படாைம மிக. ேவதைன&ாிய விடயமா.
,

இதைனவிட இெனா9 விடயைத இ1த5 ெப3க(
ெதாட பான விவாததிேல றி5பிட வி9.Cகிேற
எ$க%ைடய நா=ேல இ5ெபா' பர1'ப/&
காண5ப/கிற
ெபா;தீ பாவைன& இ1த
அரசினாேல தைட உதர பிற5பி&க5ப=9&கிற'
அ1த வைகயி8 இ* வட பதியிேல கிழ&5 பதியிேல
வாGகிற ெப3க( ழாமாக ஒறிைண1' ெபா;தீ
ைபக%&5 பதிeடான வைகயி8 'ணி ம!*.
ேப5ப கைள& ெகா3/ ைபக( ேபாறவ!ைற
தயாாி&. ெதாழி8களி8 ஈ/ப/ வ9கிறா க(
இ?வாறாக& வாக5 பதிெச>'(ள ெப3களி
ெதாழி8ய!சிக( ப!றிய விபர$கைள நா சபாfடதி8
சம 5பி&கிேற
'
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ெகௗரவ மகளி ம!*. சி*வ அ7வ8க( அைமAச
அவ களிட. பாதி&க5பட ெப3க( சா பாக நா ஒ9
ேகாாி&ைகைய ைவ&கிேற. "2018ஆ. ஆ3/&ெகன
ஒ'&க5ப=9&கிற ஐ.பதாயிர. 0/களி8 உ$களா8
எ'Wல. அறிவி&க5படத பிரகார. எனா8
ெதாிெச>ய5பட
பாதி&க5பட
அ1த ஐ.ப'
/.ப$க%&. 0/ வசதிைய ஏ!ப/தி& ெகா/$க(
எ* மிக. தயவாக& ேக/&ெகா(கிேற. அ1த
வைகயி8, உாிய அதிகாாிக( அ8ல' அ7வல க%&
அ'ப!றி அறிவி' இ1த5 பிரAசிைனைய தீ 'ைவ5
பத! நடவ=&ைக எ/&மா* ேவ3/கிேற.
"

,

அ.மாAசி’ உணவக எ3ண&க9ைவ நைடைற5
ப/'. வைகயி8
மி8;ய Oபா> ஒ'&கீ/
ெச>ய5ப=95ப' மிக. வரேவ!கத&க ஒறா..
அ1த ‘அ.மாAசி’ உணவக. இ* வட பதியிேல மிக.
பிரசிதிெப!ற,
எ8ேலாரா7.
வரேவ!க5ப/கிற
ெப3களாகேவ
ய!சி
ெச>'
வ9மானைத
ஈ=&ெகா(கிற ஓ உணவகமாக& காண5ப/கிற'.
இத!காக 25 மி8;ய Oபா> ஒ'&கீ/ ெச>தி95
பைதயி/ நா என' பாரா/&கைள ெதாிவி'&
ெகா(கிேற. இேதேபா* ஏ 0தியிேல ‘வனியி
Bைவ’ எ". ெபயாி8 ெப3க( அைம5பின ஓ
உணAசாைலைய நடாதி வ9கிறன . இ$கி91'
யாG5பாண. ேநா&கி5 பிரயாண. ெச>கிறெபா'
அைத& காணலா.. ெகௗரவ உ*5பின க( சில அ$
ெசறி95பா க(. இ'வைர அ$ ெசறிராதவ க(
நிAசயமாக அ$ ெச8ல ேவ3/.. அ5ேபா' அ1த5
ெப3க( எ?வள '=5பாக, ஊ&கமாக வாக
இைண1' ேவைல ெச>கிறா க( எபைத ம/ம8ல,
அவ க%ைடய கண& ைவ5C ைறகைள@. அவ க(
ம!றவ கேளா/ பழகிற ைறைய@. க3/ெகா(ள
=@. அவ க( Bயமாக உைழ5பத! ய!சி
ெச>கிறா க(. ஏ 9 0தியிேல மா$ளைத தா3=A
ெச8கிறெபா' பணி&க$ளைத அ3= ‘வனியி
Bைவ’ எ". ெபயாி8 அ1த ெப3க( அைம5பின
நடாதி வ9கிற உணAசாைலைய& காணலா.. இ1த5
ெப3களி ெதாழிைல ேம7. ஊ&வி&கிற வைகயி8
அ3ைமயிேல நா இர3டைர இலச Oபா> ெப*மதியி8
அ1த உணவகதி! ேதைவயான உபகரண$க( ம!*.
பாதிர$கைள5 ெப!*&ெகா/' உதவியி9&கிேற
எ"ைடய
தனி5பட
ய!சியா8
Cல.ெபய
உறகளிடமி91' அ1த ெதாைகைய5 ெப!*&ெகா3ேட.
‘

25

,

-9

.

-

.

இதைனவிட, அவ க( இ"ெமா9 ேகாாி&ைகைய
ைவ&கிறா க(. ஏ!ெகனேவ நா றி5பிட'ேபால
ெபா;தீ பாவைன&5 பதிeடாக 'ணி அ8ல'

,

'

'
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கடதாசிWல. அ5ெபா9கைள உ!பதி ெச>கிற
உ!பதிAசாைலைய ஆர.பி5பத! அவ க( ஆயதமாக
இ9&கிறா க( அதி8 பயி!சி ெப!ற ெப3க( அ$
இ9&கிறா க(. @ததி பிC இ* ஒப' வ9ட
காலமாக
எம'
பிரேதசதிேல
பயி!சி&காக.
சாறித&காக. பல ேகா= Oபா> ெகாட5ப=9&
கிற'. அ1த பயி!சி@. சாறித. எ?வள]ர.
அவ க%&5
பயப/கிறெதறா8
அ'
ேக(வி&றியாகதா இ9&கிற'. இதனா8 அரச
சா ப!ற நி*வன$க( இலாபமீ/கிறனேவ தவிர,
அதWல. பயி7ந க( பயனைடவ' ேக(வி&றியாகேவ
இ9&கிற'. எனேவ பயி!சி வழ$க8, சாறிதG வழ$த8
ேபாற ெதாட நடவ=&ைககைள நி*தி இ5ப=யாக
பயி!சி வழ$த8, சாறிதG வழ$த7& மி8;ய
Oபா> கண&கி8 ஒ'&கீ/ ெச>வைத தவி ' வாகA
ேசா்1' இய$பவ க%ைடய அ8ல' தனி5பட
வைகயிேல
0=ேல
ப8ேவ*
ய!சிகைள
ேம!ெகா(கிறவ க%ைடய
ய!சியா3ைம@ைடய
நடவ=&ைகக%& நிதி ஒ'&$க(! என& ெதாி1த பல
ெப3க( இ9&கிறா க(. அவ கைள5 ெபய றி5பி/&
<ற =@.. அவ க( ெச>கிற ேவைலகைள எனா8
நிAசயமாக& றி5பிட =@.
.

,

,

,

.

என& ந ெதாி1த மிக. இள. வய'ைடய
விதைவ5 ெப3 ஒ9வ இ9&கிறா அவ9& W*
பி(ைளக( @ததிேபா' ெஷ8 0Aசினா8 தன'
கணவைர இழ1த அ1த5 ெப3 தன' W*
பி(ைளகைள@. ப=5பி&கிறா . ஆனா8, அவ யாாிட.
ெச* ைகேய1'வதி8ைல. அவ
ஒ9 பா8மா/
வள &கிறா
& உண தயாாி'&
ெகா/&கிறா ஓ அாிசி ஆைலயிேல ேவைல ெச>கிறா
ெவளிநா/க%& அ"5Cவத!காக இரவிேல பலகார$க(
தயாாி'
ப3ணி& ெகா/&கிறா . இ?வாறாக
ய!சியா3ைம@ைடய ெதாழி8 ய!சிகளி8 ஈ/ப/&
ெகா3=9&கிற ெப3கைள ேம7. ஊ&வி&கிற
வைகயிேல நிதி ஒ'&கீ/க( ேம!ெகா(ள5பட ேவ3/..
,

.

.

'

;

'

Canteen

;

;

pack

அேதா/ இ1த @ததிேல கணவைன இழ1த
கணவைன ெதாைலத அ8ல' கணவ ைகதியாக
இ95பதனா8 தனி5பட ைறயிேல தம' பா'கா5C&
அAB*தைல
எதி ேநா&கிற
ெப3க%&5
பா'கா5பளி&க&<=ய வைகயி8 சில ெபாறிைறக(
உ9வா&க5பட ேவ3/.. ஏெனறா8, அவ க(
ெதாட 1'. பாதி&க5படவ களாகேவ இ9&கிறா க(.
தம' பி(ைளகைள வள 5பத!ேக அவ க( ப8ேவ*
சவா8கைள
எதி ெகா3=9&கிற
LGநிைலயி8
அவ க%&. பா'கா5ப!ற Lழ8 ெதாட 1'ெகா3=9&
மாயி த$க%ைடய பி(ைளகைள& ெகௗரவமாக
வள ெத/5பத! அவ க( என ெச>ய =@. அ1த5
ெப3களி எதி கால. எனாவ' இத! ஆணாதி&க.
ெகா3ட எ$கள' சWக$க( ம/. காரணம8ல, இ1த
அரB ெதாட 1' ெப3கைள5 Cற&கணி&கிற வைகயி7.
ஆ3கைள ஊ&வி&கிற வைகயி7. நிதிெயா'&
கீ/கைளA ெச>வ'. ெசய!பா/கைள ேம!ெகா(வ'.<ட
காரண$களாக இ9&கிறன. இத! ஓ உதாரண.தா
இ1த ம'பானசாைலக( திற&க5ப/வத!கான அ"மதி5ப
திர$க( வழ$க5ப/வ' இ1த அ"மதி5பதிர$க(
எ?வா* வழ$க5ப/கிறன இ1த ம'பானசாைலக(
எ?வா* திற&க5ப/கிறன எப' அ$கி9&கிற
அதிகாாிக%&ேக ெதாியாத ைறயி8 நைடெப!*&
ெகா3=9&கிறன. இத காரணமாக, இ1த @த.
,

,

,

,

?

?

.

?

?

=& வ9.வைர ெகௗரவமாக வாG1த எ$க%ைடய
தமிG இன. இ* சீ ெக/A சிைத1'ேபாகிற ஒ9
Lழைல இ1த அரB உ9வா&கி ைவதி9&கிற' எறா8
அ' மிைகயாகா'.
,

இதனி7. ேமலாக இ1த j3கட திட$க(
வழ$வ'. இ1த5 ெப3கைள ேம7. சீரழி&கிற ஒ9
நிைலயாக& காண5ப/கிற'. அ1த வ$கிக( த$க%ைடய
வ9மானைத
இலாபைத ம/. க9தாக&
ெகா3=9&கிறனேவ தவிர இ1த& கடைன5 ெப*கிற
ெப3க( அதைனA சாியாக5 பயப/'கிறா களா
எற மீளா> இ8லாத நிைலதா காண5ப/கிற'.
கடனி*&க& கட வா$வ'. அ1த& கடைன அைட&க
=யா' /.பேதா/ த!ெகாைல ெச>வ'. ெப3க(
]&கி/ த!ெகாைல ெச>வ'. ச வசாதாரணமாக
நிகG1'ெகா3=9&கிறன. இவ!ைற நா$க( தின.
ஊடக$க( வாயிலாக அறிகிேறா.. எனேவ, இ1த
j3கட திட$கைள நி*தி இ1த ய!சி@(ள
ெப3கைள
ேம7.
ஊ&வி&கிற
வைகயிேல
நிதிெயா'&கீ/கைள ேம!ெகா(வத! அரB கவன.
ெச7த ேவ3/..
,

-

,

?

,

இேதேவைள இ1த @த அன ததிேல த$க%ைடய
ெசா'&கைள அ8ல' த$க%ைடய உறகைள இழ1'
நடஈ/க%&& ேகாாி&ைக ைவதி9&கிற ப8ேவ*
நப க%&கான நடஈ/க( இ'வைர வழ$க5படவி8ைல.
இ1த நடஈ/க%&கான வி3ண5ப$கைளA சம 5பி&
கிறேபா' ச.ப1த5படவ க( பல கcடதி மதியி8
ப8ேவ*விதமான ஆவண$கைளA ேசகாி' தம'
வி3ண5ப$கைளA சம 5பிதா க(. அைச@. அைசயாA
ெசா'&க( ச.ப1தமாக நடஈ/ ேகாாியவ க( அத!கான
ஆவண$கைள&<ட ைவதி9&கிறா க( றி5பாக, கைட
தலாளிக( சில தா$க( ெச>த வியாபார$க%&கான
பதிெச>ய5பட ஆவண$களி உ*தி5ப/த5பட
ஆவண$கைள ைவதி9&கிறா க(. இேதேபா8 இ1த
@ததிேபா' த$கள' வாகன$கைள& ைகவி/
வ1தவ க( அத!கான பதிA சாறிதGகைள ைவதி9&
கிறா க(. ஆனா8 இ*வைர இ1த அரசான'
அவ க%&கான நட ஈ=ைன வழ$க நடவ=&ைக
எ/&கவி8ைல எனேவ @ததிேபாதான ெசா'
இழ5Cக(
உறகளி உயிாிழ5Cக(
உறக(
காய5படைம ேபாறவ!*&கான நட ஈ/கைள
வழ$வத! இ1த வர ெசல திடதிேல நிதிெயா'&
கீ/கைளA ெச>'
அ1த ம&க( மீ3ெட1'
ந8;ண&கேதா/ ந8ல Lழ;ேல வாGவத!ாிய
வா>5Cகைள ஏ!ப/தி&ெகா/$க(
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இ5ெபா' ச வேதசாீதியி8 பிரப8ய. ெப!*வி=9&
கிற எம' ேக5பா5Cல காணிகளி வி/வி5C&காக
எ$கள' ம&க( 0திேயாரதிேல ெகாடைக ேபா/
இ1த& ெகா/. மைழயி8 ெதாட 1' ேபாரா=&
ெகா3=9&கிறா க(. இ1த இரா4வ கா. அைம1'(ள
காணிைய வி/வி5பத!காக& ெகௗரவ அைமAச
Bவாமிநாத அவ களா8 நிதிெயா'&கீ/ ெச>ய5ப/,
அத!கான கால&ெக/. =!றா7. இ'வைர அ1த&
காணி வி/வி5C&கான எ'விதமான ஆ&கU வமான
ெசய!பா/க%. நைடெபறாத' மிக. ேவதைன&ாிய ஒ9
விடயமா..
,

அேதேபா*,
0திேயார$களிேல

காணாம!ேபாேனாாி
உறக(
ெகா=8
ேபா/,
அதி8

1753
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පාෙ%;ව

[ගG ශා ස්කදරාසා මහ0&ය]

இ91'ெகா3/ த$க%ைடய உறகைள ேத=
தரேவ3/. எ* ெதாட 1' ேபாராட$களி8 ஈ/ப/&
ெகா3=9&கிறா க(
அவ கைள
ேத=
அைடயேவ3/. எ* எதி பா '& ெகா3=9&
கிறா க(.
ஆனா8,
இத!கான
அ7வலகைத
அைம5பத!A சட$க( ஆ&க5ப/ நிதிெயா'&கீ/
ெச>ய5ப=91தா7., ெகௗரவ உ*5பின களிட. இ'
சா 1த அைமAச களிட. நீ$க( வட&, கிழ&5
பதிக%& விஜய.ெச>' இ1த5 பாதி&க5பட
உறகைளA ச1தி@$க(! அவ கள' மன ஏ&க$கைள,
அவ கள' இழ5C&கைள, அவ கள' 'ப'யர$கைள
நீ$க( ேகடறி1'ெகா(%$க(! எ* நா தயவாக
ேவ3=&ெகா(%கிேற

ஒளிமயமான நாடாக அைம@.
நிைறெச>கிேற. நறி.

எபைத&

<றி,

[X.භා. 10.26]

;

,

,
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அதைனவி/', இ$ேக ெகா.பி8 இ91'ெகா3/
நிதிெயா'&கீ/ ெச>வதாேலா அ8ல' நடமா/. ேசைவக(
எற ேபா ைவயிேல ெபாியளவிேல ெகாடைகக( ேபா/,
ெபாியளவிேல வரேவ!Cக( ைவ'5 ெப9. நிதிைய
அத!ெகனA ெசலவழி5பதாேலா அவ கள' 'ப.
தீர5ேபாவதி8ைல. ேம7. எ$கள' ம&க%& இவ!றினா8
ெவ*5ேப ஏ!ப/கிற'. இ1த அரB ஏைனய
பிரேதச$க%& அ8ல' ஏைனய நா/க%&, தா வட
பதி
ம&க%&கான
ேசைவையA
ெச>வதாக&
கா/வத!காக இ1த நடமா/. ேசைவைய நடா'கிறேத
தவிர, அத!காக5 ெப9. நிதிைய ஒ'&கீ/ ெச>கிறேத
தவிர, இ1த @ததிேல பாதி&க5ப/ அ=மட
நிைலயி;9&கிற த$கைள& கவனி&கவி8ைல எ* அ1த
ம&க( ைற<*கிறன . இ$கி91' அ$வ1'
காணி5பதிர. வழ$வதாேலா, ஒ9 W&&க3ணா=ைய
வழ$வதாேலா அ8ல' அ1த ம&க%& ஓ இலச.
Oபா> பணைத வழ$வதனாேலா அ1த ம&களி
பிரAசிைன தீ 1'விட5ேபாவதி8ைல ந8;ண&க. எப'
அ'வ8ல! ந8லாசி ந8;ண&க. எபவ!ைற அரB தன'
ெசய!பா=Wல. காட ேவ3/ேம தவிர ெசா8;8
ம/. அதைன எதி ைவ'வி/, B!*நி9ப$கைள@.
சட$கைள@. ஆ&வதி8 ம/. ஈ/ப=9&மானா8
உ3ைமயான ந8;ண&க. எப' ஏ!பட5ேபாவதி8ைல.
,
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;
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,
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ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා (පළා( සභා හා පළා( පාලන
අමාතU"මා)

(மா மி ைபச >தபா
உFரா+சி அைம1ச)

-

மாகாண சைபக ம67

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial
Councils and Local Government)

ගG සභාප ;ම[, කාතා සහ ළමා කට:; අමාත2ාංශෙU
කාරක සභා අවස්ථාෙ(L වචන ස්වපයT කථා K|මට මට
අවස්ථාව ලැÉම මා භාග2යT ෙලස සලකනවා. Bෙශpෂෙය
ෙIශපාලන TෙෂpÊයට කාතාව ඇ;ළ0 Cෙ% * ශතය
යයට 25T කළ අවස්ථාවකL, රෙv සංවධනයට0
කාතාවට Ëට වඩා නායක0වය ලබා Lෙ% අවස්ථාව ලැෙබa
Kයා මා Bශ්වාස කරනවා.
ඊෙU-ෙපෙදා මෙZ සෙහදර අPර Qසානායක ම_;මා
*ශ්නයT අහලා gණා, "මා ට රට NෙU ඇa?" Kයලා. මා ෙ%
අවස්ථාෙ(L ෙමම ගG සභාවට වගÈෙම ෙ% කාරණය *කාශ
කරන ඕනෑ. Commonwealth Local Government Forum
Conference එක ෙමටා නගරෙU පැවැ0¢ණා. 2019
අ¢GIෙIL  ලංකාවට එය ලබා ගැÅමට අය+% පÊයT [#0
K|මට අපට + ¢ණා. මා ඒ ස%බධෙය කැනv පSකාවT
දැ%මා. ඒ කැනv පSකාව ;.P0 මට ඒ සඳහා අPමැ ය
ලැgණා. එෙමම අ ගG ජනාප ;මාෙZ0 අවසරය ඇ ව
තමa මා ෙමටා නගරයට NෙU. මා ෙ% රc පැෙ0
නැහැ, මෙZ ෙප¦Iගක කායයකට NෙU0 නැහැ, කැනv
අPමැ ය සහ අ ගG ජනාප ;මාෙZ අPමැ ය ඇ ව තමa
මා ෙමටා නගරයට NෙU Kයන කාරණය මා වගÈෙම
*කාශ කරනවා. මා අගමැ ;මාෙZ අවසරය නැ ව තමa
ෙමටා නගරයට NෙU Kයලා සමහර මාධ2වල පළC gණා. 
ලංකා [දහස් පTෂෙU කැනv ඇම වරෙයT හැcයට ෙමටා
නගරෙU පැවැ0ෙවන ස%ෙ%ලනයට සහභා£ Cමට මට රෙv
නායකයා වන ෛම_පාල }ෙසpන මැ ;මාෙZ අවසරය
ලැgණා. ෙ% වකවාPව ;ළ මා එම ස%ෙ%ලනයට සහභා£ වන
බව කැනv පÊෙU0 සඳහ කර ෙබනවා. ඒ අPව ෙමටා
නගරයට යෑමට මට [ අවසරය ලැgO බව මා ෙ% අවස්ථාෙ(L
වගÈෙම :;ව *කාශ කරනවා.

ග# {{ර ජයෙක` මහතා

Hon. Member, you have five more minutes.

(மா மி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

Sir, I rise to a point of Order.

ග# ශා.4 ;ස්ක.දරාසා මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) சா9தி Q>க9தராசா)
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

Okay. Thank you.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

எனேவ, நீ$க( அ$ வ9ைகத1', இ1த @ததிேல
பாதி&க5ப/,
அ=மடதிேலயி91'
இ'வைர
மீ3/ெகா(ள =யாம;9&கிற எ$கள' உறகேளா/
ேநர=யாக& கைத', அவ கைள5 பா ைவயி/,
அவ கள' அ=5பைட5 பிரAசிைனகைள தீ 'ைவ@$க(!
அத!கான நிதிெயா'&கீ/கைளA ெச>', அ$(ள
சிறா கைள, நாைளய எம' எதி கால வி9ச$கைள
அ=மடதிேலயி91' சிற1தவ களாக
ந8லவ களாக,
ஒ&கமானவ களாக வள &க&<=ய Lழைல ஏ!ப/தி,
அ1த5 பி(ைளகைள@. ந8ல வி9ச$களாக நா.
உ9வா&கிறேபா'தா இ1த நா/ நாைள ஒ9 ந8ல
-

ඔබ;මාෙZ point of Order එක ෙමකTද?

ග# {{ර ජයෙක` මහතා

(மா மி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ඇම ;මා, ෙමටා
පව0වන ඉස්ෙසලා
පව0වනෙක.

නගරෙU පළා0 පාලන ඡදය
ෙමෙහp පළා0 පාලන ඡදය

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

That is not a point of Order.
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ග# . රංa( ද ෙසYසා මහතා
(மா

மி ாீ. ர8ஜி$ த ெசா/சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

Sir, I rise to a point of Order.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Hon. Ranjith De Zoysa, what is the point of Order?
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ගG අPර #මාර Qසානායක ම_;ම[, ඔබ;මාට
ෙනෙයT ෙනෙයT මත ෙබන ව. ඒ වාෙZම, ජනතා
B'T ෙපර'ණට පළා0 පාලන මැ වරණය ජනවා} මාසෙU
පැවැ0Cම ස%බධෙය Bශාල කැT#මT gණා. උසාB
°+වT [සා මැ වරණය පැවැ0Cමට ෙනහැKCම මෙZ
වැJIදT ෙනෙවa Kයන එක0 මම Kයන ඕනෑ.

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ග# . රංa( ද ෙසYසා මහතා
(மா

மி ாீ. ர8ஜி$ த ெசா/சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගG සභාප ;ම[, ෙ% ගG සභාෙ(L ම_වG *ශ්න
K|ෙ%L ගG සභානායක;ම *කාශ කළා, "ගG ඇම ;මා රට
Nය බව ගG අගමැ ;මාට දවලා නැහැ" Kයලා.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ඒ කාරණය ස%බධෙය ගG ඇම ;මා පැහැQ කරනවා
ෙ. පැහැQ කරන, ගG ඇම ;මා.

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Chairman, I have been in this legal profession
for the last 20 years. I value my legal profession even
more than being a Member of Parliament. I have also
carried out my duties as a Member of Parliament, a
lawyer and a President’s Counsel. Sir, there was a case
filed against me and an interim order was obtained. There
were allegations made that I was a party to this case.
Sir, at no stage will I sell my integrity as a lawyer and
a President’s Counsel for the sake of politics. I would also
like to state clearly that lawyers appear for various
persons. The lawyer who appeared for this case worked in
my father’s chambers at a particular time. Because of the
fact that he worked in my father’s chambers at that time,
සමහර අය “Musthapha vs Musthapha” Kයලා K(වා.
සමහර අය “Faiszer vs Faiszer” Kයලා K(වා. හැබැa, මම
වගÈමK Kයනවා, පළා0 සභා හා පළා0 පාලන
ඇම වරයා Bයට මම ස0භාවෙය යා කෙළp Kයලා. ෙ%
ස%බධෙය නbව දාන ක අPර #මාර Qසානායක
ම_;මා පළා0 පාලන ආයතන (Bෙශpෂ BBධාන) පන0
ෙක©%පත ස%බධෙය *කාශයT කළා. ඒ කථාෙ(L
එ;මා K(වා, "පළා0 සභා හා පළා0 පාලන ඇම වරයා
තමෙZ කතව2 හ}යාකාරෙය කළා." Kයලා. ඒ වාෙZම
මම ෙ% ගG සභාවට වගÈමK Kයනවා, පළා0 සභා
(Bෙශpෂ BBධාන) පන0 ෙක©%පත සහ පළා0 පාලන
ආයතන (Bෙශpෂ BBධාන) පන0 ෙක©%පත සැකÒෙ%L මම
ය`ම ෙIශපාලන පTෂවලට සාධාරණය ඉෂ්ට කළා Kයලා.
මම ය`ම ෙIශපාලන පTෂවල මත ඇවා. මම
පාෙ%;ෙ( Kම ම_වරෙය#ට අසාධාරණයT කරලා
නැහැ. *ජාතÊවාදය හ#ලන මම ලැහැස් නැහැ. හැබැa,
ෙපර ප(වලට සමහර අය +T Bන ඕනෑ. සමහර අය billy
boysලා ෙසයනවා. ඕනෑ න% මාව billy boy කරන, මට
*ශ්නයT නැහැ. හැබැa, රටට0, පාෙ%;වට0, මෙZ
ෙIශපාලන පTෂයට0 මම සෑම Bටම සාධාරණය ඉෂ්ට
කරනවා.

Sir, I rise to a point of Order.
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගG අPර #මාර Qසානායක ම_;ම[, ඔබ;මාට point of
Order එකT ෙබනවා න%, මම කථා කරලා අවස ෙවනක%
ඉනවාද? නැ0න%, ඔබ;මාට මෙග *ශ්නයT අහන
ෙබනවාද?

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගG සභාප ;ම[, ෙමතැන *ශ්නය පැන නැ ලා
ෙබෙ පළා0 පාලන මැ වරණ පනත සංෙශධනය K|ම
ෙහ පළා0 පාලන මැ වරණෙය පDව පළා0 පාලන ආයතන
සංස්ථාපනය K|ෙ% ගැසv පÊය ෙනවැ%බ මාසෙU පළ'වැ[
දා [#0 K|ම .බඳව ෙනෙවa. ෙමතැන *ශ්නය ම; ෙවලා
ෙබෙ, 2017 ෙපබරවා} 17වැ[ දා Òමා [ණය .බඳව
අ^යාචනාකරණෙU සංෙශධනය කරන ලද ගැසv එක
.බඳවa. අෙ පළ'වැ[ *ශ්නය ෙබෙ, ෙපබරවා}
මාසෙU 17වැ[ දා ට ෙනවැ%බ මාසෙU 17වැ[ දා ෙවනක%
මාස 09කට වඩා වැw කාලයT එd +බලතාවT ෙබනවා න%,
එම +බලතාව ඔබ;මා දැනෙගන dcෙU නැIද? ඒ තමa
පළ'වැ[ *ශ්නය. ෙදවැ[ *ශ්නය තමa, ඔබ;මා
අමාත2වරෙයT වාෙZම ඔබ;මා  ලංකා [දහස් පTෂය
[ෙයජනය කරන ම_වරෙයT. ඒ [සා ඔබ;මාම K(වා,
ඔබ;මා බැÓ cෙ ඔබ;මාෙZ පTෂෙU නායකයා වන
ජනාප වරයාට Kයලා.
එම [සා ෙ% නbව ෙගP K|ෙ%L ෙ% නbෙ(
පැ&කGව C ෙබෙ  ලංකා [දහස් පTෂෙU
ඇම වGෙZ සËපතමa බව ඉතා පැහැQව සාTM ම 
ඔ C ෙබනවා. ඒක ෙබෙහම පැහැQa. ත'නාෙසp
ආybෙ( ඇම වරෙයT;  ලංකා [දහස් පTෂෙU
සාමාxකෙයT. ත'නාෙසp ඇම වරයා. ත'නාෙසpට
එෙරdව නbව දාලා ෙබෙ  ලංකා [දහස් පTෂෙU
ඇම වGෙZ සËපතමa. ඒ [සාම තමa ෙ% නbව
"Musthapha vs Musthapha" නbවT ෙවෙ, ෙවන
කාරණයT [සා ෙනෙවa. "Faiszer vs Faiszer" Kයන0
ව, "Musthapha vs Musthapha" Kයන0 ව. ඒ
නbව එෙහම ෙවෙ ඒ [සාa.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Hon. Minister, you can go ahead now.
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගG සභාප ;ම[, අෙශක V}ස් මැ ;මා B [#0 කළ
ගැසv පSකාෙ( ජනතා B'T ෙපර'ෙy0 [ෙයxතෙයT
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පාෙ%;ව

[ගG ෆaස 'ස්තාපා මහතා]

dcයා. මම වගÈමK Kයනවා, ඒ ගැසv පÊෙU Kම අb
පාbවT නැහැ Kයා. අ [ කGO උසාBයට ඉQ}ප0 කළාට
පDව - [බාධා K|මT] ගG ම_;මා, ඉන. මම වගÈමK
Kයනවා, Å ප ;මා මම ෙවPෙව ෙපÅ ඉඳලා උසාBයට
K(වා ඒ ගැසv පÊෙU Kම අbවT නැහැa Kයන එක. දැනට
[#0 ෙවලා ෙබෙ අ;G [ෙයගයT. ඕනෑම නbවක '
අවස්ථාෙ(L සමහර ෙ(ලාවට වාරණ [ෙයගයT [#0
ෙවනට ව. ගG ම_;ම[, න'0 මම වගÈමK
Kයනවා මම යා කෙළp සIභාවෙය බව. ෙ% නbෙ(
පැ&කGව  ලංකා [දහස් පTෂෙU කාෙZ සËපතමයද
Kයලා මම දෙ නැහැ. න'0 ඔබ;මා රහස් ෙප¨ය වාෙZ
කGO එTJස් K|ම - [බාධා K|මT] හැබැa, ෙIශපාලන
පTෂයක cය0, නැත0 ෙ% රෙv ඕනෑම රවැෙය#ට
අකරණයට Ndලා තමෙZ අa වාක% ස%බධෙය
නbවT දැËෙ% අa ය ෙබනවා. ගG සභාප ;ම[, හැබැa ෙ%
නbව දැ%මාට පස්ෙසp තමa ෆaස 'ස්තාපා ÖQතයා ෙවලා
ෙබෙ. මට Bශ්වාස භංග ෙයජනා එකT ෙනෙවa ෙදකT
ඉQ}ප0 කරලා ෙබනවා. ගG සභාප ;ම[, පාෙ%;ව
;ළ0, Å TෙෂpÊය ;ළ0 හ}යාකාරව යා කරලා ෙබන
[සා මම ජනතා අකරණයට ¢ණ0 යනට ලැහැස් a. මම
K Bෙටක වංච[කව ගැසv පÊයT හදලා නැහැ, උසාBයට
යාෙ% ෙතනාෙව.
ගG අPර Qසානායක ම_;ම[, ෙ% අ;G [ෙයගය
[ෂ්*භා කළාට පDව, උසාBය අවසාන °+ව +නාට පDව
ඔබ;මා මා ගැන ෙබන සැකය නැ කර ගÅ Kයලා මම
Bශ්වාස කරනවා. Å ප ;මා කGO ඉQ}ප0 කළා ෆaස
'ස්තාපා ඇම ;මාෙZ Kම වැJIදT නැහැ, ෙ% ගැසv පÊෙU
අb පාb නැහැ, ෙ% ගැසv පÊය හ}a Kයලා.
ගG සභාප ;ම[, ක¢G ෙමනවා K(ව0, "Musthapha vs
Musthapha" K(ව0, "Faiszer vs Faiszer" K(ව0 මම
වගÈමK Kයනවා මම ෙ% කතව2 හ}යාකාරව කරලා
ෙබන බව. ගG අPර Qසානායක ම_;ම[, ඒ වාෙZම මම
D ජා ක පTෂ, D මත දරන පTෂවලට සාධාරණය ඉෂ්ට
කරනට කැප ¢ණා.
ගG සභාප ;ම[, D පTෂ, D මත දරන පTෂවලට
අසාධාරණයT + { අවස්ථාවලL සIභාවෙය වැඩ කරලා මෙZ
මතය මම ෙක.ම *කාශ කරලා ෙබනවා. මෙZ කාල
ප}ෙ×දය ;ළ *ධාන ජා ක පTෂවලට ෙනෙවa, ජනතා
B'T ෙපර'ණ වාෙZ *ග 3 D පTෂවලට රෙv තැනT
ය :;a Kයන මතෙU මම ඉනවා. මට Bශ්වාසභංග
ෙයජනා ඉQ}ප0 කළ0, නැත0, ත'නාෙසpලා සංඛ2ා0මක
වශෙය අb ¢ණ0, oණා0මක වශෙය ත'නාෙසpලා
පාෙ%;වට Bශාල කතව2යT කරලා ෙබනවා. ඒ [සා
ත'නාෙසpලාට
ෙබන පාෙ%;ෙ( අවස්ථාව සහ
ත'නාෙසpලාෙZ [ෙයජනය හ#ළා දැËමට BGIධව මම
ෙ% පන0 ෙක©%ප0 ෙදක සැකÒෙ%L Bශාල කතව2යT
කළාය Kයන එක ඔබ;මා .ගත :;a.
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ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ඇම ;ම[, ගG ම_;මාට පැහැQ K|මට ඔබ;මා
අවස්ථාවT ෙදනවාද?

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

ඔ(, ගG සභාප ;ම[.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ඉTම[ ඉQ}ප0 කරන. *ධාන කට:;වලට යන0
ෙබනවා. අද දහව එෙකළහමාරට අ ෙ% ගැන සාකඡා
කරනවා.

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

දහව එෙකළහමාෙ සාකඡාව ජනතාවට යෙ නැ
[සාa මම කGO ඉQ}ප0 කරෙ, ගG සභාප ;ම[. ගG
ඇම ;ම[, ඔබ;මා ෙ% සභාෙ( ෙනdcය ස යකට වැw
කාලයT ෙ% ස%බධව ෙ% පාෙ%;ෙ( ඇ තර% Bවාද
Iධ ¢ණා. ඔබ;මා ෙ% සාකඡාවට අතරමැQ ස%බධ ෙවන
[සා තමa අනවෙබධෙය සමහර කGO ඉQ}ප0 කරෙ.
අ QN Qගටම ෙ% කාරණය ෙපවා L gණා වාෙZම,
ඕනෑම රවැෙය#ට :T ය සහ සාධාරණ0වය
.බඳ
අකරණයට යෑම සඳහා
ෙබන :T සහගත අa ය0
.ගනවා. හැබැa, ෙමතැන
ෙබෙ අසාධාරණයT
ෙවPෙව අකරණයට යෑම .බඳ :T සහගත *ශ්නයT
ෙනෙවa. ය% ෙIශපාලන ¢වමනාවT ෙවPෙව වංක ෙලස
අකරණය උපෙයN කර ගැÅමT තමa ෙමතැන ෙබෙ.
රවැෙය#ට :T සහගත ෙලස අකරණයට යෑමට ෙබන
අa ය .ගනවා වාෙZම, වංක ෙලස තමෙZ ¢වමනාව
ෙවPෙව අකරණය උපෙයN කර ගැÅම සඳහා දරන
*ය0නයට0 අ
BGIධa. ඒ කාරණය තමa ෙමතැන
ෙබෙ. ෙවන ෙම#0 ෙනෙවa. මම ඒකa ඉතා පැහැQව
Kයෙ.
ඒ Iගලයා wලා ෙපෙරාෙZ ඥා ෙයT, dතවෙතT
ෙවන ව; ලTෂ්ම යාපාෙZ dතවෙතT ෙවන ව;
.ණ බyඩාරෙZ dතවෙතT ෙවන ව; ශාත
බyඩාරෙZ dතවෙතT ෙවන ව. [බාධා K|මT]

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

ඔබ;මා නෑක% ෙහය ෙහයා යන එක මං දෙ නැහැ,
ඒක ඔබ;මාෙZ *ශ්නයT. [බාධා K|%]

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

නෑක% ෙනෙවa, ෙ%.

ග# අrර /සානායක මහතා

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(மா மி அRர திஸாநாயக)
ගG සභාප ;ම[, මට පැහැQ කරන අවස්ථාව ලබා
ෙදනවාද?

(மா மி ைபச >தபா)
හැබැa ම_;මා, ඔබ;මා,- [බාධා K|මT] මට පැහැQ
කරන අවස්ථාවT ෙදන.
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ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගG සභාප ;ම[, ෙමතැන
ෙIශපාලන නbවT.
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ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ෙබෙ නෑක% ෙනෙවa,

පැහැQ K|මT. Bනාwෙය පැහැQ කරනවා. [බාධා
K|%]

ග# සභාප4"මා
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

පැහැQ K|මT න% ඇම ;මාෙZ අවසරය ඕනෑ.

Hon. Chairman, I have to answer the Hon. Member.
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා
ගG සභාප ;ම[, ෙ%ක ෙIශපාලන ෙතනාෙව ඉQ}ප0
කළ නbවT Kයලා ගG අPර #මාර Qසානායක ම_;මා
K(වා. ෙතනාව ගැන ෙනෙයT අය ෙනෙයT Bයට අථ
[±පණය කරන ව. හැබැa අකරණය °+වT
ෙදෙ ය% පදනමT මත හා හරයා0මකව. ඒ [සා &Å මැG%
නbවකට0 ''ෙහඳ ෙතනාවT'' Kයන ව.
ගG සභාප ;ම[,  ලංකා [දහස් පTෂය වංච[කව ෙ%
නbව ඉQ}ප0 කළ බව ෙම;මා ෙ% සභාවට Kයනවා. මම ඒක
* Tෙෂpප කරනවා.
ඒ වාෙZම ගG සභාප ;ම[,- [බාධා K|%] නb දැËෙ%L,
ෙතනාව ෙසය ෙසයා ඉන බැහැ. ෙම;මා ෙIශපාලන
කථාවT Kයලා, ෙ% නbව දැ%ෙ% වංක ෙතනාවK Kයනවා.
හැබැa, අකරණෙU නbවT ෙගP කරන ෙකට, ෙතනා ගැන
ෙසයෙ නැහැ. සාධාරණය, :T ය ස%බධෙය නb
දමෙ.
ෙම;මා ෙතනාව ගැන කථා කළ0, ය%
රවැෙය#ට
ය%
:T යT
හා
සාධාරණයT
බලාෙපෙර0;ෙව නbවT දැËෙ% අa ය ෙබනවා. ඒ
:T ය හා සාධාරණය උසාBය °+ කළ :; ෙදයT.
ෙම;මා  ලංකා [දහස් පTෂය ෙIශපාලන ෙතනාෙව
ෙ% නbව දැ%මාය Kයන කථාව මම * Tෙෂpප කරනවා. ඒ
වාෙZම, ෙමම නbව සැකÒෙ%L මම Ùට සහගත ෙලස
සහෙයගය +නාය Kයලා0 ෙම;මා Kයනවා න% මම
වගÈමK එය * Tෙෂpප කරනවා. ඒ වාෙZම ගG
සභාප ;ම[, -

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Chairman, the Hon. Anura Kumara Dissanayake
raised a point of Order. In his point of Order ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG අPර Qසානායක මැ ;ම[, ඔබ;මා ම; කරන point of
Order එක ෙමකTද?

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගG සභාප ;ම[, මම ෙමම | *ශ්නය ම; කරෙ
ෙ%කa. [රතරෙයම ෙම;මා මෙZ නම සඳහ කර&
කGO ඉQ}ප0 කරනවා. මෙZ නම සඳහ කර& කGO
ඉQ}ප0 කරන [සා මට සාධාරණ අa යT ෙබනවා, ඒ
ස%බධෙය ය% අදහසT ඉQ}ප0 K|මට. ඒ සඳහා මට
අවස්ථාව ලබා Qය :;a.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ඔබ;මා ඉස්ෙසලා | *ශ්නය ම; කරලා ඉවර කරන.
ගG ඇම ;ම[, ෙම;මාට ෙ(ලාව ලබා ෙදන ඔබ;මා
කැමැ ද?

Sir, I rise to a point of Order.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Hon. Rohitha Abeygunawardana, what is your point of
Order? Point of Order එකT ෙනෙවa න%, ගG
ඇම ;මාෙග අවසරය ගන ඕනෑ. Point of Order එකT න%
මට අවසරය ෙදන ව. එෙහම නැ;ව පැහැQ K|මT න%,
ස්ථාවර [ෙයග අPව ගG ඇම ;මාෙZ අPමැ ය ඇ;ව තමa
කරන ව.

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගG ඇම ;ම[, පළ'ෙකටම ඔබ;මා K(වාෙ, ෙමම
නbව දැËම සඳහා ඔබ;මාෙZ ස%බධයT නැහැ Kයලා.
ෙබෙහම ෙහඳa, ෙබෙහම ෙහඳa. හැබැa, මම ෙනෙවa ඒ
සඳහා සාTM දරෙ. ජනාප වරයාට හෘදය සාTMයT
ෙබනවා න%, සාTM දරa, ඔබ;මාෙZ ස%බධෙU ස්වභාවය
ගැන.

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)

(மா மி ைபச >தபா)

ගG සභාප ;ම[, BනාwයT ෙදන, ෙ% ස%බධෙය,-

Hon. Chairman, I have to answer that.

ග# සභාප4"මා

ග# සභාප4"මා

(The Hon. Chairman)

(The Hon. Chairman)

Point of Order එකTද, නැ0න% පැහැQ K|මTද?

Okay, go ahead. We are dragging on unnecessarily.

(மா மி தவிசாள அவக)

(மா மி தவிசாள அவக)
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පාෙ%;ව

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(மா மி ைபச >தபா)
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(மா மி ைபச >தபா)

He referred to His Excellency the President. Neither
the Sri Lanka Freedom Party nor myself has any
involvement in this case. The fact that any Member can
go before a court of law -

Hon. Speaker, the Hon. Anura Kumara Dissanayake
said that His Excellency the President - [Interruption.]
ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

(மா மி திேனS ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

(மா மி திேனS ணவதன)

මට කථා කරන මaT එක ෙදෙ නැහැ.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I rise to a point of Order.

ග# සභාප4"මා

ග# සභාප4"මා

(The Hon. Chairman)

(மா மி தவிசாள அவக)

(மா மி தவிசாள அவக)

හ}ද? Have you finished, Hon. Minister?

(The Hon. Chairman)

Hon. Dinesh Gunawardena, what is your point of
Order?

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

I have to speak. I have not finished. - [Interruption.]

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග# සභාප4"මා

(மா மி திேனS ணவதன)
ගG සභාප ;ම[, මම පැහැQ K|මT ඉලෙ. මම
dතෙ ඔබ;මා එකඟa, පැහැQ K|මකට.

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG Qෙෂ් oණවධන ම_;මා.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)

ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

(The Hon. Chairman)

එෙහම බැහැ. ගG ම_වG ;ෙදෙනT පැහැQ K|%
ඉලනවා. ගG ඇම ;මා එකඟ න%, පැහැQ කරන ව.

(மா மி திேனS ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඇම ;මා මම Kයන ෙIට සව ෙදනවා.

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(மா மி ைபச >தபா)

(மா மி ைபச >தபா)

Sir, this will become a debate.
ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

(மா மி திேனS ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගG සභාප ;ම[, මට
කාතාවට යයට 25T -

ෙපw

අවස්ථාවT

ෙදන.

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)

Sir, the Hon. Anura Kumara Dissanayake referred to
the fact that the President knows best that this case was
filed by -[Interruption.] I vehemently deny this and it is
not fair for the Hon Member to say that the President
was behind this because neither the Sri Lanka Freedom
Party nor His Excellency the President had any
involvement in this. Sir, making a statement in
Parliament without any substantiated facts that the Sri
Lanka Freedom Party or myself was behind this and
using Parliament to achieve their political gains is
against democracy.

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Chairman, that is not relevant here.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Okay. එෙහම න% අ - [බාධා K|%] සාකඡා කර'.

ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

(மா மி திேனS ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගG සභාප ;ම[, මට මaT එක ෙදන.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)

ඔබ;මා පැහැQ K|මT ද කරෙ? නැ0න% point of
Order එකTද?

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, let me conclude.

ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

(மா மி திேனS ணவதன)
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Okay, you conclude.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙප²ඩT ඉන ෙක. ඇම ;මා ෙමටාවට Nයාට අ ප.
නැහැ. ෙමටාවට Nය0 ඔබ;මා දැ ඉෙ ලංකාෙ(
පාෙ%;ෙ(. ඒ [සා උ0තර ෙදන.
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ග# සභාප4"මා

ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

(மா மி தவிசாள அவக)

(மா மி திேனS ணவதன)

(The Hon. Chairman)

ඇම ;මා කැමැ
ව.
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(The Hon. Dinesh Gunawardena)

න%, මට ඔබ;මාට ෙ(ලාව ෙදන

ගG සභාප ;ම[, මට මaT එක Lලා නැහැ.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)

ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

(The Hon. Chairman)

(மா மி திேனS ணவதன)

ගG Qෙෂ් oණවධන මැ ;මාට මaT එක ෙදන.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එ;මා එකඟa. එ;මා මම අහන ෙI ගැන පැහැQ කරa.

ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

(மா மி திேனS ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG ඇම ;මා, ෙහට
ෙද?

ඔබ;මා ෙ%කට

.;G ෙදනවා

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

ඔ(.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)

(The Hon. Chairman)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

එ;මා ඒකට ෙහට .;G ෙදනවා.

Sir, Sri Lanka has a democratic structure. We have a
court system. If an Interim Order has been obtained, you
cannot blame the Legislature or the Executive.

ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

(மா மி திேனS ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගG සභාප ;ම[, ෙප²ඩT ඉඩ ෙදන
*ජාතÊවාදය මැෙර& පව නවා. ඒ [සා ඉඩ ෙදන.

ෙ0ෙරන භාෂාෙව Kයන එපායැ. මෙZ අෙ0 ෙනෙවa
ෙ ඒ ෙබ0තම ෙබෙ.[බාධා K|මT] ගG ඇම ;ම[,
ෙමටාෙ( පළ'ෙව[ අගමැ සමාජවාL &ෙටෆ් මැ ;මා.
ඒකව0 දැනෙගන ආවා න% ෙහඳa. මම ඒක ගැන ෙනෙවa,
Kයෙ. මම ඔබ;මාට Kයෙ යයට 25T කාතා
[ෙයජනයට ඉඩ ෙදනවාය Kයන කාරණයට අ ක¢G0 එකඟ
¢ණා. ඒක ෙනෙවa *ශ්නය. ඔබ;මා .ගනවාද දැ
මැ වරණය *කාශ කරන අද, 27වන දා gO අවස්ථාව
නැව ලා
ෙබනවා Kයන එක. යයට 25ක කාතා
[ෙයජනය ගැන කථා කරනව0 මැ වරණයT නැ බව
ඔබ;මා .ගනවාද? මට ඒ කාරණය පැහැQ කරන.

ෙක.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)

ගG ම_;මා, අ ය`ෙදනාම උසාBයට ගG කළ :;a.
ඔබ;මා ෙහ මම [සා ෙහ ෙනෙවa, උසාB °+වT [සා ෙ%
යාදාමය අ0d©වා ෙබනවා. ඔබ;මා *ජාතÊවාදය ගG
කරන [සා .ගත :;a. ෙ% රෙv අකරණය ස්වාÞනa Kයලා
අ දනවා. අකරණය + °+වT අ ය`ෙදනාම .ගත
:;a.

(The Hon. Chairman)

හ}. ඔබ;මා කථා කරන. කලබල ෙවන එපා.

ග# සභාප4"මා

ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

(The Hon. Chairman)

(மா மி திேனS ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම කලබල ෙවෙ නැහැ. ඔබ;මා තමa කලබල
ෙවෙ.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ඒකෙ වැෙ². ඔබ;මාට කථා කරන අවස්ථාව +නාම
කථා කරන.

(மா மி தவிசாள அவக)
ගG ෙරdත අෙoණවධන මැ ;මා.[බාධා K|%]

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගG සභාප ;ම[, අ ගG ෆaස 'ස්තාපා ඇම ;මාට එක
කාරණයT Kයන ඕනෑ. දැ එ;මා ෙ% පාෙ%;ව
ඇ;ෙළp ෙල# උ0සාහයක ෙයෙදනවා, මැ වරණය ක දැËම
ස%බධව එ;මා වගKව:; නැහැ Kයලා ෙපවන. න'0
ගG සභාප ;ම[, ' රටම දනවා, ඒ ගැන උසාBයට NෙU
ක¢ද Kයලා.[බාධා K|මT]

ග# /ෙ.ෂ් eණවධන මහතා

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(மா மி திேனS ணவதன)
ෙමකTද, ඔබ;මා කරෙ? ෙමකද කථා කරන ඉඩ
ෙදෙ නැ0ෙ0?

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ඔබ;මා කථා කරන. ඊට පස්ෙසp ෙරdත අෙoණවධන
ම_;මාට අවස්ථාව ෙදන ඕනෑ.

(மா மி ைபச >தபா)
ගG සභාප ;ම[, මට BනාwයT ෙදන.

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ඉ  ඔය බලන ෙක. ඔබ;මා ඉවසෙ නැහැ ෙ.
[බාධා K|මT] ෙප²ඩT ඉන ෙක. අර ß&ෙත ගෑBච,[බාධා K|මT] ෙප²ඩT ඉනෙක ඇම ;මා.
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පාෙ%;ව

ග# සභාප4"මා

ව. සමහර අවස්ථාවල යයට 25ට වඩා අb ෙවන0
වකම ෙබනවා. අ යයට 25ක කාතා [ෙයජනයT
සකස් කර ගැÅම සඳහා පළා0 පාලන මැ වරණ පනත
සංෙශධනය කරලා gණ0, කාතා [ෙයජනය ෙකපමණ
*මාණයTද යන °රණය වෙ ලැෙබන ඡද * ඵලය
අPවa. එම [සා ෙ% පාෙ%;ව වැදග0 කායයT ඉ©
කරලා ෙබනවා.

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

එ;මා ඒ ගැන පැහැQ කළා.

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ඇම ;මා මට කැමැ ද? [බාධා K|මT] එෙහම න%
වස්;ෙ( ඉන ෙක. ඔබ;මා අෙප ෙනෙවa ඒක අහන
ඕනෑ. ත'නාෙසpලා එTක ආyb කරන එTස0 ජා ක
පTෂෙU පD ෙපළ ම_වG K(වා, ෙ% පළා0 පාලන
මැ වරණයට බාලN} ෙදෂය ෙබනවා Kයලා.

[Lලාසනෙj අණ ප:/ ඉව( කරන ලZ.]

அகிராசன க டைளப- அக$றப  ள]

[

[Expunged on the order of the Chair.]

ක¢ද Kයලා ඇවාම, ත'නාෙසp ගැන තමa
ත'නාෙසp
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K(ෙ(.

අ පාෙ%;ෙ( ෙමන තර% වැදග0 Å ස%පාදනය
කළ0, ඒ Å වලට අP±V වන ප}Q ෙතරා ප0 කර ගැÅම
සඳහා මැ වරණයT පැවැ0ෙවෙ නැ0න% වැඩT නැහැ. අ
ක¢G0 එක; ෙවලා කාතා [ෙයජනය වැw K|ම සඳහා
පළා0 පාලන මැ වරණ Å ය ස%මත කර L ෙබනවා. හැබැa,
කාතා [ෙයජනය වැඩ කර ගැÅම සඳහා මැ වරණයක
අවශ2තාව ෙබනවා. මැ වරණයT පව0වෙ නැ ව Å ය
ඇ;ෙළp කාතා [ෙයජනය වැw ¢ණාට *මාණව0 නැහැ
Kයන එක තමa අෙ අදහස. එම [සා මැ වරණයT පැවැ0Cම
දැ කාතා අමාත2ාංශය0 එTක ඉතා සෘâව ගැට ගැ
ෙබනවා. කාතා [ෙයජනය වැw කර ගන න% ඡදය
යන ඕනෑ. එෙහම න% ඡදයට ෙමකTද ¢ෙy?

[Lලාසනෙj අණ ප:/ ඉව( කරන ලZ.]

அகிராசன க டைளப- அக$றப  ள]

[

[Expunged on the order of the Chair.]

Kයලාa K(ෙ(.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ෙ% ගැන ෙමතැ[ එහාට කථා ෙනකර ඉ'. දැ අවසානa.
Now we have to stop this.

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, whatever anybody states in Parliament, I must say
that I have acted according to my conscience, in terms of
the Constitution and in terms of the law. Hon. Rohitha
Abeygunawardena quoted certain backbenchers for his
political gain. Anyway, empty vessels make the most
noise.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG අPර #මාර Qසානායක මැ ;මා.

[X.භා. 10.46]

ගG සභාප ;ම[,
මැ වරණය පැවැ0Cම ෙවPෙව
පළා0 පාලන පන0 ෙක©%පත ස%මත කරලා ෙබන බව අ
දනවා. ඒ වාෙZම ආඥාපන0 ස%මත කරලා Lලා gණා.
ෙනවැ%බ පළ'වැ[දා අමාත2වරයා B සංස්ථාපනය
K|ෙ% ගැසv [ෙ(දනය [#0 කළා. ෙනවැ%බ මාසෙU
පළ'වැ[දා වන Bට ඡදය .බඳ ය% ස්ථාවරයකට ආවා. එම
[සා මැ වරණ ෙක&ෂ සභාව මාධ2 [ෙ(දනයT [#0
කරලා ෙනවැ%බ 27, ෙදසැ%බ 4 ස ය ඇ;ළත මැ වරණ
*කාශයට ප0 කරන බව0, ෙදසැ%බ 10 පට ගනා ස ය
ඇ;ළත නාම ෙයජනා භාර ගනා බව0, ෙදසැ%බ 27
පට ගනා ස ය ඇ;ළත මැ වරණය පව0වන බව0 K(වා.
එම [සා මැ වරණයට දළ ÅණයT -මැ වරණය *කාශ කරන
අවය, නාම ෙයජනා කැඳවන අවය, ඡදය පව0වන අවය
.බඳ දළ ÅණයT- මැ වරණ ෙක&ෂ සභාව B
ඉQ}ප0 කළා. ඒ [සා ෙ% රෙv සෑම රවැෙය#ට ඡදය ගැන
බලාෙපෙර0;වT
gණා. ෙIශපාලන ව2ාපාර ඡදයට
sදාන% ෙව& cයා. අන එෙහම ඡදයට sදාන% ෙව&
cයL තමa ෙ% උසාB ගැෙv ගැෙ(. ෙ%ක උසාB ගැටයT.
වතමාන ජනාප වරයාට ෙ% oybව +ෙ, Ëට ෙපර dට
ජනාප වරයාට අකරණ TෙෂpÊෙU ෙමවැ[ ගැට ගහන
උපෙදස් L අයමa. පD Nය ආybව කාලෙU අරයගහ
මQරෙU කාමරවල පQංe ෙවලා ජනාප වරයාෙZ මනස
Bකෘ කරලා, -ෙකෙහම0 එ;මා Bකෘ ෙවලා dcෙU- ඒ
Bකෘ ¢O මනස හරහා අකරණ TෙෂpÊය .බඳ ජනතාව ;ළ
gO Bශ්වාසය ඳ වvටන උපෙදස් +ෙ ෙ%

[Lලාසනෙj අණ ප:/ ඉව( කරන ලZ.]

அகிராசன க டைளப- அக$றப  ள]

[

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගG සභාප ;ම[, මට ෙ% අවස්ථාව ලබා Lම .බඳව
ඔබ;මාට ස්; වත ෙවනවා. Bෙශpෂෙය අෙ රෙv කාතා
අමාත2ාංශය .බඳ Bශාල BවාදයT ෙබන ෙ(ලාවක, එළෙඹන
පළා0 පාලන මැ වරණෙUL කාතා [ෙයජනය වැw වන ප}Q
නව මැ වරණ «මයT සකස් K|මට ෙ% පාෙ%;ව සම0
¢ණා. හ}යටම යයට 25ක [ෙයජනයT සකස් ෙ(Bද Kයලා
අපට Kයන බැහැ. සමහර අවස්ථාවල යයට 25 ඉTමවා
යන ව; සමහර අවස්ථාවල යයට 25ට සමාන ෙවන

[Expunged on the order of the Chair.]

මම වගÈෙම Kයෙ. ඒක තමa Iධ ¢ෙy. ඒ [සා තමa
ෙãpෂ්ඨාකරණෙU අåB[ශ්චයකාර;&යට ෙගදර යන +
¢ෙy. ඒ [සා තමa සමහර නb °+ ෙãpෂ්ඨාකරණයට ෙපර
-

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

නම සඳහ කළ එක ඉව0 කරන ෙවනවා.
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ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

[Lලාසනෙj අණ ප:/ ඉව( කරන ලZ.]

அகிராசன க டைளப- அக$றப  ள]

[

[Expunged on the order of the Chair.]

ෙනෙවa න%, ෙමකTද එතෙකට Kයෙ?

1768

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

But to make indictments against me and against a
former President is not fair. Sir, I respectfully ask you
that the Hon. Member's references with regard to that be
expunged.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
[Lලාසනෙj අණ ප:/ ඉව( කරන ලZ.]

அகிராசன க டைளப- அக$றப  ள]

[

(The Hon. Chairman)

Hon. Minister, I will look into it.

[Expunged on the order of the Chair.]

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා
එතෙකට ෙමයාම තමa, ෙ% Bයටම තමa පD Nය කාලෙU
ජනාප ;මාෙZ බලය BBධ ආකාරෙය අකරණ TෙෂpÊයට
උපෙයN කර ග[&, අකරණෙU B[DGවG ෙනමඟ
යව&, ඔ¢ට වැJQ °+ ලබා Lම සඳහා ෙ% බලපෑම ඇ
කෙළp. ඒ [සා අද0 වතමානෙUL-

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, I rise to a point of Order.

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Also, Sir, that the Hon. Member of Parliament be
advised that nobody can bring the system of judiciary
into disrepute and the media be informed not to carry this
as a news item because it is not only me that the Hon.
Member is bringing into disrepute but the whole legal
process.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ග# සභාප4"මා

Hon. Member, you go ahead.

(The Hon. Chairman)

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி தவிசாள அவக)
Yes, Hon. Minister what is your point of Order?
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, can an Hon. Member of Parliament make a
statement that there was interference into the judiciary by
any President and bring the judicial system into
disrepute? I do not mind any reference being made to me.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Hon. Minister that will be expunged.

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගG කථානාය;ම[, අබ කා අයෙZ ෙමෙළp දනවා. ඒ
ෙගල සD ෙවෙ නැහැ; කලබල ෙවනවා. [බාධා
K|මT] ඒ [සා කලබලCෙමම ෙපP% කරනවා, ක¢ද ෙ%වා
පස්ෙස ඉෙ Kයලා. ෙකෙහම0 වංච[කෙයT සD
නැහැ. වංච[කයා කලබල ෙවන එක සාමාන2 ස්වභාවය. ඒ [සා
ෙ% කලබලCෙමම ෙපP% කරනවා, ෙ%ෙT ඇ;ළාතෙU
ඇ C ෙබන කථාව. මම ෙ% Kයන ෙදය Kයෙ, ඉතාම
වගÈෙම, සාTMසdතවa. මම ෙ% Kයන හැම වාක2යකටම මා
වග Kයනවා.

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)
Sir, I rise to a point of Order.

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, that has to be expunged because no Member of
Parliament can state that a Member of Parliament went
and told the President and got that President to abuse the
legal process.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Hon. Minister, I will look into it.
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, there are issues that can be raised in Parliament.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Yes, I know.

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ආෙය0 ෙමකTද, point of Order එක?

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, how can a Member of Parliament take
responsibility without substantiating it with facts?
ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

හ}, හ}. මම Kයන%. මම වග Kයනවා Kයන එක ෙ0G%
ගන. ඒක තමa මම Kයෙ.
ගG සභාප ;ම[, ෙමය ඉතා පැහැQ ෙලස අකරණ
පIධ ය වංක ෙIශපාලන ¢වමනාවT ෙවPෙව උපෙය£ කර
ග0තT. ගG ඇම ;ම[, ඔබ;මා Kයන එක හ}.
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පාෙ%;ව

[ගG අPර Qසානායක මහතා]

අකරණ පIධ ය, ෙ%ක Å යට අPÙලද, නැIද Kයලා
Bභාග කරන එක හ}. හැබැa, ෙ% Bභාග K|ම සඳහා *ස්æත
ෙවලා ෙබෙ ෙමකTද? *ස්æත ෙවලා ෙබන ෙදය තමa
ෙපබරවා} මාසෙU 17 වැ[ දා අෙශක V}ස් මහ0මයා B
ඔබ;මා ෙවත භාර ෙදන ලද වාතාව මත, ඔබ;මා B [#0
කරන ලද ගැසv [ෙ(දනය. ෙ%ක අෙශක V}ස්ෙZ ගැසv
[ෙ(දනයT ෙනෙවa. අෙශක V}ස් මහ0මයා ඔබ;මාට
වාතාවT ලබා +නා. එම වාතාව මත පළා0 පාලන
අමාත2වරයා B ගැසv [ෙ(දනයT [#0 කළා. එතෙකට
එම ගැසv [ෙ(දනය තමa පාදක ෙවලා ෙබෙ, ෙ%
අකරණ [&0තට. මාස නවයT Ndලා, ගG සභාප ;ම[.
මාස නවයකට පDව බyඩාරෙවල RDA එෙT වැඩ කරන
සාමාxකෙයT, ඒ වාෙZම ෙද[යාෙU සාමාන2ෙය ගෙ%
ඇBQ& ඉනා තGණෙයT, උඩවලෙ( සාමාන2 පාස
oGවරෙයT, පçවස්Pවර පාරවවල ෙකÊා0 ගනා
මPෂ2ෙයT ෙමම ගැසv [ෙ(දනෙU ෙමවැ[ +වලතාවT
ෙබනවාය, ෙමම ගැසv [ෙ(දනෙU මාර අලකලංeයT
ෙවනවාය Kයලා එක වරම ෙසයා ග0ෙ0 ෙකෙහමද, ගG
සභාප ;ම[?
ෙIශපාලන නb එෙහම තමa. ඒ හය ෙදනාෙග ෙවන
ෙවනම ඇෙව0 නb [&0ත ෙමකTද? අර'O කෙළp
ෙමකTද? තමට ඇ C ෙබන අසාධාරණය ෙමකTද Kයා.
ගG සභාප ;ම[, ඒ අය ෙ% KවT දෙ නැහැ Kයන එක
මම වගÈෙම Kයනවා. ඉතා පැහැQ ෙලස ත[ IගලෙයT
ෙ% ගැසv [ෙ(දනෙU ෙබන +බලතාව දැන ෙගන cයා. ෙ%
ගැසv [ෙ(දනෙU ෙබන +බලතාව ත[ IගලෙයT දැන ෙගන
dcයා. ඔට Bතරa ඒ අවෙබධය ලබා ගත හැK වෙ. ඔ
Bම ප0කරන ලද ක&©වT, ඔ Bම ලබාෙදන ලද
[ෙයග, ඔ Bම ලබා ෙදන ලද [ෙයගවල ඇ C ෙබන
+බලතාව - [බාධා K|මT] ඔන ආෙය0 නැ cනවා. කලබල
ෙවනවා.
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ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

I gave you enough time for this Hon. Minister and
this is the Hon. Member's time.
ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගG සභාප ;ම[, ෙ% පළා0 පාලන මැ වරණය පව0වා
ගැÅම ෙවPෙව කb` KdපයT ප[න gණා. පළ'වැ[
කbල gO Òමා Åණය ෙවනස් K|ෙ% කbල. ඒක
ෙපබරවා} මාසෙU 17 වැ[දා පැනා. ඊළඟ කbල gණා,
නව මැ වරණ «මයT සකස් කර ගැÅම. ඒක සැතැ%
මාසෙU පැනා. ඊළඟට මැ වරණ පව0වා ගැÅම ෙවPෙව
මහ නගර සභා, නගර සභා, *ාෙI3ය සභා ආඥාපන0 ස%මත
කර ගත :;ව gණා. ඒ කbල පDNය මාසෙU 9 වැ[දා
පැනා. ඊට පස්ෙසp ඊට අPව ගැසv K|ෙ% අවස්ථාව gණා.
ගැසv K}ෙ% අවස්ථාව ෙනවැ%බ මාසෙU පළ' වැ[දා
පැනා. ෙ% gO කb` ඔTෙකම පැනලා, මැ වරණය
පැවැ0Cම සඳහා cය sදාන% ¢ණා. අන ඒ cය sදාන%
¢ණාට පස්ෙසp තමa මාස නවයකට ෙපර අ°තෙU + { ගැසv
එකක ගැට`T අරෙගන නැවත පැටලT ඇ කෙළp. ගG
සභාප ;ම[, ඒ පැටෙල
අවධාරණය කරෙ
ෙමකTද?
ෙදෙ හඬa, ෙබෙ හඬa අපට ෙ0ෙරනවා.
ශෙද Kයන ව ෙ%ක ෙබෙර එන හඬTද, ෙදෙර
එන හඬTද Kයලා. එම [සා ෙ%ක ෙබෙ හඬT ෙනෙවa,
ෙ%ක ෙදෙ හඬT. ෙ%ක හ} පැහැQa. ෙ%ක සIභාවෙය
කරන ලද කායT ෙනෙවa.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG ම_;මා, ඔබ;මාෙZ කාලය අවසානa.

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අෙ පTෂයට d& කාලෙය මම තව D කාලයT
ගනවා, ගG සභාප ;ම[.

Sir, I rise to a point of Order.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ෙමකTද, ගG ඇම ;මා point of Order එක?

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, the Hon. Member is continuously referring to a
Gazette which was published by me. I continuously stated
that there is no flaw in the Gazette. Also, today that
Gazette is before the court of law. Sir, I am raising the
point of Order in terms of Standing Orders. Sir, there is
no flaw in this Gazette. That Gazette is before the court of
law and nobody can pass judgment about the Gazette. [Interruption.]
The Hon. Member is saying that I was privy to that and I
have purposely made mistakes. Whether there were mistakes
or not - [Interruption.]

එම [සා ඉතා පැහැQ ෙලස ෙමම යා මාගය තමෙZ
වංක ෙIශපාලන ¢වමනාව ඉ© කර ගැÅම ෙවPෙව
අකරණය පටලවා ගැÅමT. එවැ[ අවස්ථා අ ඕනෑ තර%
ඉ හාසෙU දැක
ෙබනවා. තමෙZ වංක ෙIශපාලන
¢වමනාව ඉෂ්ට කර ගන අරණය උපෙය£ කර ග0තා.
අකරණය උපෙය£ කර ගැÅමT ෙමතැන ෙබෙ. එම
[සා දැ ඇ
C
ෙබන ත00වය ෙමකTද? රෙvම
ෙIශපාලන අස්ථාවරභාවයT ෙගඩ නැÆ ෙබනවා. පළා0
පාලන මැ වරණ පැවැ0ෙවa ද නැ0ද Kයා *කාශ කර
ෙබනවා.
මැ වරණ ෙකමසා}ස්;මා B එම ගැසv [ෙ(දනයට
ඇ;ළ0 ෙනෙවන පළා0 පාලන ආයතන 133ක පළා0 පාලන
මැ වරණ පව0වන බව *කාශ කර ෙබනවා. ඒ පළා0 පාලන
ආයතන 133  පළා0 පාලන ආයතන 93ක මැ වරණ
පව0වන ව. තව 40ක මැ වරණ පව0වන ෙබනවා.
ඔන, ඔබ;මාට *ශ්නයT පැන න නවා.
2015 .08.21
වැ[දා ඔබ;මා B [#0 කරන ලද ගැසv [ෙ(දනෙU අර
පළා0 පාලන ආයතන 133 ඇ;ෙළp 'éණ ෙදෂ ෙබන පළා0
පාලන ආයතන 40T ෙබනවා. 2015 .08. 21 වැ[දා ට ෙ%
වන;G ත'නාෙසp ඒක ඇෙ( නැIද? ත'නාෙසp ඒ
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ගැසv [ෙ(දනය හදන ඕනෑ නැIද? ඒක ෙනවැ%බ මාසෙU
පළ'වැ[දාට ක ෙවන ඕනෑ.
හැබැa, ඒ පළා0 පාලන ආයතන 40ට අදාළ 'éණ ෙදෂ
ෙහයා ගෙ ෙනවැ%බ මාසෙU පළ'ෙව[දාට පDවa. දැ
එම 'éණ ෙදෂ [වැරQ K|ම සඳහා { සංෙශත ගැසv
[ෙ(දනය ජනාප වරයාෙZ ෙ%සය උඩ ෙබනවා. මම දෙ
නැහැ එ;මා එය අ0ස කරaද Kයලා. අ එ;මාට අවධාරණය
කරනවා, අද හවසට oව යානයට න න ෙපර එ;මාෙZ
ෙ%සය උඩ ෙබන, පළා0 පාලන 40ක Òමා මාaම Bස්තර
K|ෙ% එම සංෙශත ගැසv [ෙ(දනයට අ0ස කරලා යන
Kයලා. ගG අමාත2;ම[, ඔබ;මාෙZ අමාත2ාංශ ෙක%
පIම} මහ0තයා යැ(වා ෙද,
ජනාප
ෙක%
කායාලයට?

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

දෙ නැහැ.

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබ;මා check කරලා බලන. නැ0න% ඔබ;මා එපා
K(ෙ( නැහැ ෙ? යවන K(වා ද?

steps. ගG ම_;ම[, උසාBෙය ලැê °+ව මත ඉQ}
මැ වරණ පැවැ0Cම ස%බධෙය - මැ වරණය පැවැ0Bය
හැKද, නැIද Kයන එක ස%බධෙය - අ තව+රට0 Å
උපෙදස් අහලා ෙබනවා.

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගG සභාප ;ම[, *ශ්නය
ෙබෙ අෙශක V}ස්
මහ0මයාෙZ වාතාව; ඒ Kයෙ, ෙ% ෆaස 'ස්තාපා
ඇම ;මාෙZ ෙපබරවා} මාසෙU 17 වන Qන [#0 කරන ලද
ගැසv [ෙ(දනය තමa අකරණෙය අ0d©වලා ෙබෙ.
හැබැa, ඒ ගැසv [ෙ(දනයට ඇ;ළ0 ෙනවන පළා0 පාලන
ආයතන 133T ෙබනවා, මැ වරණය පැවැ0Bය හැK. ෙ% වන
Bට ඒ පළා0 පාලන ආයතන 133 පළා0 පාලන ආයතන 93ක
මැ වරණ පැවැ0Cමට මැ වරණ ෙකමසා}ස්;මා B
*කාශයට ප0 කරලා ෙබනවා. මා දනවා, සමහර පTෂ ෙ%
වන Bට ඇප 'ද පවා තැප0 කරලා ෙබනවා Kයලා.
කතර ෙබය වදනාමාන කරලා, ෙවලාවට Ndලා කතර
කෙ}යට ඇප 'ද තැප0 කරලා ෙබනවා. ඒ අPව ෙමම
මැ වරණය සඳහා දැ sදාන% ෙව& ෙබනවා. හැබැa, ඒ
පළා0 පාලන ආයතන133 ඇ;ළත 40T
ෙබනවා,
සංෙශධනය කළ :; 'éණ ෙදෂ. ඒ පළා0 පාලන ආයතන 40ට
අදාළ සංෙශධන දැ ජනාප වරයා ෙවත ෙය' කරලා
ෙබනවා Kයලා මම Bශ්වාස කරනවා.

ග# සභාප4"මා

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(The Hon. Chairman)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(மா மி தவிசாள அவக)
ගG ම_;මා, ඔබ;මා කථා කරන.

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

නැහැ. එ;මා එපා K(වා න% යවෙ නැහැ. [බාධා
K|මT] එ;මා දෙ නැ [සා. එ;මා දෙ නැ `. ගG
සභාප ;ම[, පDNය #රාදා මැ වරණ ෙක&ෂ සභාෙ(
සභාප වරයා මාධ2 සාකඡාවT කැඳවලා K(වා, "අ දැනට
පළා0 පාලන ආයතන 40ක Òමා මාa% Bස්තර K|ෙ% ගැසv
[ෙ(දනෙU සංෙශධන අමාත2ාංශයට යවලා ෙබනවා" Kයලා.
අමාත2ාංශෙය ජනාප වරයාට එ(වා Kයලා Kයනවා.
"ජනාප වරයා අ0ස කරaද, නැIද Kයලා අ බලාෙගන
ඉනවා" Kයලා මැ වරණ ෙක&ෂ සභාෙ( සභාප ;මා
Kයනවා. දැ ඇම ;මාෙග අහනෙකට Kයනවා, "යැ(වාද,
නැIද Kයලා දෙ නැහැ" Kයලා. මම ඒක තමa Kයෙ,
ගG ඇම ;ම[, ඔබ;මා පැහැQ ෙලස තමෙZ වගÈම ඉ©
කරෙ නැහැ Kයලා. එම [සා ඔබ;මා පාෙ%;වට -

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Mr. Chairman, I rise to a point of Order.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG අමාත2;මා -

(மா மி ைபச >தபா)
Hon. Speaker, we have sought legal opinion.
ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒකට ඕනෑ නැහැ.

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Member is taking up the position, "ඒක අදාළ
ෙවෙ නැහැ." ඒක අදාළ ෙවනවාද නැIද යන .බඳව0,
ෙ% ' මැ වරණය ස%බධෙය ද, ෙකටසT ස%බධෙය
ද Kයලා0 අෙ අමාත2ාංශයට උපෙදස් ෙදෙ Å ප ;මා. ඒ
[සා මෙZ ෙක%;මා මට දැPව0 කරලා ෙබනවා -

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ඉQ} යවර ගනවා Kයලා. So, we will let him do that.
[බාධා K|මT]

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගG ම_;මා. රජෙU [ලධා} ෙකෙනT හැcයට ඉQ}
යාමාග ගන ෙපර -

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

ග# අrර /සානායක මහතා

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மா மி ைபச >தபா)
Sir, we have to get clarification in view of the Order of
the Court of Appeal whether we can proceed with further

1772

(மா மி அRர திஸாநாயக)
ඔබ;මාෙZ කථාෙ( L K(ව ෙ. පTෂෙය ෙවලාවT
අරෙගන Kයන. මෙZ අදහස ඉQ}ප0 කරන ඕනෑ.
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ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG අමාත2;ම[, ෙහට ඔබ;මා
.;රT ෙදන ව.
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පාෙ%;ව

.;G ෙදන Bට Lඝ

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගG සභාප ;ම[, දැ එ;මා ඉQ}ප0 කරන කGO අPව
මට ෙපP% කරෙ, එ;මා ෙමම පළා0 පාලන ආයතන
133ක මැ වරණ පැවැ0Cම0 වද, බැ}ද Kයලා ෙහයන
බවa. දැ ඒ පළා0 පාලන 133ට0 තv© කරනa හදෙ.
ඒකa ෙ%ෙක ෙපP% කරෙ. ඒ [සා දැ ෙබෙ
ෙමකTද? දැ පළා0 පාලන ආයතන 93ක මැ වරණය
පැවැ0Bය හැK බව පැහැQ ෙවලා ෙබනවා. පළා0 පාලන
ආයතන 40T ස%බධෙය ගැසv [ෙ(දනෙU 'éණ ෙදෂ
ෙබනවා. ෙ% පළා0 පාලන ආයතනව -

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

They are taking action.
ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Mr. Chairman, we have sought opinion from the
Attorney-General's Department whether - [Interruption.]
ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒකට ඕනෑ නැහැ.

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

උපෙදස් ඕනෑ න% උපෙදස් ගන ව.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ෙහඳa. අද අවශ2 යවර ග[a.

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගG සභාප ;ම[, මම අහෙ ඒක ෙනෙවa. අෙශක
V}ස් මහ0තයාෙZ වාතාෙව පළා0 පාලන ආයතන 202ක
මැ වරණ පැවැ0Cම අ0 d©වලා ෙබනවා. පළා0 පාලන
ආයතන 133ක මැ වරණ යන ව. පළා0 පාලන
ආයතන 93ක මැ වරණ පැවැ0Cමට මැ වරණ ෙක&ෂ සභාව
B *කාශ කරලා ෙබනවා. පළා0 පාලන ආයතන 40T
ස%බධෙය ගැසv [ෙ(දනෙU
'éණ ෙදෂ *ශ්නයT
ෙබනවා. එම 'éණ ෙදෂ, ගැට` [රාකරණය කර ගැÅම සඳහා
අමාත2ාංශෙය ජනාප වරයා ෙවත සංෙශත ගැසv
[ෙ(දනය යවලා ෙබනවා. එම සංෙශත ගැසv [ෙ(දනය
ජනාප වරයා oව ෙත©ෙප. ට0 ෙවන ක
අ0ස කරන ඕනෑ. එචරa, මම Kයෙ. එෙහම ¢ෙණ0
පළා0 පාලන 133ක ඡදය යන ව. ඉ } පළා0 පාලන
202 මැ වරණ පැවැ0Cම .බඳ අ අකරණෙUL බලා ග'.

ගG සභාප ;ම[, මම නැවත0 අවස වශෙයPa ෙ%
Kයෙ. ගG සභාප ;ම[, සමහර ගැට` ෙබනවා ෙ%
පාෙ%;ෙ( කථා කරලා ෙරා ගන ව. සමහර ගැට`
ෙබනවා, අකරණෙය ෙරා ගන ව. හැබැa,
ෙIශපාලන #හක, තTකw, ප© බල ¢වමනා ෙවPෙව ගහන
''ෙZ%'' ෙබනවා. ෙ%වා ''ෙZ%''. ෙ%වා ෙIශපාලනය ෙනෙවa.
ෙ%වා ''ෙZ%'' මතක තබා ගන. හැබැa, අ Kයනවා ෙZමT
ගැවා න% ෙZමT ගැවා Kයලා Kයන Kයලා. ඒකට
ෙකද පණ ෙබන ඕනෑ.

ග# ෆYස nස්තාපා මහතා

(மா மி ைபச >தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

අ ෙZ% ගැෙ( නැහැ.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

දැ

ඔබ;මාෙZ

කථාව

අවස

කරන

ඕනෑ.

ග# අrර /සානායක මහතා

(மா மி அRர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගG සභාප ;ම[, අෙ ෙ(ලාව ෙබනවා.
ක¢G හ} ෙZමT ගැවා න% ක¢G හ} ෙකද පණ
ෙබනවා න% නැNටලා Kයනෙක, "අ මැ වරණය ක
දැËම සඳහා ෙZමT ගැවා, හැ ලා බල'" Kයලා. ෙZමT
ගහලා හැංෙගනවා. "නැහැ, මම සIභාවෙය කට:; කරෙ.
මම Å ප වරයාට දැP% Lලා ෙබෙ. මම ෙ%ක පරාද
කරන උ0සාහ කරෙ නැහැ" Kයනවා. ෙZමT ගහලා,
ෙZමT ගැවා Kයලා Kයන ෙකදT නැහැ.
ගG සභාප ;ම[, අ ෙZමT ගැවා න% ''ෙZමT ගැවා,
හැ ලා බල''' Kයලා අ න% Kයනවා. අbම තරෙ% ඒක
Kයන. ෙZමT ගහලා හැංෙගන එපා. ෙZමT ගහලා, ෙ%
ෙවන ෙමකTද ¢ණා,- ල®ජa ෙ. අbම තරෙ% ''අ ෙZමT
ගැවා, අ real ෙZමT ගැවා, ගැසv [ෙ(දනයට නbවT
දැ%මා, ඡදය ක දැ%මා, අ [යම ෙZමT Lලා ෙබෙ''
Kයලා නැ ටලා Kයන ෙක. ෙZමT ගහලා, oලට Ndලා
හැංෙගනවා; ල®ජa. ගG සභාප ;ම[, අ ෙZමT ගැවා න%
අ Kයනවා, ''අ ෙZම ගහලා ෙබෙ, හැ ලා බල'''
Kයලා. දැ ෙකෙ ඉරාෙගන ඉෙ, මතක තබා ගන.
ෙකෙ BතරT ෙනෙවa, ඉ}ලා ෙබෙ. ල®ජa Kයන,
ඉ}ච තැ cක. ෙZමT ගැවා න%, ''අ ෙZමT ගැවා''
Kයලා Kයන. නැ ටලා Kයන ෙක, ''අ ෙZමT ගැවා''
Kයලා.  ලංකා [දහස් පTෂය, ෙ% කyඩායම; ෙ% කyඩායම
ෙයදවලා, Å උපෙදස් අරෙගන, ''අ ෙZමT'' ගැවා Kයලා
Kයන ෙක. රටම දනවා ෙ%ක ෙZමT Kයලා. දැ
නැ ටලා Kයන ෙක, ෙZමT ගැවා Kයලා. ෙZමT ගහලා,
ෙZමT ගැවා Kයලා Kයන ෙකද#0 නැහැ. අ න%
එෙහම ෙනෙවa. අ ෙZමT ගැවා න% අ Kයනවා, ''අ
ෙZමT ගැවා, හැ ලා බල''' Kයලා. ත'නාෙසpලා
ෙZමT ගහලා හැංෙගනවා. ෙZමT ගහලා හැංෙගෙ යo`
&[ස්D; * ප0 යT නැ &[ස්D. ඒක මතක තබා ගන.
යo`, * ප0 යT නැ , තම ගහ ෙZම සාධාරëකරණය
කර ගන බැ} &[ස්D cකT ෙZමT ගහලා, හැංNලා ඉනවා.
අද ෙ%කට අa කාරෙයT නැහැ.

ග# යා- 'ෙf'yම මහ(Rය
(மா

மி (தி'மதி) Qயாணி விேஜவிகிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ෙZමට අa කාරෙයT නැහැ.

1775

2017 ෙනවැ%බ 27

1776

ග# අrර /සානායක මහතා

[X.භා. 11.05]

(The Hon. Anura Dissanayake)

ග# ඉරා. 'yමර(න මහතා (nද@ රාජU අමාතU"මා)

(மா மி அRர திஸாநாயக)
ෙZමට අa කාරෙයT නැහැ. අ දනවා, අa කාරෙය
ක¢ද Kයලා. අa කාරෙය ඉස්සරහා ඉනවා, හැංෙගනවා.
සමහර අය [Q; සමහර අය [Q. තවම0 ඇහැෙරෙ නැහැ,
ෙZම ගහ අය. ඒකa ෙවලා ෙබෙ. තවම නැ cෙ
නැහැ. ඇහැරවන, අෙනT පැ0ෙ0 ©ෙ( ඉන ෙකනාට,
ෙප²ඩT තv©වT දමලා. එෙහමa ෙZම ගහ අය. ෙZම ගහලා,
''මම ෙනෙවa'' වාෙZ ඉනවා.
ගG සභාප ;ම[, සාමාන2ෙය ගමක ¢ණ0 ක¢G හ}
කyඩායමT ෙමකT හ} ෙZමT ගැවා න%, අෙනT ගමට
Ndලා Kයනවා, ''අ තමa ෙZම ගැෙ(, හැ ලා බල'''
Kයලා. ඒ, ගමක සාමාන2 අය. ෙ% ගැෙ(, රෙv

[Lලාසනෙj අණ ප:/ ඉව( කරන ලZ.]

அகிராசன க டைளப- அக$றப  ள]

[

[Expunged on the order of the Chair.]

එTක එක; ෙවලා. ගහ ෙZම, ඇBලා Kයන බැහැ ෙ,
''අ ෙZමT ගැවා'' Kයලා. Kයන ෙක ඇBලා. මාධ2යට
Kයන, පාෙ%;වට Kයන, ''අ ෙZමT ගැවා'' Kයලා.
අ ලැහැස් a හැෙපන. ෙ%ක පාෙ%;ෙව BතරT
ෙනෙවa, ෙ%ක අකරණෙය BතරT ෙනෙවa, ෙ%ක
ෙIශපාලනෙය ෙරා ගන ඕනෑ ෙZමT. ඒ [සා අ ෙ%
ෙZම ෙIශපාලනෙය ෙරා ගන ලැහැස් a. මහ පාෙ ෙරා
ගන ලැහැස් a; සහ ක වශෙයම. ත'නාෙසpලා
අකරණයට Ndලා, ත'නාෙසpලා අ  + ¢O වැJIද,
ෙ% ෙIශපාලන ෙZම
.අරෙගන, අකරණමය *ශ්නය
[රාකරණය කරෙ නැ0න%, ෙ% *ශ්නය අ මහ පාෙර
ෙරා ගන ලැහැස් a. ඒ [සා මම එදා K(ව ප}Qම, අෙ රෙv
ෙIශපාලන  යම, ෙIශපාලනෙU ෙපත ෙ% අPව නව
ආකාරෙය යැෙවන බව මතක තබා ගන. ඒ .බඳව
සහ කයT ලබා ෙද& මම කථාව අවස කරනවා. ගG
සභාප ;ම[, අවස්ථාව ලබා +නාට ෙබෙහම ස්; a.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Ëළඟට, ගG ඉරා B«මර0න රාජ2 අමාත2;මා.

(மா மி இரா விகிரமர$ன-நிதி இராஜா@க அைம1ச)
The Hon. Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)

ගG
සභාප ;ම[,
කාතා
හා
ළමා
කට:;
අමාත2ාංශෙU0, BෙIශ JKයා අමාත2ාංශෙU0 වැය 3ෂ ගැන
කථා කරන gණ0, අවාසනාවකට වාෙZ සාකඡා කරන
¢ෙy මැ වරණය ගැන. එTස0 ජා ක පTෂය හැcයට අ
මැ වරණ *මාද K|ම ස%Xණෙයම ෙහළා දKනවා. අ`0
ආyb«ම ව2වස්ථාවT හදන ෙ% අවස්ථාෙ(L ඒ අ`0
ව2වස්ථාෙ( අ යන ඕනෑ, මැ වරණ පව0වන Qන. ඒවා
ෙකළවල යලා0 හ} යාBද Kයලා මම දෙ නැහැ; ගවල
ෙකටන ෙවa. මැ වරණ පව0වන Qන ගවල ෙකටන
ෙවනවා. ෙ%ක *ජාතÊවාදයට Bශාල පහරT. හැම ස්ෙසpම
මැ වරණ කලට ෙ(ලාවට පැවැ0Bය :;a. අෙ පTෂෙU
ස්ථාවරය ඒකa. ජනතාවට ෙපෙර+ ¢ණා වාෙZම තv© මාG
«මයට මැ වරණ පව0වන අ ලැහැස් නැහැ Kයා. '
රෙvම එක දවසක මැ වරණය පව0වන බවට අ ෙපෙර+
¢ණා. ඒ ෙපෙර+ අPව තමa අ දැP0 කට:; කරෙ.

ග# බ.dල eණවධන මහතා

(மா மி ப9ல ணவதன)
(The Hon. Bandula Gunawardane)

Sir, I rise to a point of Order.
ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Hon. Bandula Gunawardane, what is your point of
Order?
ග# බ.dල eණවධන මහතා

(மா மி ப9ல ணவதன)
(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගG සභාප ;ම[, ෙම;මා ෙ% ගG සභාව ෙනමඟ යවනවා.
ෙම;මලා තමa පළා0 සභා මැ වරණය ක දමන ;ෙන ෙදකT - ඡදය +ෙ.

ග# ඉරා. 'yමර(න මහතා

(மா மி இரா விகிரமர$ன)
(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඊට *ථම ගG [ෙයජ2 කථානායක;මා Áලාසනයට
පැ&ෙණනවා ඇ .

අන"#ව ග# කථානායක"මා Lලාසනෙය. ඉව( ෙය.,
-ෙය%ජU කථානායක"මා
[ග# 4ලංග ම4පාල මහතා]
LලාසනාMඪ 'ය.
அத0பிற, மா23மி சபாநாயக அவக
அகிராசன
தினி0% அகலேவ, பிரதி சபாநாயக அவக [மா23மி தில7க
8மதிபால] தைலைம வகிதாக .
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the
Chair.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG රාජ2 අමාත2;ම[, ඔබ;මා කථා කරන.

ඒක කGණT ෙනෙවa. ඔබ;මාෙZ කාලය අරෙගන
ඔබ;මා ඒක Kයන. අ රට ෙනමඟ යවෙ නැහැ. අ 'ල
ඉඳලා Kයලා ෙබෙ, කලට ෙ(ලාවට මැ වරණ පව0වන
Kයලාa. එTස0 ජා ක පTෂෙU ස්ථාවරය ඒකa. එපමණT
ෙනෙවa, මට *ථමෙය අද උ;ෙ ම_;&යT කථා කළා.
එ;&ය කථා කරනෙකට එ;&ය සඳහ කළා, ම0පැ
''ලaස'' Lලා ම0පැ භාBතය වැw කරන යා කරනවා
Kයලා. මම ඒක ස%Xණෙයම * Tෙෂpප කරනවා. එෙහම
අදහසT අපට නැහැ. ඒ වාෙZම යවල &ල අb K|ෙම ය
භාBතය වැw ෙවනවා Kයලා K(වා. යවල &ල BතරT
ෙනෙවa, අෙනT ම0පැවල0 &ල වැw කරන අ
ලැහැස් a. මම ඒක Kයන අවශ2a.
මම ම0පැ පාBeයට ගනා Iගලෙය# ෙනෙවa.
න'0, ජනතාවෙZ යහපත සඳහා අ බ+ එක; කරන ඕනෑ.
BපTෂෙය එෙහම ෙයජනාවT ෙගනාෙව0, ය &ල
පමණT ෙනෙවa, අ[T ම0පැ &ල0 වැw කරන අ
ලෑස් a. ඒක මම ෙ% අවස්ථාෙ(L සඳහ කරන අවශ2a.
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පාෙ%;ව

[ගG ඉරා B«මර0න මහතා]

ගG සභාප ;ම[, මම ෙ% අවස්ථාෙ(L ෙIශපාලන
සහභාNක0වය ගැන නැවත0 කථා කරනට ඕනෑ. 1931
වෂෙU පැවැ අ;G මැ වරණෙය ඇ² ෙමළ'ෙ
මැ [ය
Gවවැල
ආසනය
ජයåහණය
කරලා
පාෙ%;වට එනෙකට ෙ% රෙv කාතාව ;ළ Bශාල
#;හලයT ඇ
¢ණා. ඒ වාෙZම ඔ¢ Bශ්වාස කළා,
කාතාවට පාෙ%;ව [ෙයජනය කරන ව ෙවa
Kයලා. න'0, අද0 පාෙ%;ෙ( ඉෙ කාතා
[ෙයxතa 12ෙදනාa. එෙහම නැ0න%, යයට 5T පමණa.
පළා0 සභා ග0ෙත0 කාතා [ෙයජනය යයට 4T පමණ
වනවා. *ාෙI3ය සභා ග0ෙත0 කාතා [ෙයජනය යයට
2කට0 අba. එම [සා තමa, *ග 3¨ව අ ෙ% Å ය
ෙගනැලා ෙබෙ. ජනාප ;මා "කාතාවට නව 
ලංකාවT" -"A New Sri Lanka for Women"- Kයන සංකපය
එ;මාෙZ මැ වරණ ෙපෙර+වලට ඇ;ළ0 කළා. ඒ ;.
යයට 25ක කාතා [ෙයජනයT ලබා ෙදන එ;මා
ෙපෙර+ ¢ණා. ඒ ෙපෙර+ව ඉෂ්ට කරන අෙ රජය දැ
ලෑස් a. සෑම ෙIශපාලන TෙෂpÊයT ;ළම කාතාවෙZ
[ෙයජනය වැw කරන අෙ පTෂය QN Qගටම ෙපÅ
cනවා.
ආìක සහභාNක0වය ගැන කථා කෙළ0, අෙ 'ද
ඇම ;මා "Enterprise Sri Lanka" Kයන අදහස අය වැය
කථාෙ(L *කාශ කළා. එdL එ;මා සඳහ කළා, ෙනෙය#0
ව2වසායකa ඇ K|ම සඳහා ෙනෙය#0 «ෙමපාය
යටෙ0 සහන ෙපයට ණය ලබා ෙදනවා Kයලා.
කාතාව ව2වසායක0වෙU ෙයෙදනවා න% ඒ අයට ණය
ලබා Lෙ%L ඊට0 වඩා ෙප¨ සහනයT ලබාෙදන බව අය වැය
කථාෙ( සඳහ ¢ණා. ෙ0, රබ කමාතවලට කාතා
දායක0වය හ} ඉහළa Kයලා අ දනවා. න'0, දළ ෙI3ය
[ෂ්පාදනය ගණනය කරනෙකට කාතාවෙZ දායක0වය ඒ
දළ ෙI3ය [ෂ්පාදනයට ඇ; ෙවෙ නැහැ. අ මව ගැන
කපනා කෙළ0, මව කරන කාය භාරය දළ ෙI3ය
[ෂ්පාදනයට ගණනය ෙවෙ නැහැ. මෙZ මව මට මතT
ෙවනවා. ඇය දGව හතර ෙදන# හදා ග0තා පමණT
ෙනෙවa, Bශාල සමාජ ෙසpවය#0 කළා. න'0, ඒ KවT -ම(
ෙසෙනහස ෙහ ආìක දායක0වය- දළ ෙI3ය [ෂ්පාදනයට
එක; ෙවෙ නැහැ.
ගG සභාප ;ම[, ඒ BතරT ෙනෙවa. ෙ% රෙv ඉ හාසෙU
යැBලා ෙබෙ }& අය ගැන Bතරa. කාතාව
ආìකයට Bශාල ෙලස දායක ¢ණ0, කාතාව ගැන
ඉ හාසෙU යැBලා නැහැ. කාතාවෙZ දායක0වය ගැන,
ඔ¢ෙZ íBත කථා ගැන යැ¢O ෙප0 ප0 නැහැ. ඒ අය ගැන
ඉ හාසෙU දැක «මය ගැන සඳහ ෙවලා නැහැ. ඒ [සා ෙ%
රෙv ඉ හාසය }& ඇ පමණT යැ¢O ඉ හාසයT Kයලා
සඳහ කරන අවශ2a.
ගG සභාප ;ම[, අද රාජ2 ෙසpවය ග0ෙත0, කාතා
දායක0වය යයට 50T පමණ වනවා. න'0, ඉහළම
කළමනාකා|0වෙU
}& හයෙදන# ඉනවා න%
කාතාව ඉෙ එT අය# පමණa. ඊළඟ මvටමට
යනෙකට }& පස්ෙදන# ඉනවා න% ඒ0 කාතාව
ඉෙ එTෙකනාa. Verité Research ආයතනෙU ෙසයා
ගැÅමT අPවa මා ෙ% ෙI සඳහ කෙළp.
ඒ BතරT ෙනෙවa. අද ãම බල කාෙය කාතා
දායක0වය ග0ෙත0, යයට 33T ෙහ
34ක පමණ
*මාණයT. අධ2ාපනෙය ඉQ}ෙය cය0 °රණ ගැÅෙ%
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අවස්ථාවලL කාතාවට ෙබන අවස්ථාව ෙබෙහම අba.
ඒක අ ෙවනස් කරනට ඕනෑ. ෙ% සඳහා අ අය වැය ;.
ය%K Q} ගැCමT කළා. ãම බල කාය වැw කරනට,
කාතා දායක0වය වැw කරනට ෙයජනා ඉQ}ප0 කළා
පමණT ෙනව, දGව Jක බලා ගැÅෙ% මධ2ස්ථාන childcare facilities - කායාල ;ළ, ව2ාපාර ;ළ ඇ කරන
ෙයජනා ඉQ}ප0 කළා. සාමාන2ෙය අද කාතාව වැඩ
කරන ෙ(ලාව එෙහම නැ0න% flexible working hours
ස%බධෙය බැ`ෙව0, උෙI 8 ට සවස 4 දTවා ෙහ උෙI
9 ට සවස 5 දTවා ෙනෙවa. න'0, ඒ අයෙZ ප¢ල Jක බලා
ගැÅම0, ෙවන0 ෙප¦Iගක කට:; කරගැÅම0, JKයාව
K|ම0 සම;ලනය කරෙගන කට:; කරනට හැKයාව
ෙදන, Å මය අවස්ථාව ෙදන අවශ2 සාකඡාව වෘ0°ය
ස& සමඟ කරන අ බලාෙපෙර0; වනවා.
ගG සභාප ;ම[, වතමානෙU කාතාවට *sත [වාb
කාලය මාස ;නT වැ© සමඟ ලැෙබනවා. තව මාස ;නT අඩ
වැ© සමඟ ලැෙබනවා. }& අයට0 දවස් ;නක [වාbවT
ෙදනවා. න'0, ෙප¦Iගක අංශෙU ව2ාපාර ඒක ගණනය
කරෙ BයදමT හැcයටa. ඒ [සා අනාගතෙUL රජය සලකා
බලනට ඕනෑ, ඒ Bයද& ෙකටසT රජයට0 ගන ව ද
Kයලා. එෙහම ¢ෙණ0 තමa අපට ආìකය ;ළ කාතා
දායක0වය වැw කර ගනට ව වෙ.
ගG සභාප ;ම[, BෙIශ JKයා ස%බධෙය ග0ෙත0,
2010L අෙ රc මැද ෙපරQගට Nය කyඩායෙම යයට
49Tම කාතාව. න'0, 2016 වනෙකට «ම «මෙය ඒක
යයට 34 දTවා අb කර ගන අපට ව ෙවලා ෙබනවා.
ඒක අ අb කර ගන ෙහp;ව ෙමකTද? අ දනවා මවකෙZ
ෙසෙනහස නැ ව, මඟ ෙපCම නැ ව දGව# හැෙදනවා Kයන
එක dතනව0 බැ} ෙදයT Kයලා. ඒ [සා මැදෙපරQගට යන
කාතා }ස අb කර ගනa අෙ අෙTෂාව. අපට අමතක
නැහැ, එදා }සානා නñT නමැ අ¢G+ 18 T වයසැ

ලාංKක තGයෙZ íBතය ෙස¦Q අරාෙU ප}ත2ාග කරන
+ ¢O ආකාරය. ඇa එෙහම ¢ෙy? වැරLමK, accident
එකK ඇයෙZ භාරෙU c මාස හතරක දGව# &ය යෑම
[සa. ඒ [සා ෙ% කාතාවට අ ආරTෂාව ලබා ෙදන
අවශ2a. ඒ [සා තමa අය වැය කථාෙ(L සෑම දGව#ටම
අ¢G+ 13ක පාස අධ2ාපනයT ෙදන අ [යම කෙළp.
ෙමකද, අෙ රජෙU * ප0 ය, ට රටවල ෙසpවය කරන
යනවා න% [වාසවල වැඩ කරන ෙනව, අb ආදායමට වැඩ
කරන ෙනව, ඉහළ ආදාය%වලට වැඩ කරන යා :;ය Kයන
එකa. ඒ [සා අ කාතා හා ළමා කට:; අමාත2ාංශෙU සහ
BෙIශ JKයා අමාත2ාංශෙU අමාත2;&යලාෙග ඉලා
cනවා, ෙ% කාරණය ගැන නැවත සලකා බලන Kයා. අ
ඉහළ ආදාය% ලබන JKයාවලට අෙ කාතා ෙසpBකාව
BතරT ෙනව }& ෙසpවකයP0 යැBය :;a.
ගG සභාප ;ම[, මතT K|මT හැcයට ෙ% කාරණය Kයා
මෙZ කතාව අවස කරන මම බලාෙපෙර0; ෙවනවා.
ග^ë මාතාවෙZ ෙපෂණය සඳහා G ය &යන 5,500T
ෙ% අය වැෙය ෙව කළා. #ඩා දGවෙZ වධනය - early
childhood development - සඳහා තව0 G ය &යන 1,000T
ෙව කළා. කාතාව නායක0වය ෙදන ප¢වලට "කාතා
Q}ය" සහ කාතාවෙZ ආìකය ෙගඩ නැÆමට "කාතා
සBය" වැඩසටහ සඳහා0 'ද අමාත2;මා 'ද ෙව කළා.
මට කාලය ලබා Lම .බඳව ස්; a ගG සභාප ;ම[.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Ëළගට, ගG ෙරdත අෙoණවධන ම_;මා. ගG
ම_;ම[, ඔබ;මාට Bනාw 15ක කාලයT ෙබනවා.
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ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ෙබෙහම ස්; a, ගG සභාප ;ම[. අද දවෙසp BෙIශ
JKයා අමාත2ාංශය, සමාජ සBබල ගැC%, Dභ සාධන හා කද
උඩරට උGමය .බඳ අමාත2ාංශය, කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2ාංශය ස%බධෙය කතා කරන ෙ% අවස්ථාෙ( Bෂයය
භාර අමාත2ව}ය ෙදෙදනාම අප ඉQ}පස නා 'D '
උෙI පාදර දKන ලැÉම ගැන ස;ට *කාශ කරනවා. ලස්සන
කාතාව ෙදෙදෙනT! ෙ% ඇම ව}ය ෙදෙදනා සබා ගැෙ
cන ෙවලාෙ( අ බැ`වා, සමාජ සBබල ගැC%, Dභසාධන හා
කද උඩරට උGමය .බඳ අමාත2ාංශෙU ඇම ;මා ෙක
Kයා. එ;මා සබා ගැෙ නැත, ගG සභාප ;ම[. [ෙයජ2
අමාත2වරයා0 සබා ගැෙ නැත. සාමාන2ෙය [ෙයජ2
අමාත2වරයා න% සබා ගැෙ නැ ¢ණාට කමT නැහැ. ඊෙU ó
"Comedy Star" gණා ෙ. ඒ ෙහp;ෙව [ද Nය dදා
අවශ2 වැඩ කරෙගන එන අ කාලය Qය :;a. අමාත2;මා
ෙකෙහම0 ෙකමw ෙ. දැ ෙමතැන ෙකමw0 නැහැ;
"Comedy Star"0 නැහැ.
ගG සභාප ;ම[, Bෂයය භාර අමාත2;මා 2017 වෂෙU
*ග වාතාව ෙ% පාෙ%;වට ඉQ}ප0 කර ෙබනවා. ඒ
*ග වාතාව ඉQ}ප0 කර ෙබන අමාත2ාංශය තමa, සමාජ
සBබල ගැC%, Dභසාධන හා කද උඩරට උGමය .බඳ
අමාත2ාංශය. සමාජ සBබල ගැCම Kයෙ, නැ බැ}
&[D නැ ©වා, ඒ &[D íව0 කරවන යා කරන
අමාත2ාංශයa. ගG සභාප ;ම[, එ;මා එම වාතාෙවd
Kයනවා, "... සමෘI * ලා^ 1,453,078 T සඳහා G. &යන
43,950 ක * පාදන ලබාL ඇත" Kයා. ගG සභාප ;ම[, ෙ%
වන Bට ෙ% රෙv සහනාධාර ලැය :; සංඛ2ාව දහහතර ලTෂ
ගණන ෙනෙවa. ෙ% වන Bට රෙv &[Dට íව0 ෙවන බැ}
ෙවලා
ෙබනවා. ෙ% රෙv වාසය කරන ෙකc ෙදකක
ජනතාවෙග යයට 80T පමණ íව0 වෙ ෙබෙහම
අමාGෙව, ගG සභාප ;ම[. එයට ඔබ;මා සාTM දරනවා. අද
රාජ2 ෙසpවකය# තමෙZ පw පැකv එක අරෙගන සාමාන2
කෙ²කට Nයාම, ඒ වාෙZම #¨ වැඩT කරලා දවසකට G ය
1,500T අතට ගනා මPස්සයා සාමාන2 කෙ²කට Nයාම ඒ
අයට කෙඩ ගන
ෙබන බbවල &ල Qහා බැ`වාම
ෙපෙනනවා, ෙ% රෙv íව0 වන &[Dෙග යයකට 80කට
සමෘIය ෙදන ඕනෑ Kයා; ඔ¢ නැවත නැ ©වන ඕනෑ
Kයා. ව2ාපා}කයා කඩා වැcලා. කමාතශාලා වැdලා. තමට
ගහන බ+ වැw කරන ෙකට ව2ාපා}කය ෙමකද කරෙ?
එTෙක ෙසpවකය අb කරනවා. එෙහම නැ0න%, ෙසpවකයාෙZ
වැ©ප අb කරනවා. ෙ% වාෙZ ත00වයT අද ෙ% රට ;ළ උදා
ෙවලාa ෙබෙ, ගG සභාප ;ම[.
ඒ [සා Bෙශpෂෙයම සමෘIය ලබන, සමෘIෙය íව0
ෙවන උ0සාහ කරන 14,53,078T වන අdංසක ජනතාව
ෙවPෙව ෙ% කාලය ඇ;ළත Ëට වඩා ෙදයT කරන dතන
ඕනෑ, ගG ඇම ;&ය[.
බලන, අද හා Kෙලåෑ% එක Èයද; ෙප ෙගwය Èයද?

ගG කරන ඇම ;&යT. එෙහම න% අ දැ එක එක ජා වල
&ල අරෙගන බල'. අද අ' &}ස් åෑ% 100T G ය 100a, ගG
සභාප ;ම[. අ' &}ස් Kෙලåෑ% එකT G ය 1,000a. ගG
ඇම ;&ය[, මම අද උෙI අ' &}ස් åෑ% 100T අරෙගන, ඒෙT
ෙබන කර ගණන ගණ කරලා, එක කරලT ෙ% ගG
සභාවට ෙගනාවා. ෙ% බලන, මෙZ අෙ0 ෙබන ෙ% අ' &}ස්
කරල G ය අටa ශත ස්;නa. ගG සභාප ;ම[, ඔබ;මා
අ' &}ස් කනවා ෙද? ෙ% අ' &}ස් කරල ෙවෙළඳ ෙපෙළp අද
දවෙසp G ය අටa, ශත ස්;නa! අෙ ඇම ;&යටa මම ෙ%
ෙපවෙ. මා &Ê චéා[ බyඩාර ජයංහ ඇම ;&ය0
ෙ% ගG සභාෙ( දැ ඉනවා. හැම ස්ෙසpම කෙ² යන,
අPරාධරය පැ0ෙ0 ජනතාව ගැන ෙසයා බලන ඇම ;&යT
හැcයට එ;&යට0 මම ෙ% ෙIව ෙපවන ඕනෑ.
ඊළඟට හා මැස්ෙස ගැන බල'. ගG ඇම ;&ය[, අද
හා මැස්ෙස åෑ% 100T G ය 150a. [බාධා K|මT] ඔෙහම
ඉන. ඒක0 ෙපවන%. මම හා මැස්ෙස#0 ෙමතැනට
ෙගනාවා. මෙZ අෙ0 ෙබන ෙමන ෙ% හා මැස්සා G ය
ෙදකa ශත දහහතරa. ගG ඇම ;&ය[, ෙ% හා මැස්සා Qහා
බලන. [බාධා K|මT] ආ, අෙ මෙහpස්වර රාජ2 ඇම;&ය0
ෙ% ගG සභාෙ( ඉනවා. ඔබ;&ය ෙ% හා මැස්සා Qහා
බලන. හැබැa ඔබ;&ය වාෙZ ෙනෙවa. ගG ඇම ;&ය[,
ෙ% හා මැස්සා G ය ෙදකa ශත දහහතරa. ෙ%ක
යාපනෙU0 එකa; KෙනeෙU0 එකa; හ%බෙතට0
එකa; ෙකළඹ0 එකa. ෙ% එකම හා මැස්සා.

ග# 'ජයකලා මෙහ>ස්වර. මහ(Rය (ළමා කට?" රාජU
අමාතU"Rය)

(மா மி (தி'மதி) விஜயகலா மேக>வர
அUவ.க இராஜா@க அைம1ச)

ඔබ;මලාෙZ කාලෙU, - [බාධා K|මT] ඒ කාලෙU කන
gෙy නැහැ.

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

අෙ කාලෙU ඒවා ෙහඳට කෑවා. දැ කන නැහැ. [බාධා
K|මT] ෙප²ඩT ඉන ෙක, ගG රාජ2 ඇම ;&ය[. ෙ%
හා මැස්සා ගැන Kයෙ. ෙ% එක හා මැස්ෙසT. ඉස්සර
හා මැස්ෙස Kෙල ගණ ගැන කථා කෙළp. දැ ෙ% කථා
කරෙ එක හා මැස්ෙසT ගැනa; එක අ' &}ස් කරලT
ගැනa.
තව ෙබනවා, ගG සභාප ;ම[. ෙමන ඊළඟ වගය,
ර;ôP. ෙමන බලන, ôP අලෙU උඩ ෙබන ෙකදK
මම ෙ% ර;ôP අලය අලාෙගන ඉෙ. ෙ% ර;ôP! ෙ%
ර;ôP åෑ% 100T G ය 50a. එතෙකට ර;ôP Kෙලåෑ%
එකT G ය 500a. අෙ කාතා කට:; ඇම ;&යෙZ
Qස්STකය වන අPරාධරෙU ර;ôP Kෙලåෑ% එකT G ය
500a. එතෙකට ර;ôP කT Èයද? G ය ෙදකa ශත
පණහa.

ග# ගය.ත ක#ණා4ලක මහතා

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

එෙහම ෙවලා ෙබෙ [යඟය [සාa, ගG ම_;ම[.

ඔය වාෙZ අය අ`0ගම ෙපෙළp0 හවසට ඉනවා.

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)

[යඟය [සා ෙ. ෙහඳa. අෙ ගG ඇම ;&ය Kයනවා ඒ
[යඟය [සා Kයලා. ඔබ;&ය කාතාවT ෙ. ඔබ;&ය අ

சி7வ

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of
Child Affairs)

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)

-

(மா மி கய9த க'ணாதிலக)

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
මා &Ê ගයත කGණා ලක ඇම ;ම[, අ`0ගම ෙපෙළp
ඉනවා. අ ෙපෙළp යන &[ස්D. අ &[ස්D0 එTක ඉනවා.
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පාෙ%;ව

[ගG ෙරdත අෙoණවධන මහතා]

ෙමන ෙමතැනa ඔබ;මාට වැර+ෙy. ෙපළ වාෙZ තැනකට
Nd, ෙපෙළෙ( පය ගහලා &[Dෙග අහලා බලන.
අන එතෙකට ඔබ;මාට ෙ% ෙIව දැෙB. &[D Kයා
ෙදa අද ඇ0ත ත00වය ෙකෙහමද Kයලා. ඔබ;මා ගැන මම
දනවා. ඔබ;මා හෘදය සාTMයට එකඟව ෙනෙවa ඔතැන
ඉෙ. මම ෙප¦Iගකව ඔබ;මා ගැන දනවා ෙ. ෙ%ක
තමa අද ඇ0ත ත00වය. අද &[Dට ôP කT, &}ස්
කරලT, හා මැස්ෙස, කරවල Ù}ෙයT ගන බැ} ත00වයT
ඇ කර ෙබනවා. හැබැa ආybෙ( නායකෙය කථා කරන
ෙකට න% ෙකෙහමද? g+ අෙ! එ;මලා කථා කරෙ
රෙv &[D ෙබෙහම සෙතෙෂ ඉනවා වාෙගa. රෙv
&[D හැම ෙවලාෙ(ම + Kය Kයා, Nටා ගහ ගහා
ඉනවා වාෙගa එ;මලා කථා කරෙ. අෙ මෙහpස්වර
රාජ2 ඇම ;&ය අද ස;c ඉෙ. ඒ ෙමකද? අද මහ BG
Qනය ෙ. අද මහ BG Qනය [සා එ;&ය ෙබෙහම ස;c
ඉෙ. රටට ෙමනවා ¢ණ0 එ;&ය අද ස;c ඉනවා, ගG
ඇම ;ම[.

ග# 'ජයකලා මෙහ>ස්වර. මහ(Rය
(மா

மி (தி'மதி) விஜயகலா மேக>வர)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

අ ස;c තමa ඉෙ.

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ස;c ඉන ඕනෑ. ඒක ෙබෙහම ෙහඳa. ඔබ;&ය
ස;c ඉන බව මම දනවා ෙ. හැබැa උ;රට ෙබන ඔය
ස;ටම ද#ණට0 ගන ඕනෑ.
ඔය හැම ෙකෙනTම ස;c ඉන තමa ඕනෑ. හැබැa,
*ශ්නය ෙමයa. ඔබ;&ය මහBG Qනය සමරන Nෙය0; නැවත
එõõඊ එක පණගවන ග0ෙත0 2009L gO අස;ටට
නැවත යන ෙවa Kයන එක0 ඔබ;&ය කපනා කරන. ගG
සභාප ;ම[, ෙ% වන Bට රට ඉතාම අසරණ ත00වයකට
ප0ෙවලා ෙබනවා.
ගG සභාප ;ම[, සමෘI TෙෂpÊය ගැන කථා කරනෙකට,
අද සමෘI Bෂයය0 එTකම කාතා හා ළමා කට:; .බඳ
අමාත2ාංශය ගැන0 කථා කරනවා අ දැTකා.
අ දනවා, ආyb«ම ව2වස්ථාවට අPව ෙ% රෙv
ඡදයT ඉ¨මට අෙTෂකෙයT Bය ෙනහැK ෙවෙ,
SBධ හ'දාව, ෙප¨ය ඇ; ෙ% රෙv ආරTෂක අංශවල
ෙසpවය කරන අයට සහ åාම [ලධා}වGටa. Ëට අමතරව,
යහපාලන ආybව ෙමකTද ග0 °+ව? ෙ% රෙv සමෘI
TෙෂpÊයට BතරT ෙනෙවa, රාජ2 අංශෙU cන ෙනෙය#0
TෙෂpÊ [ලධා}ට ඡදය ඉලන ෙනහැK ත00වයට
ප0කරලා
ෙබනවා. දැ ඔ¢ට ඡදය ඉලන
වකමT නැහැ. ඒක ඒ &[DෙZ B අa වාක% උ+රා
ගැÅමT ෙනෙවaද? ෙමකTද ඒෙක ඉලTක කෙළp? සමෘI
TෙෂpÊෙU cන [ලධා} ගම0 එTක ස%බධකමT
ෙබනවා Kයලා ඒ අය Qහා වපර ඇෙහ බැ`වා. ඔය සමෘI
TෙෂpÊෙU කාතාව නැIද? ඒ කාතාවෙZ අa° cක
හ}යාකාරව ඉෂ්ට ෙවලාද ගG මT සමරB«ම ඇම ;ම[?

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔ(, ඔ(.
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ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මම දනවා, ඔබ;මා කාතාව ළඟ dcයාට K
*ශ්නයT ෙවෙ නැහැ Kයලා. K *ශ්නයT නැහැ, ළ 
ඉන. මම ෙබෙහම පැහැQව Kයනවා, අද කාතාවෙZ
අa වාක% උලංඝනය ෙවලා BතරT ෙනෙවa, අද කාතාව
íව0 ෙවෙ0 ෙබෙහම අමාGෙව Kයලා. ගG
සභාප ;ම[, *ශ්න දහසT මැIෙI තමa කාතාව අද íව0
ෙවෙ. ඔ¢ *ශ්න දහසT මැIෙI íව0වන ත00වයT
උදාෙවලා ෙබනවා. ඇa? එක පැ0තK ෙ% වන Bට රෙv
ඇ ෙවලා ෙබන ත00වය භයානකa.
දැ #b ගැන කථා කළා. අ දැTකා, 2015 ජනවා} 08වැ[
දාට ඉස්ෙසලා මහ ෙල#වට ෙවෙළඳ දැC% දැ%මා, #b
ගහනවා Kයලා, අෙ! මෙZ තා #bවලට ඇබැdෙවලා
Kයලා අ%මා ෙකෙනT අඬනවා. ගG සභාප ;ම[, දැ #b
ෙබෙ ෙකෙහpද? සෙතෙසp #b ෙබනවා. තව ෙකෙහpද
#b
ෙබෙ? අ
මාධ2ව දැTකා, සමහර
ඇම වGෙZ ෙක%වG #b ෙගනැලා. #b ෙනෙවa,
දැ අ`0 ඒවා ඇBලා ෙබනවා. දැ ෙප ඇBලා
ෙබනවා. ගැවාම කැරෙකන ඒවා, ෙනෙයT ජා ෙU ඒවා
ඇBලා ෙබනවා. ඒවා [සා අ මට ක¢ද +T Bෙ? ෙ%
රෙv අ%මලා; ෙ% රෙv කාතාව. තමෙZ දGෙවT #b
ෙනෙවa, ගJv එකTව0 ෙබනවාට Kම අ%මා ෙකෙනT
කැමැ ෙවෙ නැහැ. Kම සෙහද}යT කැමැ ෙවෙ
නැහැ, තමෙZ සෙහදරයා එක ගJv එකTව0 ෙබනවාට.
න'0, අද ෙමකTද Iධෙවලා ෙබෙ? ද#ණට යන,
මෙන ගෙස ඇම ;ම[. ෙමකTද ඇ0ත ත00වය Kයලා
බලන. අද ද#ෙy මහා පාතාලයT dස ඔසවලා ෙබනවා. අද
ද#ෙy දවස් ;නකට, හතරකට සැරයT අ' අ'ෙ( &[ස්D
මරනවා. අ' අ'ෙ( ෙවw යනවා. පD Nය ස ෙU ෙකළඹ
ෙබJෙ පාතාල ක ෙදකT ආ:ධ අතට අරෙගන
මරාග0තා. ෙමකTද ෙවෙ? ෙ% හැම එකKම +T
Bෙ ක¢ද? ෙගදර ඉන අ%මා. රෙv ෙ% තර% ෙIව
ෙවන ෙමකTද ෙහp;ව? රෙv Å ය අවÅ ය ෙවලා; Å ය
ව වැQලා. අද රට අරාxක ත00වයට ප}වතනය ෙවලා
ෙබනවා. රට අරාxක Cෙ% ෙහp; සාධකය තමa අද ඡද ක
දැËමට0 ෙහp; සාධකය බවට ප0ෙවලා ෙබෙ. ෙමකද,
වdෙ නැ;ව ලා "ෙහට අ[Iදා ෙවනෙකට වö" Kයලා
dතනවා වාෙZ, අෙ ආybවට Dබදා÷ ෙදයT ෙවa, අපට ෙහඳ
ෙවa Kයලා ආybව dතාෙගන ඉනවා. "අපට ෙහඳ ¢ෙණ0
අ ඡදය පව0වනවා. අපට ෙහඳ ෙනෙවනක අ ඡදය
ක දමාගනවා. අ ක¢G ෙහ මාගෙය ෙප0සමT දාලා
උසාBයට Ndලා ඡදය ක දමාගන උ0සාහ කරනවා"
Kයා dතනවා. ෙමකද, ඒ අයට ෙහඳ ෙවනක. ෙහඳ ෙවa,
ආybෙ( අයට. රටට? රටට ෙහඳT ෙවෙ නැහැ, ගG
සභාප ;ම[.
Bෙශpෂෙයම රට ;ළ +£ බව අද ඉතාම0 බරපතළ
ත00වයකට ප0ෙවලා ෙබනවා. තම íව0 ෙවෙ ෙමන
Bයටද Kයන *ශ්නාථය &[Dට
ෙබනවා. තලතා
අ;ෙකරළ ඇම ;&ය තමa අද BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය
භාරව කට:; කරෙ.
කාලයT මම0 ඔය අමාත2ාංශය භාරව කට:; කළා. ඒ
අමාත2ාංශෙU වැඩ කට:; ගැන ෙසයා බලන Bට ඔබ;&ය ඒ
ගැන අවෙබධයK කට:; කරන බව අපට ෙපÅ Nයා.
Bෙශpෂෙය මැෙයාව, ෙක}යාව වාෙZ රටවල ෙසpවය
කරන අයට ය% *ශ්නයT ඇ ¢ණාම ඒවාට මැQහ0 Cම ගැන
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ඔබ;&යට අෙ ෙග¦රවය, ස්; ය ද කර cනවා. හැබැa,
ඇම ;&ය[, ඒ එTකම ඔබ;&යට ෙ% ආybවට හඬගා
පBඩයT Kයන ෙවa. ෙ% ආybවට Kයන ෙබන
පBඩය ෙ%කa. ඔබ;&ය [ෙයජනය කරන ෙ% අමාත2ාංශය
යටෙ0 ෙ% රෙv ã&කය BෙIශ රටවලට Ndලා ෙ% රටට
එවන ෙඩල එෙක, wනා එෙක, :ෙර එෙක තමa අද
ෙ% රට +වෙ. BෙIශ JKයාවල ඉන අෙ රෙv ã&කය
ලංකාවට - තමෙZ ෙගදරට- ස එCම නැවැ0¢ෙව0 ෙ%
ආybවට ඉQ}යට යන හ%බ ෙවෙ නැහැ. ෙ% රට ඉQ}යට
ෙගන යන බැහැ. ෙ%ක තමa ඇ0ත. කැනv Jස්CමකL
ඔබ;&යට ඒ ස%බධෙය ෙ% ආybවට අ^ෙයගයT
කරන ව ෙවa. ෙ% රට අද ඒ ත00වයට ප}වතනය
ෙවලා ෙබනවා. ඒ [සා BෙIශ JKයා ස%බධෙය අ තව
Ëට වඩා ෙදයT dතන ෙවනවා.
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ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ෙබෙහම ස්; a.

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

තව Bනාwයa ගෙ.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ඔබ;මාට ෙව කළ කාලය ඉවර ෙවලා, Bනාw ෙදකT
වැwෙයP0 අර ෙගන ෙබනවා.

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG ම_;ම[, ඔබ;මාෙZ [ය&ත කාලය න% අවස C
ෙබනවා.

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ඔබ;මා0 මම0 අතර Lඝ කාලයක &ÊකමT ෙබනවා.
ෙල# &ÊකමT ෙබනවා. ඒ [සා එෙහම කරන එපා.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ඔබ;මා Bනාw ෙදකT වැwෙය අරෙගන ෙබනවා.

මම තව Bනාwයa ගෙ.

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා
අපට Ëට වඩා ෙදයT dතන Iධෙවලා ෙබනවා. තව0
ෙහඳ BෙIශ JKයාවලට අෙ ã&යකය යවන ව
«මයT ඇ කර ගනවා න% Ëට වඩා ෙහඳ ත00වයT ඇ
ෙවa Kයලා අ Bශ්වාස කරනවා.
අද Qන අමාත2ාංශ ;නක වැය 3ෂ සාකඡා කරන ෙවලාෙ(
අෙ කාතා හා ළමා කට:; ඇම ;&ය0 ෙ% ගG සභාව ;ළ
ඉනවා. අ`0 පළා0 පාලන පනත අPව කාතාවට
තමෙZ *ාෙI3ය සභාව, නගර සභාව [ෙයජනය කරන
අවස්ථාවT ලබා L ෙබනවා. ඒ අවස්ථාව ලබා Lෙ%L ඔබ;&ය0
ඒකට එක; Cම ගැන ස්; වත ෙවනවා. හැබැa, ගG
ඇම ;&ය[, දැ තව වැඩT කරන ෙබනවා. ඒක තමa ෙ%
මැ වරණය ඉTම කර ගන එක. ඒකට බාලN} ෙදෂය. අ
ෙනෙවa ඒක K(ෙ(. ඔබ;&යෙZ පTෂෙU අය තමa K(ෙ(
"බාලN} ෙදෂය" Kයලා. මැ වරණය ෙකa ෙවලාෙ( පව0වaද
දෙ නැහැ. පළා0 සභා මැ වරණයට0 බාලN} ෙදෂය.
කාතාව [ෙයජනය Bය :; න%, ෙ% මැ වරණය පැවැ0Bය
:;a. කාතාවට සම අa වාක% ලබා ෙදනවා න%, රට ;ළ
*ජාතÊවාදය ස්ථා ත කළ :;a. යහපාලන ආybව ඡදයට
භයa. ඒ [සා යහපාලන ආybව බලෙ ෙ% මැ වරණ
ව තර% ක දමනa. [බාධා K|මT]

ග# ච.ා- බ
අමාතU"Rය)

ඩාර මහ(Rය (කා.තා හා ළමා කට?"

(மா மி (தி'மதி) ச9திராணி படார - மகளி ம67
சி7வ அUவ.க அைம1ச)
(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara - Minister of Women
and Child Affairs)

අ භය නැහැ.

ග# ෙර%bත අෙeණවධන මහතා

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ඒ [සා අ
Kයනවා, කාතාවෙZ අa වාක%
ෙවPෙව කථා කරනවා න% අද ෙ% සභා ගැෙL භය නැ ව
Kයන අහව දවෙසp ඡදය යන ඕනෑ Kයලා. [බාධා
K|මT]

(மா மி ேராஹித அேபணவதன)
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

එෙහම කරන එපා. ෙ% ඇම ව}ය ෙදෙදනා0 එෙහමa.
නැ0න% උ0තරයT ෙදන එපායැ. [බාධා K|මT]
අ[වායෙයම ඔබ;&ය Kයන කGණාකරලා ඡදය
යන Kයලා. ඡදය ක දමන එපා Kයන. කාතාව
ෙවPෙව :;කම ඉ© කරන Kයලා Kයන ෙලස ඉලා
c& මට ෙවලාව ලබා Lම ගැන ඔබ;මාට ස්; වත ෙවනවා.
ෙබෙහම ස්; a.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ඔබ;මා Bනාw ෙදකT වැwර කථා කරලා ෙබනවා.
Ëළඟට ගG ර¢ෆ් හÈ% මැ ;මා. Order, please! Before he
starts, the Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa will take the Chair.

අන"#ව ග# -ෙය%ජU කථානායක"මා Lලාසනෙය. ඉව(
vෙය., ග# (ෛවදU) නB.ද ජය4ස්ස මහතා nලාසනාMඪ 'ය.
அத0பிற, மா23மி பிரதி சபாநாயக அவக
அகிராசனதினி0% அகலேவ, மா23மி (ைவதிய கலாநிதி)
நளி'த ஜயதி<ஸ அவக தைலைம வகிதாக .
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. (DR.) NALINDA JAYATHISSA took the Chair.

[11.32a.m.]
ග# රvෆ් හ මහතා (නගර සැල හා ජල සපාදන
අමාතU"මා)

(மா மி றG0 ஹகீ - நகர$ தி+டமிட. ம67 நீ
வழ@க. அைம1ச)
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and
Water Supply)

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Presiding Member, in the Committee Stage
Discussion relating to these Ministries, time has been
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පාෙ%;ව

[ගG ර¢ෆ් හÈ% මහතා]

inordinately occupied for other subjects such as the delay
in the Local Government Elections, on which I must also
add a few comments on behalf of my Party. We have
always been agitating for early elections and it is quite
apparent that this election system is replete with many
inaccuracies and difficulties and that is why we are facing
these stumbling blocks. Therefore, it would be more
advisable for us to revert to the earlier system. If we are
unable to correct the anomalies that are there in the
present system, there is absolutely enough room to revert
back to the earlier system, at least, temporarily for the
impending elections we are about to face. This is
something that we must agitate for and we have been
talking to the backbenchers of this Government as well as
many Party Leaders. They are quite in favour of this idea
of reverting back to the earlier system, if we are unable to
conduct elections according to the current new electoral
system.
Having said that, may I take the few minutes that are
available to speak on the Votes of the relevant Ministries.
Today, we are discussing the Votes of the Ministry of
Women and Child Affairs as well as the Ministry of
Foreign Employment. Both of these Ministries are being
led by two able women on our side - the Hon. (Mrs.)
Thalatha Atukorale and the Hon. (Mrs.) Chandrani
Bandara who have, in my opinion, during their period,
have moved beyond the mere symbolism of improving the
conditions for women in our country, but have introduced
some groundbreaking new changes.

like Egypt, the GDP can go up by 33 per cent where there
is much lower female labour force participation. Such
statistics are not available when it comes to Sri Lanka,
but this indicates that we need to take some important
steps towards both the demand and supply side issues
concerning female labour force participation.
My Colleague, the Hon. Eran Wickramaratne, dealt
with some of the workplace improvements that we can
introduce in order to increase the female labour force
participation, particularly, flexible working hours and
better workplace conditions for women. Workplace
conditions is simply not child care facilities alone, it
includes even a simple issue like toilets. Separate toilets
for women in workplaces is something that we need to
give more legal recognition and enforce in building
requirements. We have in the recent past introduced
legislation to provide toilet facilities for disabled people.
But when it comes to female labour force this is a very
serious issue. Menstrual health improvement is a very
serious issue. Therefore, we need to try and introduce
legislation to make it compulsory for public entering to
the buildings to have separate toilet facilities for both
females and men.
ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Hon. Minister, you have only one more minute.
ග# රvෆ් හ මහතා

The most often spoken about change is the political
representation of women issue which has now been
enacted into law and we have provided a quota for women
in the Local Authority Elections. We will follow it up
with the Provincial Councils and the Parliament as well.
In this regard, we must congratulate the Women Caucus
in this Parliament. In addition to these two Lady
Ministers, I must also congratulate my own State
Minister, the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle,
for having agitated for these changes. We are all very
proud and happy that we were able to bring in these
changes.
Now, let me speak a few words on the issue relating to
female labour force participation in this country. The
issue of female labour force participation is very
important for both our Lady Ministers. According to the
statistics, only 50 per cent of women are working or
earning in the world. Statistics show that in this country
female labour force participation is much lower, it is at 35
per cent. It is important for us to concentrate on the
reasons and improve the female labour force participation.
If you want to do that, we need to look at and address
both the supply and demand side shortcomings. You need
to look at the world ratio. They say, if female labour force
participation in the United States can be brought to parity
with that of men, that is, if we can increase the female
labour force participation to a level that of men, their
GDP can go up by five per cent. Similarly, the GDP in
Japan could go up by nine per cent. In the United Arab
Emirates it could increase up to 12 per cent. In countries

(மா

மி றG0 ஹகீ)

(The Hon. Rauff Hakeem)

I know, I have a very short time.
Dignity is another issue that women face. The reason
for lack of female labour force participation is dignity
factor relating to the job selection that they have. We
know in the apparel sector 80 per cent of the labour force
used to be women. But then, the girls working in that
sector, we refer to them as “Juki girls”. Women do not
want to suffer this indignity. Therefore, today, women
labour force in the apparel sector has come down very
drastically. It has become a problem and the apparel
industry is now looking for means to provide better
working conditions and some apparel factories are even
providing crèche facilities for feeding-mothers and other
facilities to get them to come and work as machine
operators.
Therefore, it is important for us to address some of
these issues pertaining to improving both the demand and
supply side. On the supply side, we must also look at the
cultural constraints that we have, particularly transport
facilities and proximity to the workplace is another issue.
Women prefer to work closer to home.
Today, with the increasing education facilities women
have tended to become better educated and when they are
better educated it also results in delaying their marriages
and therefore low fertility rates also have become an
issue these days. These are all inter-connected.
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Aging population is another issue. In countries where
there is better female labour force participation, they fill
the gap and where the aging population has increased,
there is a lack of labour force participation generally. So,
if women can be better educated, their choices can be
widened and their dignity issues can be addressed. We
could improve better female labour force participation
and that is important for us if we are to achieve our
targets in Vision 2025 in doubling our per capita income.
Sir, with those comments, I conclude.
Thank you.

ග# වාෙ=ව නානාය7කාර මහතා
(மா

மி வாXேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, Ëට ෙපර කාරක සභා
අවස්ථාෙ( අPගමනය කර «මයT gණා. ඒ «මය තමa,
එදාට අදාළ Bෂයය ඔTෙකම එකට අරෙගන සාකඡාවට
ගැÅම. එෙහම නැ;ව, ඒවාට ෙවන ෙවනම කාලයT ෙව කරලා
gෙy නැහැ. එෙහම ෙනC, අද ෙවන ෙවනම කාලය ෙව
කරනවාය Kයලා අපට ක දැP% LමT ලැලා නැහැ. අ
ඇBලා cෙ, අද ෙ% අමාත2ාංශ ;ෙම කGO එකට
අරෙගන සාකඡා කරනa.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඊළඟට, ගG D[ හ$ෙන0
Bනාw 50ක කාලයT ෙබනවා.

ම_;මා. ඔබ;මාට

ග# එස්.A. /සානායක මහතා (සමාජ ස'බල ගැ.Q හා
භසාධන හා ක.ද උඩරට උ#මය !බඳ අමාතU"මා)

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக - சVக வUW+ட. ம67
நல ாி ம67 க மர ாிைமக அைம1ச)
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage)

Social

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අපට සංෙශධනයT amendment එකT- ලැgණා. එd ෙබෙ, පස් වG 1.00 ට
7.00 දTවා BෙIශ JKයා අමාත2ාංශෙU සහ සමාජ සBබල
ගැC%, Dභසාධන හා කද උඩරට උGමය
.බඳ
අමාත2ාංශෙU වැය 3ෂ Bවාදයට ගනවා Kයලාa.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙහඳa. මම ඒකට පDව උ0තර ෙදන%. දැ ගG D[
හ$ෙන0 ම_;මා කථා කරන.

Sir, I rise to a point of Order.
[X.භා. 11.44]
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අෙ අමාත2ාංශය ගැන කථා
කරන පට ගෙ පස් වG1.00ට. පස් වG 1.00 ට 7.00
ෙවන ;G ඒ Bවාදය ෙබනවා. ෙ% සභාෙ( *ශ්නයT ම; ෙවලා
ෙබනවා, මම සහ [ෙයජ2 ඇම ;මා ෙ% සභාව ;ළ නැහැ
Kයලා. න'0 ඒක අදාළ නැහැ. අෙ අමාත2ාංශෙU Bවාදය
පව0වෙ පස් වG 1.00 ට 7.00 දTවා.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ ගැන ෙක%;&ය පැහැQ කළා න% හ}. ෙ% වැය 3ෂ
යල .බඳවම අද දවස රා Bවාද කරනවාය Kයන අදහස
තමa අපට ෙබෙ.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

අපට Lලා ෙබන න2ාය පÊෙU ෙබෙ, පස් වG 1.00
ට 7.00
දTවා අෙ අමාත2ාංශෙU සහ BෙIශ JKයා
අමාත2ාංශෙU වැය 3ෂ Bවාදයට ගනවා Kයලා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

අමාත2ාංශ ;ෙම වැය 3ෂ .බඳව අද දවස රා සාකඡා
කරනවා.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

නැහැ, නැහැ. සංෙශත න2ාය පÊෙU පැහැQව ෙබනවා,
පස් වG 1.00 ට 7.00 දTවා BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය සහ
සමාජ සBබල ගැC%, Dබසාධන හා කද උඩරට උGමය
.බඳ අමාත2ාංශෙU වැය 3ෂ Bවාදයට ගනවා Kයලා.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, දැ ගG ඇම ;මා ඉන
[සා අ ම; කරන කාරණාවලට එ;මා එකඟ ෙවa Kයලා මා
Bශ්වාස කරනවා.
මම 'ම අදහස් දTවන කැමැ a, BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශය අය0වන BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය .බඳව. ඒ ගG
ඇම ;&ය0 ෙ% ෙවලාෙ( ෙ% සභාෙ( ඉනවා. Bෙශpෂෙයම
Kයන කාරණා ගණනාවT ෙබනවා. න'0 'ම ෙ%
කාරණය Kයන ඕනෑ. Ëට ක BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශය සහ BෙIශ JKයා අමාත2ාංශෙU gO භාBතා, අ0
දැÈ% ඔTෙකම එTක බැ`වාම -ඉ හාසයට සාෙTෂවඔබ;&යෙගP0, BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශෙU ගG
සභාප රා®පා ඔෙෙසpකර මැ ;මාෙගP0 BෙIශ JKයාවල
ඉන අයට සැලKය :; ෙසpවයT Iධ ෙවනවා. ඒ [ ඇග÷ම,
ඒ ෙග¦රවය සdතව තමa ඔබ;&යෙZ අමාත2ාංශයට අදාළ ය%
කGO ගණනාවT .බඳව Bෙශpෂ අවධානය ෙය' කරන මා
බලාෙපෙර0; ෙවෙ. ඔබ;&ය0, ඒ ආයතනෙU ගG
සභාප ;මා0 ඉTමවා Ndලා +ෙවන සමහර ෙIව
ෙබනවාය Kයලා අපට dෙතනවා. Bෙශpෂෙය පරණ භාBතා,
පරණ අවතාර, ෙහම හැම ආයතනයකම කට:; කරන [සා,
එවැ[ ෙIව B ඇ ෙවන ව ත00ව වළTවන
බැ} ත00වයT ෙබන ව.
මම 'ම ඔබ;&යෙග ෙ% කාරණය දැන ගන
කැමැ a. ෙ% Qනවල සමාජ ජාලා ෙව අඩBවල0, Bෙශpෂෙය
*ධාන ජනමාධ2 Èපයක *වෘ0 වල0 පළ ¢ණා, 2017 ú
මාසෙU 25වැ[ අඟහGවාදා ෙ% පාෙ%;ෙ(L ස%මත කර
- ජනතා B'T ෙපර'ෙy අ ඒකට BGIධ ¢ණා. BපTෂය
BGIධ ¢ණ- BෙIශ B[මය පනත අදාළ කරෙගන BෙIශගත
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පාෙ%;ව

[ගG D[ හ$ෙන0 මහතා]

ã&කය ලංකාවට එවන BෙIශ B[මය මත යයට දශම එකක
'දලT අය කරනවා Kයලා. ඒක අය වැය ෙයජනාවT ෙනෙවa.
එෙහම ෙබනවා Kයලා K(වාම මම නැවත ඒ පනත බැ`වා.
ගG ඇම ;&ය[, එd ෙබන ආකාරයට  ලංකාෙ( ෙවාක,
 ලාංKක රවැෙය# හැcයට BෙIශගත ෙවලා ඉන අය
එවන 'දව ඇෙම}ක ෙඩල &යනය ෙනඉTමවන &යනයට අb ඒවාට- ය% [දහසT ලැෙබනවා.
&යනය ඉTමවන ඒවාට ෙ% *මාණය අය කරන ෙවනවා
Kයලා ෙබනවා. හැබැa ඒ අෙම}කාP ෙඩල &යනය
ඉTමවන ඒවා යටෙ0 සංවධන බැ$%කරවලට කරන ආෙයජන
ස%බධෙය අය K|මT ෙවෙ නැහැa Kයනවා. එතෙකට
ෙ%ෙT [ශ්eතතාවT
ෙබනවා. ඇෙම}කාP ෙඩල
&යනයට අb ඒවා [දහස් ෙවනවා, හැබැa ඇෙම}කාP ෙඩල
&යනයට වැw, සංවධන බැ$%කරවලට අa නැ , අෙයජන
ෙනවන ෙ*pෂණයට ෙ%ක අදාළ ෙවනවා. ෙ% ස%බධෙය
ඔබ;&යෙග දැන ගනට
ෙබෙ,
BෙIශගත
ã&කයෙZ පැ0ෙත #මන කාල පරාසයකට ෙ%ක අය0
ෙවනවාද Kයන එකa. එක වර එවන ඇෙම}කාP ෙඩල
&යනයTද, නැ0න% අ¢GIදකට එවන එකTද, එෙහම
නැ0න% ' íBත කාලයටම අදාළවද Kයන එක .බඳව
පැහැQතාවT නැහැ. එම [සා BෙIශ JKයා අමාත2ාංශෙය
අපට, ෙ% සභාවට දැන ගනට ඕනෑ ෙමයa. BෙIශ B[මය
පනත ෙගනාෙ( ඔබ;&යෙZ අමාත2ාංශෙය ෙනෙවa. හැබැa
BෙIශගත ã&කයට අදාළව, ලංකාවට BෙIශ B[මය එවන
අයට අදාළව කGO කාරණා ෙබන [සා කැනv මyඩලය
;ළ ෙ% ගැන සාකඡා ෙවIL සමාන අමාත2ාංශයT හැcයට,
අදාළ අමාත2ාංශයT හැcයට ඔබ;&යෙZ අමාත2ාංශෙU
[ෙIශ ගැන0 Bමසනට ඇ Kයලා මම Bශ්වාස කරනවා;
Bමය :;ව ෙබනවා.
ඇ0තටම ෙ% BෙIශ B[මය පනත ක ස D+ කරනට
ෙගනාව එකT. ෙ%ෙක බරපතළ හා[කර ත00වයT
[මාණය ෙවන [සා අ BGIධ ¢ණා. පාෙ%;ෙ(L අ
BGIධ ¢ණා. ගG Bxත ෙහpර0 ම_;මා Bෙරධතාව පළ
කරලා කථා කරලා0 ෙබනවා. ඒවා හැසා² වාතාෙ(
ෙබනවා. න'0 ෙ% කාරණය හQෙU ම; ෙවන ෙදයT [සා
අද BෙIශගත ã&කa ;ළ ෙ% .බඳව Bශාල සැක සංකාවT
ම; කරලා ෙබනවා. ෙ% 'දල Kයන එක ෙකa ප}මාණෙU
'දලTද, අ¢GIදකL එවන එකTද, එකවර එවන ඇෙම}කාP
ෙඩල &යනයTද, එෙහම නැ0න% íBත කාලෙULම එවන
එකකට අදාළවද ෙ% අය K|ම Iධ ෙවෙ Kයලා. ඒ
ස%බධෙය
පැහැQ
K|මT
මම
ඔබ;&යෙග
බලාෙපෙර0; ෙවනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ඒ වාෙZම Ëට ක ඉQ}ප0
¢O අය වැය ෙබෙහමයක BෙIශගත ã&කa .බඳව
සැලKය :; *මාණයK වාක2යT ෙහ ඇ;ළ0 කරලා
gණා. මම dතන Bයට ලංකාෙ( ෙ% පාෙ%;වට මෑත
කාලෙU ඉQ}ප0 ¢O අය වැයව BෙIශගත ã&කa ගැන
වචනයTව0 සඳහ ෙන¢O එකම අය වැය තමa ෙමවර
ඉQ}ප0 ¢ෙy. BෙIශ ආෙයජන ගැන ෙබනවා, ඒවාට ෙදන
බ+ සහන ගැන ෙබනවා, dකරණය ගැන ෙබනවා.
එවැ[ ෙබෙහ ෙI ගැන gණ0 ෙ% අය වැය කථාෙ(
ඔබ;&යට අදාළ Bෂය වන BෙIශගත ã&කa ගැන සඳහනT
නැහැ. ඒක කනගා©දායක ෙදයT.
පDNය අ¢GIෙI අය වැය ෙඛනෙU ඉතා [ශ්eත Bයට
සඳහ ¢O කාරණාවT ෙබනවා, BෙIශගත ã&කa සඳහා

1790

Bãාම වැ© «මයT හදනවා Kයලා. ඇ0තටම අ 0 ඒ ගැන
අගය K|මT කළා, අ ෙයජනා කරලා ඔබ;&ය0 සමඟ
සාකඡා කළ කාරණාවT [සා. ඒ .බදව අ සාකඡා කරන
Bට0 ඔබ;&ය K(වා, #ෙ(v වQ අර'දෙ ෙ% ෙවPෙව
'ද * පාදන ෙබනවා, -මෙZ මතකෙU හැcයට යන
4.2T- ඒ 'ද *මාණය ෙයදවනවා Kයලා. න'0 BෙIශගත
ã&කa සඳහා ෙගනාව ඒ Bãාම වැ© «මයට ෙමකද ¢ෙy?
ඒ ගැන සාකඡාවTව0 නැහැ. අ දැTකා ෙ% අය වැෙU Smart
Classroom ගැන ෙබනවා, iPad ගැන ෙබනවා. ඒ Bයට
පDNය අය වැයවල gO ෙයජනා ෙගඩාT නGචාරණය
කරලා gණා. න'0 BෙIශගත ã&කa සඳහා වන Bãාම
වැ© ෙයජනාව ෙ% අය වැෙය හැලා ෙබනවා.
මම Kයෙ පDNය අය වැෙU
gO ෙදයT ඒ
ආකාරයම ෙ% අය වැෙU0 ඇ;ළ0 K|ම අවශ2a Kයලා
ෙනෙවa. න'0 අbම තර& ඔබ;&යෙග දැනගනට
කැමැ a, ෙ% වන Bට අමාත2ාංශය හැcයට ඒ ස%බධෙය
අරෙගන ෙබන යවර ෙමකTද, ඒක යා0මකද, ඒක අûයද,
ඒක යා0මක කරනවා න% ෙමන වයස් කාyඩවලට අදාළව
ෙමන ආකාරයටද ඒ කට:0ත Iධ ෙවෙ Kයලා.
ඊළඟට, Bෙශpෂෙයම තව0 කාරණයT ගැන ඔබ;&යෙZ
අවධානයට ෙය' කරවන කැමැ a. BෙIශ JKයා
අමාත2ාංශයට අදාළව, BෙIශ JKයා [:T කායාංශය හරහා
ෙක}යාෙ( JKයා කරන අය ස%බධෙය. ෙක}යාෙ( Þවර
TෙෂpÊෙU JKයා ස%බධෙය අපට ය%K අවස්ථාවT
ලැලා ෙබනවා. ගG ඇම ;&ය[, මම ෙප¦Iගකව ෙ%
Þවර කට:; කරන *ෙIශවලට Nයා. ෙයM Kයන *ෙIශය
ඉතාම +ෂ්කර *ෙIශයT. ලංකාෙ(L Þවර කමාතෙU
ෙනෙය+O, Pවර පැ0ෙ0 අය Þවර JKයා සඳහා ෙක}යාවට
Nd ෙබනවා. ඒෙගල JKයාව ගැන ෙම#0 දෙ
නැහැ. න'0 *ශ්නය ෙබෙ ෙමයa. ඒ රට0 සමඟ ඇ කර
ගනා NBDම මම ඇෙහ දැTකා. හා%තා සහ JKයාවට යන
අය අතර ෙබන ෙසpවා ෙකෙIෙU සඳහ වෙ Þවර
කමාතය Kයලා ෙනෙවa, Þවර [ෂ්පාදන කමාතය
Kයලා. Þවර [ෂ්පාදන කමාතය - fish production industry Kයලා ෙබෙ. ඒ යටෙ0 Þවර [ෂ්පාදන කමාතයට
අදාළව ඕනෑම ෙදයT ෙකෙරනට ව. Áලාසනා±ඪ ගG
ම_;ම[, ෙමතැන ෙබන කනගා©දායක ත00වය ෙමයa.
අෙ ã&කෙය එෙහp Nd Þවර කමාතෙU කට:; BතරT
ෙනෙවa කරෙ.
සාමාන2ෙය ෙකෙන# ෙමෙහකාර ෙසpවයට Nයාට පස්ෙසp
ඔට ෙගදර ය` වැඩ කට:; කරන + වනවා. Þවර
කමාතය සඳහා Nය ã&කයට0 අද ඒ කට:; යල
කරන +ෙවලා ෙබනවා, ගG ඇම ;&ය[. සමහG Þවර
කමාතෙU කට:;වලට ෙනව, වගා කට:;වලට ෙයදවලා
ෙබනවා; සමහG දර කපන යවනවා; සමහG ෙගදර වැඩ
කරනවා; ඒ අතෙ Þවර කමාතෙU0 ෙයෙදනවා.
Þවර කමාතය ග0ෙත0 Bෙශpෂෙයම ෙබල කඩන
කමාතයT ෙබනවා. ඒක අෙ අයට G G+ ෙදයT
ෙනෙවa. 'ෙI පැය 24, මාස ගණ, ස ගණ ඉනවා.
ü²ස් Bතරa කන ෙදෙ. ෙවන '#0 කන ෙදෙ
නැහැ. ඔ¢ මාස ගණනාවT ස්ෙසp ýප0වල +T Bනවා. ෙ%
ආකාරෙU බරපතළ ත00වයT
ෙබෙ. ඇ0තටම ඒ
NBD%වල ෙබන කට:0ත ෙනෙවa + වෙ. කQ}
*ෙIශෙU වැඩ කරන Kයලා ෙබල කඩන යවනවා. එd
Òතල ෙIශoණය0 එTක ෙබල කැfම අෙ අයට කරන
ව ෙදයT ෙනෙවa.
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ෙක}යාෙ( තානාප කායාලෙය ඔබ;&යට ෙ% ගැන
ෙතර;G දැනගන ව. පD Nය අ¢GIද ඇ;ළත මා දනා
තරමට 13 ෙදෙන# Bතර BBධ ත00වය යටෙ0 &ය Ndලා
ෙබනවා. ඒ Kයෙ, අෙ Þවර කමාතයට Kයලා Nය
අයෙග සාමාන2ෙය මාසයකට එT අෙය# ගණෙ &ය
Ndලා ෙබනවා. ෙ%කa ෙබන *ශ්නය. ඒ [සා ඒ අය එම
තැව අaෙවලා, ෙක}යාෙ( ෙවන0 JKයා ෙහයා
ගන උ0සාහ කරනවා. ඔ¢ ෙවන0 තැවල JKයා
ෙහයන උ0සාහ කරනෙකට, ඒ අයට ඇප බැඳ -ඒ අයෙZ
ඇප NBD%වලට අ0ස කර- ලංකාෙ( íව0 වන ප¢වලට
ඔබ;&යලා එතර වා යවනවා. එෙහම යව එතර වා
ෙදකT මෙZ අෙ0 ෙබනවා. ඒ එතර වා ෙදක මා ෙ%
අවස්ථාෙ(L සභාගත* කරනවා.
අ#Jස්ස, මාරඹ පQංe ෙT. දයානදට එතර වායT
යවලා
ෙබනවා. එෙමම අ#Jස්ස, මාරඹ පQංe
වරාෙගඩමානෙZ È ට0 එතර වායT යවලා ෙබනවා.
ෙ%ෙක ඔබ;&යලා Kයෙ ෙමකTද? "ඉහත È ඇප
බැ$%කරෙU 02 වන ෙකෙIය *කාරව ෙසpවා [:T කයා
B NBD% ගත කායය, බැL%, ෙකෙI සහ :;ක%
පැහැර හැ} අවස්ථාවdL" ඒ Kයෙ, JKයාව කරන ෙකනා.
"G ය ලTෂ Bස්සක 'දලT  ලංකා BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශයට ඉලා c අවස්ථාවdL ෙගCමට ඔබ එකඟ C
ඇත." ඒ Kයෙ, ඇප ය ෙකනා. "යව ã&කයා NBDම
කඩ කළා න%, ඒ ඇප ෙගවන ඔබ එකඟ ෙවලා ෙබනවා. ඒ
[සා G ය ලTෂ 20T ෙගවන" Kයලා එතර වා යවලා
ෙබනවා. එය යව අය හැcයට, "Å ඥ යසාරා ෙරþo,  ලංකා
BෙIශ ෙසpවා [:T කායාංශය ෙවPෙව" Kයා එd සඳහව
ෙබනවා. ෙ%කa ෙබන *ශ්නය. ෙසpවකයා ක වැඩ කර
තැ[ ඉව0 ෙවලා Ndලා, ෙවන තැනක JKයාවT කරන එක
Åත2PÙල NBDම කඩ
K|මT ෙවන
ව.
ගG ඇම ;&ය[, ඒ ෙසpවකයාෙZ NBDම හ}යට යා0මක
ෙවලා
ෙබනවාද Kයලා අ බලන ඕනෑ. ෙක}යාෙ(
හා%තා0 එTක, ඒ ෙසpවකයා ඇ කර ග0 NBDම හ}යට
යා0මක කර ෙබනවාද, ෙක}යාෙ( හා%තා අදාළ NBDමට
අPව ෙගවනවා Kය ෙගC% කරලා ෙබනවාද, එෙහම
නැ0න% පවර රාජකා}ය BතරTද කරලා ෙබෙ, ෙවන
වැඩ කරවාෙගන ෙබනවාද Kයලා අ බලන ඕනෑ. & අ
වැwර බලන ඕනෑ පැ0ත ෙමකTද? අෙ ã&කය
ෙවPෙව න% අ කට:; කරෙ,  ලංකා BෙIශ ෙසpවා
[:T කායාංශයට G ය ලTෂ 20T -G ය &යන 2Tඉලා ගන «මය .බඳව ෙනෙවa අ වැwර බලන ඕනෑ.
අෙ ã&කයා ෙවPෙව ඒ රෙv හා%තා එම NBDම කඩ කරලා
ෙබනවාද, නැIද Kයන කාරණයa අ වැwර බලන ඕනෑ
වෙ. ඒකa
ෙබන *ශ්නය. ෙමකද, අ NBDමකට
එකඟෙවලා යෙ අදාළ රාජකා}ය කරන තමa. හැබැa, ඒ
රාජකා}ය ඉTමවලා වැඩ ගනවා න%, ඊට වඩා +ෂ්කර ෙසpවයක
ඔ¢ ෙයදවනවා න%, 'ම එම NBDම කඩෙවලාද නැIද
Kයලා ෙසයා බලන ඕනෑ, ගG ඇම ;&ය[. ඒ කාරණය
හ}යාකාරව + ෙන¢O [සා තමa ෙ% *ශ්නය පැන නැ ලා
ෙබෙ.
ගG ඇම ;&ය[, ඒ [සා මා ඔබ;&යෙග ඉ¨මT
කරනවා, එතර වා එවලා ෙ% අයෙග G ය ලTෂ 20
ගණෙ අය කර ගන ක, එම අදාළ Iගලය ඒ රෙvL
ෙමකTද කරෙ Kයා කGණාකරලා ෙහයා බලන Kයලා.

—————————
* iස්තකාලෙj තබා ඇත.
*

னிைலயதி ைவகப  ள.

* Placed in the Library.
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ඒකට ෙහp;ව ෙමයa. අෙ තානාප කායාලෙය ඒ පැ0තට
තවම Ndලා නැ බව මා කනගා©ෙව ¢ණ0 ෙ% අවස්ථාෙ(L
Kයන කැම a. තානාප
කායාලය ෙබෙහ ෙවලාවට
කරෙ, ක¢G ෙහ ඒ පැ0තට ජංගම ෙසpවයT හදලා
+ෙන0 යන එකa. හැබැa, Þවර කමාතෙU ත00වය
ගැන ඇ0ත අවෙබධයT ලබා ගන; ඇ0ත වැටöමT ලබා
ගන; ඒ ã&කයෙZ +T ගැනBවලට ඇ0තටම ඇ% ක
ෙදන ඔ¢ ඊට වඩා වැwර මැQහ0 CමT කළ :;ව
ෙබනවා. ඒ [සා ජංගම ෙසpවාවT ෙහ යා0මක කරලා ෙ%
ස%බධෙය ෙසයා බලන Kයලා ඉලා cනවා.
ෙක}යාෙ( Þවර කමාතෙU ෙයෙදන අය cන *ෙIශවලට
ඔබ;&යෙZ අමාත2ාංශෙU Bෙශpෂ [ලධා} කyඩායමT ෙහ
යවා ෙ% .බඳව ෙසයා බලන Kයා මා ඔබ;&යෙග ඉලා
cනවා. ෙ% ගැට`ව බරපතළ කාරණයT [සා මා ඔබ;&යෙZ
Bෙශpෂ අවධානය ඒ ස%බධෙය ෙය' කරවනවා.
Vනය සහ අ[#0 රටවව * Tෙෂpප කරIQ තමa
අෙ රට ෙ% අවස්ථාව ලබාෙගන ෙබෙ. ඒක JKයා
අවස්ථාවT ¢ණාට අ ශය +ෂ්කර ෙසpවාවT. Bෙශpෂෙයම ඒ අය
තව0 ෙදයT කරනවා. හා%තා B දායක වන Bãාම වැ©
අර'ද «මයT ෙක}යාෙ( ෙබනවා. න'0 අමතර 'දලT
ෙගවනවා න% ඔ¢ ඒ 'දල NBDමට අPව ෙදෙ නැහැ.
ඒක ෙවනම ෙදන එකT හැcයට තමa ෙබෙ. ඇ0තටම
ග0ෙත0, ඔ¢ෙZ NBDෙ% ෙබන Áක වැ©පට අමතරව
ඔ¢ට Bãාම වැ© «මයට දායක ෙවන ඉඩT ඒ [සා
හදෙ නැහැ. ෙමවැ[ ෙIව ගැන ෙහයලා බලන
Bෙශpෂෙයම ඔබ;&යෙZ අවධානය ෙය' කරන Kයලා මම
ඉලා cනවා.
තව0 Bෙශpෂ කාරණාවT ඔබ;&යෙZ අමාත2ාංශය යටෙ0
ෙබනවා. ෙ% ගැන ඔබ;&ය ය% *මාණයK දැPව0ව ඇතැa
Kයා මම Bශ්වාස කරනවා. ගG ඇම ;&ය[, BෙIශ
JKයාවකට යන ෙකට «ම ෙදකකට යන වකම
ෙබනවා. Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[,  ලංකා BෙIශ ෙසpවා
[:T කායාංශය හරහා ඒජයT ම  යන අය ඉනවා.
ඒක තමa පළ'වැ[ «මය.  ලංකා BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශ පනත අPව තම B ෙහයා ගනා JKයාවකට
තමට යන ව අවස්ථාවT ෙබනවා. ඒක තමa ෙදවැ[
«මය. ස්වයංව -තම B- ෙසයා ග0ත JKයාවකට යන
අවස්ථාවT ෙබනවා. ෙ% යන අවස්ථාවකL බලපÊලා^ෙය#
B ය% තැනැ0ෙත#  ලංකාෙව ටත ෙසpවා [:T ය
සලසP ලැê අවස්ථාවක එම බලපÊලා^ තැනැ0තා B
කායාංශයට ෙගවන 'ද,- ඒ Kයෙ, ෙසpවෙU ෙයදවන
තැනැ0තා B ෙගවන 'ද- යයට හැ0තෑවT එම
Bගම[කයා ෙවPෙව, ඒ ෙයදවන ආයතනයට ලබා ගන
ව. ඒ Kයෙ, ඒජවලට ඒ 'ද ලබා ගන ව.
මම JKයාවකට යනවා න%, මම BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශයට ෙගවන 'ද යයට හැ0තෑවT ඒජයට ලබා
ගන ව. හැබැa මම ස්වයංව JKයාවT ෙසයාෙගන න%
යෙ, එම 'ද බලපÊලා^ ආයතනයකට ගන බැහැ. ඒක
BෙIශ ෙසpවා [:T කායාංශෙU ආදායමT. ඔබ;&ය ෙ%ක
ෙහඳට දනවා. ගG ඇම ;&ය[, න'0 පDව ෙමන ෙමවැ[
ත00වයT ඇ ¢ණා. ඒ ෙවPවට BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශය 2015 අංක 2 දරන ච«ෙඛය [#0 කළා. එම
ච«ෙඛය අPව වසර ෙදකකට &යන 10ක බැං# ඇපකරයT
ෙබනවා න%, බලපÊලා^ ආයතනයT හැcයට අර ෙසpවෙU
ෙයදවන තැනැ0තා B ෙගවන 'ද යයට හැ0තෑවT
ගන ව Kයලා. හැබැa, ෙ% ච«ෙඛය *Iධ කෙළp
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පාෙ%;ව

[ගG D[ හ$ෙන0 මහතා]

නැහැ. මෙZ ළඟ එම ච«ෙඛය
ච«ෙඛය සභාගත* කරනවා.

ෙබනවා. ඒ [සා මම දැ ඒ

ඊට පස්ෙසp ස%ප0 බැං#ෙ( G ය &යන 10ක
ඇපකරයT ය "Z M Travels" Kයන, 2815 දරන ලaස
අංක ෙබන ආයතනයට ෙ%ක ලබා +නා. BෙIශ ෙසpවා
[:T කායාංශෙU එවකට c සභාප ;මා ෙමය ලබා Lමට
කට:; කළා. එම සභාප ;මා Bම ස%ප0 බැං#වට ඇපකර
සඳහා යව  යT මා ළඟ දැ ෙබනවා. මම ඒ  ය0
සභාගත* කරනවා.
ඊළඟට, එම ඇපකරය වහාම cancel කරන Kයලා0
සභාප ;මාම -වැඩබලන සභාප උ ෙIශය මහ0මාම2016.09.08වැ[ දා දැP% +නා. *ශ්නය ෙබෙ, ෙ%ක
cancel කරන ඕනෑ කාල ÒමාවT ෙදෙ නැ ව, ඉතා
ඉTම[ම cancel කරන Kයලා දැP% +P එකa. ඒකට
ෙහp;ව ¢ෙy ෙමයa. "Z M Travels" Kයන [ෙයxත
ආයතනයට අදාළ ෙනවන 'දලT ලබා ගැÅමකට තමa ෙමම
ගPෙදPව Iධ ¢ෙy. ෙ% [සා BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශයට + { පාbව ආසන වශෙය &යන 123T. ෙ%
.බඳ පDව අභ2තර Bගණන අංශය B ප|TෂණයT
පැවැ0{වා. ඒ ප|Tෂණය පව0වලා අමාත2ාංශෙU ෙක%;මාට
යවලා, අධ2Tෂ මyඩලයට ෙය' කළා. මම ඔබ;&යෙග
ඉලා cනවා, අභ2තර Bගණන අංශය B පව0වන ලද ඒ
ප|Tෂණ වාතාව ෙ% සභාවට ව න% ඉQ}ප0 කරන
Kයලා. ෙ% ෙමෙහෙ0 ඒ වාතාව ඉQ}ප0 කරන බැ}
ෙවන ව. පස්ෙසp ෙවලාවක හ} ඉQ}ප0 කරන. ෙමකද,
ඒ ගැන අභ2තර Bගණක අංශය B ප|TෂණයT කරලා ඒ
වාතාෙව ෙ% ගැන අනාවරණය ෙවලා යL, අභ2තර
Bගණක ඉතා පැහැQව 'ද වංචාවT ෙමතැන Iධ ෙවලා
ෙබනවා Kයලා ෙපP% කරලා යL, නැවත ප|TෂණයT
කරන අවස්ථාවT හදලා ෙබනවා; ඒ සඳහා නැවත ප|Tෂණ
කyඩායමT ෙය' කරලා ෙබනවා. ෙ%ෙT ෙබන බරපතළම
ත00වය ෙමයa. මම Ëට අදාළ ෙඛන ඔබ;&යෙZ අවධානයට
ෙය' කරවනවා.
ඒ ෙගලෙZ ෙ% කට:0ත නැවැ0{වාට පස්ෙසp "Z M
Travels" Kයන ආයතනය 2016 ඔTෙතබ 06වැ[ දා
අමාත2ාංශෙU ෙක% í.එස්. BතානෙZ මහතාට  යT
යවනවා. ඒ  ෙය Kයෙ ෙමකTද?
"මම ෙ%
ප|Tෂණයට එෙ නැහැ.' - dට සභාප ;මා තමa දැනට
එම ආයතනෙU යාකා} අධ2Tෂ - Working Director - උ
ෙIශය. - 'ඔ මෙග &යන 20ක bribe එකT ඉ`වා."
Kයලා ඒ  ෙය Kයනවා.
ෙ%ක ඉතා බරපතළ ෙචදනාවT. ඒ ෙචදනාව හ} ෙවන0
ව, වැරQ ෙවන0 ව. න'0, අමාත2ාංශෙU
ෙක%;මාට -සභාප ;මාටද ටපතT සdතව- ෙය' කර
ෙබන  ෙය කර ෙබන ෙ% ෙචදනාව ගැන ඔබ;&ය
ප|TෂණයT කරන.
මා දනා තරමට ෙදවැ[ ප|Tෂණ කyඩායම ෙය' කරලා
ෙබෙ, අර පළ'වැ[ අභ2තර Bගණක B අනාවරණ
කර කGO වහන. ඒ ෙදවැ[ ප|Tෂණ කyඩායෙ%

———————————* Bය'@ල ඉ/:ප( ෙනකරන ලZ.
ஆவண* சமபிகபடவிைல.
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සාමාxකෙයT හැcයට0 ෙ% උ ෙIශය මහ0මයා -යාකා|
අධ2Tෂ-ඉනවා. ෙමතැන ඉතා පැහැQව ෙ% යාවය Iධ
ෙවලා
ෙබනවා; Iධ ¢O බවට ඉතා පැහැQ සාTM
ෙබනවා. G ය &යන දහයක ඇපකරයT තබන BෙIශ
ෙසpවා [:T කායාංශය ස%ප0 බැං#වට  [#0 කරලා
ෙබනවා. ඒ වාෙZම ඒ ඇපකරය cancel කරලා ෙබනවා.
එෙහම cancel කරලා, ෙ% කර Bගණන ප|Tෂණය ෙවනස්
කරලා, තව0 ප|Tෂණ කyඩායමකට ෙය' කරලා ෙබනවා.
ෙ% වන Bට ෙ% .බඳව ෙසයා බලන Áල2 අපරාධ Bමශන
ෙකvඨාසය - FCID එක - දැPව0 කරලා ෙබනවා. න'0
FCID එක වහලා ෙබනවා. FCID එක නැ [සා දැ ෙ%
ප|Tෂණය කර ෙගන යන බැහැ. බලපÊලා^ෙය#ට අa
නැ
කට:0තT එවැ[ බලපÊලා^ෙය#ට පවරලා, ෙ%
ෙකෙරන ගPෙදPව .බඳව ෙමකTද දැ ඔබ;&යෙZ
ස්ථාවරය? ඔබ;&ය Bම ප0 කරන ලද අධ2Tෂ මyඩලෙU
dට සභාප වරයාට, වතමාන යාකා| අධ2Tෂවරෙය#ට
අදාළව ෙ% ෙචදනාව බරපතළ Bයට ඉQ}ප0 ෙවලා ෙබන
[සා, ෙ%ක බරපතළ ත00වයT.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ෙ% පදන&ම, "Haifa
Manpower Recruitment(Pvt) Limited" Kයන ආයතනයට0, ඒෙT licence අංකය 2448 සහ "Al Dhanhani International" licence අංක 2315 - Kයන තව0 ආයතනයකට0 ෙ%
ආකාරයටම අවස්ථාව ලබා Lලා ෙබනවා. ඒ Kයෙ, ස්වයං
JKයාවT හැcයට තම JKයාව ෙසයා ග0ත ã&කෙය#
B ආයතනයට ෙගවන 'දල බලපÊලා [ෙයxත
ආයතනයකට පවරන බැහැ. එෙහම පැව|මT කළා න%,
එතැන සාපරාÞ Áල2 අපරාධයT Iධ ෙවනවා. ඒ .බඳව මම
ඔබ;&යෙZ අවධානය ෙය' කරනවා.
පDNය කාලය ;ළ BෙIශ ෙසpවා [:T කායාංශය ;ළ
Iධ ¢O Áල2 අ«&කතාව .බඳව වාතා ගැන Ëට කP0
ඔබ;&යෙZ අවධානයට ෙය' කළා. ෙ% ගැන ඔබ;&ය
ප|TෂණයT කරලා යා මාගයT ගනා ;G, අපට0 නැවත
නැවත0 Kයන Iධ ෙවලා ෙබනවා. ෙමකද, ෙ% Áල2
අපරාධයට ස%බධ ෙවච }ස් අද තවම0 BBධ තැවල
තන;G දරනවා. ඔබ;&යෙZ ආybෙ( ඇම ක% දරනවා.
ඔබ;&යෙZ ආybෙ( ඇම ක% දරන [සාa අද ඔබ;&යට
ෙ% .බඳව යා මාගයT ගන බැ} Kයන *ශ්නය අපට
ෙබනවා.
පDNය කාලෙU -2012 ඉඳලා 2014 ෙවන ක- BෙIශ ෙසpවා
[:T කායාංශයට අදාළව Iධ ¢O Áල2 අ«&කතාව
.බඳව Ëට ක අ අවස්ථා ගණනකL කථා කරලා
ෙබනවා; ෙ% පාෙ%;ෙ( කථා කරලා ෙබනවා. න'0
උ0තරයT ලැලා නැහැ. ඔබ;&යට0 උ0තරයT ෙහයා
ගන බැ} ෙවලා ෙබනවා. ඔබ;&ය [ෙයජනය කරන
ආybෙ(ම ඒ අය ඇම ක% දරන එක ඒකට ෙහp;ව ෙවන
ව. ඒ ආකාරයට [ලධා}P0 ඉනවා. සමහර [ලධා}
ෙවන0 තැවලට Ndලා ෙබනවා. හැබැa, ංe අයෙග දඩ
ගැö%, කැ -ෙකc, අය කර ගැÅ% Iධ ෙවනවා. ඒක
ඔබ;&ය දනවා. BෙIශ ෙසpවා [:T කායාංශෙU ෙල#
&[ස්D වැරQ කළාම, ෙපw අයට දඩ ෙගවන Iධ ෙවලා
ෙබනවා.
අද ඔබ;&ය BෙIශ JKයා ඇම ව}ය BතරT ෙනෙවa,
ඔබ;&ය ෙ% රෙv අකරණ ඇම ව}ය. BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශෙU Ëට ක Iධ ¢O වැරQ .බඳව °+-°රණ
ගැÅෙ% හැKයාවT දැ අකරණ ඇම ;&ය හැcයට
ඔබ;&යට ෙබනවා. Bෙශpෂෙයම, පDNය කාලෙU Iධ ¢O
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Áල2 අපරාධවල නb කට:; සඳහා මහාකරණ ;නT
d©වනවාය Kයලා ඔබ;&ය ෙයජනා කර ෙබනවා. ඒ Bයට
මහාකරණ ;නT d©වනවා න%, එක අකරණයක බැ$%කර
ගPෙදPව ගැන නbව ෙමෙහයවන. ඒ අතර, අද ඔය
ආybවටම ෙවලා ඉඳෙගන මහා ෙල#වට චyw වාෙZ කථා
කරන BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශය භාරව dට
ඇම වGෙZ, Bගණකාප වරයා ප|Tෂා කර ලබා L ෙබන
Áල2 අපරාධ .බඳව තව0 මහාකරණයක කට:; කරන
Kයලා මම Kයනවා. K}අ%මාවGට දාන + හැc, පා ගම
Nය හැc, මැa Qනයට බb ෙග[ච හැc, Jස්C% ය හැc,
හාඇල, 'ඇල ෙTටස්'ව හ%බෙතටට බ0 පැකv
ෙග[ච හැc; ෙ% ෙIව ගැන ෙසයා බලන Kයා මම
ඔබ;&යෙග ඉලා cනවා. ඔබ;&ය ෙ%වා ගැන ෙහයන
;Gම අ 0 ෙ%වා ගැන Kයනවා. ෙමකද, ඒක ඒ තරමටම ෙ%
රෙv බරපතළ Áල2 අපරාධයT [සා. Bෙශpෂෙයම, [බාධා
K|මT] ඒවා0 ෙහයලා ෙබෙ. ඒවා ෙහයලා වාතා
පාෙ%;වට Lලා ෙබනවා. ඒ කාරණය ෙම;&ය0 දනවා;
ඔබ;මලා0 දනවා. ඒ අය ඔබ;මලාෙZ ආybෙ(
ඇම ක% කරන [සා, සමහරBට ඔබ;මලාට ඒවා ආරTෂා
කරන Iධ ෙවලා ෙබනවාද Kයලා සැකයT අපට ෙබනවා.
මම ගG අමාත2;&යෙZ අවධානය Bෙශpෂ කාරණාවT
ස%බධව ෙය' කරනවා. oව ෙත©ෙපෙළpL අය කරන
ගාස්; .බඳව BෙIශ ෙසpවා [:T කායාංශයට අදාළව [තර
[තර ã&කaෙග ඉ¨මT එල ෙවනවා. ෙමකද, අ
දනවා, ෙකෙන# BෙIශ ෙසpවා [:T කායාංශෙU පළ'වැ[
වර යා පQංe ෙවලා Nයාට පස්ෙසp, ෙවන0 රටවල ෙබන
පහDක% අPව, ඔ ගත කරන කාලය ඇ;ළත JKයා මාG
කරන අවස්ථාවT ෙබන බව. Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[,
ෙක}යාෙ(L න% අ¢G+ 4 ඇ;ළත JKයාව 2 වරT මාG
කරන අවස්ථාව ෙබනවා. න'0 ඒ අ¢G+ 4 ඇ;ළත
ã&කෙයT ලංකාවට එනවා. එෙහම ඇB0 නැවත BෙIශගත
Cෙ%L ලංකාෙ( BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශය එම
ã&කයාෙග
අ`0 JKයාවකට යන පදන& 17,500ක
ගාස්;වT අය කරනවා.
මම Kයෙ ෙ%කa. ෙමය, 'දලT හැcයට ංe ෙදයT.
න'0 එම 'දල අය කරන ෙහp;වT ෙබන ඕනෑ. ෙමකද,
ඔ යා පQංe ෙවලා Nයා න%, ඔ යා පQංe ෙවලා යෙ
ෙමම Å ය අPව ෙගCමT කරලා න%, ඔ ෙසpවය කරන රෙv
JKයා මාG කරන පහDකමT ෙබනවා න% - එෙසp JKයා
මාG කර එන ෙකනා ලංකාවට එෙ [වාbවකට ෙවන
ව, මළ ෙගදරකට ෙවන ව, දGෙව#ෙZ උප
Qනයකට ෙවන ව.- එෙසp එන ෙකනා oව
ෙත©ෙප. නැවත BෙIශ රටකට යනෙකට, ඔබ;&යෙZ
අමාත2ාංශය ඒ ෙකනාෙග අ`0 JKයාවකට යන හැcයට යා
පQංe ගාස්;වT අය කරෙ ඇa Kයලාa මම අහෙ. ඒකට
ඔබ;&යට උ0තරයT
ෙබන ව, "ෙ%ක Å මය
ත00වයT." Kයලා. ෙමය Å මය ත00වය න%, අ`  එම
Å ය ෙවනස් කරන Kයලාa මම Kයෙ. ඒක සාධාරණ
Å යT ෙනෙවa. ඔ¢ ලංකාෙව ට රටකට යෙ අෙ
රටට ෙසpවයT කරනa. ඔ¢ෙZ JKයාව මාG K|ෙ% අa ය,
ඒ රෙv අa යT. එෙහම න% අ`0 JKයාවකට නැවත යන
පදන& ඒ 17,500 අය කරන එපා Kයන ඉ¨ම තමa අපට
ඔබ;&යෙග කරන ෙබෙ.
ඊළඟට, ෙ% BෙIශගත ã&කa සඳහා අපට සපයන
ව පහDක% ෙමනවාද Kයලා ෙ% පාෙ%;ෙ( සාකඡා
කරනවාට අමතරව, Bෙශpෂෙයම අවස්ථා ගණනාවකLම අප ගG
සභාප ;මා එTක0 කථා කරලා ෙබනවා; ඒ වාෙZම ඔබ;&ය
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එTක0 සාකඡා කරලා ෙබනවා. ෙමකද, අ දනවා අද
duty free පහDකම ෙබෙ ක©නායක oව ෙත©ෙපෙළp
Bතරa Kයන එක. එක කාලයක ෙමම පහDක% ෙකළඹ ස්ථාන
Kdපයක gණා. අද ට රට JKයාවT කරලා එන ෙකෙන#ට
Kෙල 30ක බෑZ එකT තමa අරෙගන එන ෙවෙ. අ¢G+
2T-3T රස්සාව කරලා එන ෙකනාට ඒෙක කරන ව
ෙදයT නැහැ. ඒ [සා අ ඔබ;&යෙග ඉ¨මT කළා, අbම
තර& ලංකාෙ( යාපනය, #Gණෑගල, ගාල, මාතර වැ[
*ෙIශ Kdපයක, එෙහම නැ0න% ෙකළඹ තදාසන *ෙIශ
Kdපයක °Gබ+ සහන ෙවෙළඳ මධ2ස්ථාන ආර%භ කරන
Kයලා. මම Kයෙ ෙ%කa. ඒ ගැන සලකා බලා එෙසp ආර%භ
K|මට ඔබ;&යට ෙයජනාවT ඉQ}ප0 කරන ව.
ෙමකද, අද තාTෂණය ෙබනවා; ATM පහDක% ෙබනවා;
ප}ගණක පහDක%
ෙබනවා; CCTV කැමරා පහDක%
ෙබනවා. අද passport එෙක වංචා කරන බැහැ. රට Nය
ෙකනාමද එම ස්ථානවලට එෙ Kයලා ෙසයන ව.
ෙකළඹ gO °Gබ+ සහන ෙවෙළඳ මධ2ස්ථාන වැDෙ( රට
Nd එන අය නැ;ව ෙවන අය බb ගන එන dදාa. න'0
අද ඒකට තාTෂණය පාBe K|මට ඔබ;&යට ෙහඳටම
හැKයාව ෙබන [සා අප ඒ ෙයජනාව0 ඔබ;&යට නැවත
ඉQ}ප0 කරනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, BෙIශගත ෙවලා JKයා කර,
අතරමැQ JKයාව [දහස් ෙවලා එන අයෙZ ළමaට
ලංකාෙ( පාසලකට ඇ;ළ0Cමට ෙබන බාධා .බඳව අ Nය
වර0 කGO ඉQ}ප0 කළා, අවස්ථා ගණනාවකL සාකඡා කළා,
ගG ඇම ;&යෙZ අවධානයට0 ෙය' කළා. මම එක
උදාහරණයK ෙමම කාරණය ඔබ;&යට ෙය' කරනවා. ෙමම
උදාහරණය ඔබ;&යට වැදග0 ෙවa Kයලා මම dතනවා. මම
ෙ% උදාහරණයට ෙය' කරන, ස්වා& Gෂයා හා භායාව Kයන
ෙදෙදනාම මාලQවaෙ තමa JKයාව කරෙ. හැබැa, දG
*s ය0 එTක ඇයට ලංකාවට එන Iධ ෙවනවා. ඇයෙZ
පළ'වැ[ දGවා BෙIශ පදනම යටෙ0 2018L පළ'වැ[
ප යට ඇ;ළ0 කරන ඇය ඉ`% කරනවා. න'0 ඇයට
d& ල#O *මාණය ලැෙබෙ නැහැ. ෙහp;ව, අවශ2 වන
ස%Xණ කාලයට වඩා වැwර කාල *මාණයT ලංකාෙ( ගත
කර ෙබනවා Kයන එකa.
BෙIශ රටක ඉන ඕනෑ කාලයට වඩා වැw කාල *මාණයT
ලංකාෙ( ගත කර ෙබනවා Kයන එකa ෙහp;ව. එතැනL එ;&ය
ඉQ}ප0 කරන තකය තමa oව Å | අPව අවම වශෙය
ස 32T ඉTම { ගැ[යකට ෙස¦ඛ2 ෙහp; මත oව ගමනක
ෙයෙදන බැහැ Kයන එක. ඒ [සා ඇය ක එනවා. ඇයට
දG *s ෙය පDව Qන 43T වැwර ලංකාෙ( ඉන Iධ
ෙවනවා. හැබැa, Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ඇයෙZ ප¢ල
අ¢G+ 7T මාලQවaෙ ෙසpවය කරලා
ෙබනවා. ගG
ඇම ;&ය[, මම ඔබ;&යට ෙමය එවනවා. අ¢G+ 7T
මාලQවaෙ ෙසpවය කරලා, යයට 1 BෙIශ JKයා පදනම
යටෙ0 ෙමම ඉ¨ම කළාම, ඇයෙZ දGවාට පාසලT නැ
ෙවනවා. දැ ෙමකද ෙවලා
ෙබෙ? ස්වා& Gෂයා
මාලQවaෙ; භායාව ලංකාෙ(; දGවාට පාසලT නැහැ. ෙහp;ව,
ෙමකTද? අ%මa, තා0තa BෙIශ JKයාවල [යැ¨ම. ෙ%
උදාහරණය ෙහඳටම *මාණව0 [සා මා ඔබ;&යෙග
ඉ¨මT කරනවා, Bෙදස්ගත  ලාංKක ã&කය ෙවPෙව
ජා ක පාසලක එක ප කාමරයT ආර%භ කරන පට
ගන Kයලා.
අධ2ාපන ඇම ;මාෙZ #යා cය Qස්STකෙU ෙහ පට
ගන Kයන. එක පාසලක එක ප කාමරයT. අද රාජ2
ෙසpවකය ස්ථාන මාGෙවලා එනෙකට ඒ අයෙZ දGවට
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පාෙ%;ව

[ගG D[ හ$ෙන0 මහතා]

තැනT ෙබනවා. ෛවද2වG ස්ථාන මාGෙවලා එනෙකට ඒ
අයෙZ දGවට තැනT
ෙබනවා. හ'දා ෙසබළා ස්ථාන
මාGෙවලා එනෙකට ඔෙZ දGවාට ෙ% රෙv තැනT ෙබනවා.
හැබැa, BෙIශ ෙසpවෙU අ¢G+ දහයT, පහෙළවT ඉන
ã&කෙය#ෙZ දGවට ෙ% ස්ථානය නැහැ. මම සඳහ කළ
මාලQවaෙ ෙ% අ0දැÈම එක උදාහරණයT Bතරa. ඒ [සා
මම ඔබ;&යෙග ඉලා cනවා, එTෙක ෙ% BෙIශගත
පදනම යටෙ0 එන පාසවලට ඇ;ළ0 K|ෙ% යයට එකක
*මාණය යයට පහT, දහයT කරන මැQහ0 ෙවන Kයලා.
එෙහම නැ0න% අb තරෙ% එක පාසලක පළ' වසෙ ඉඳලා එක
ප කාමරයT BෙIශගත ã&කයෙZ දGවට ඇ;ළ0Cමට
ඉඩ පහDක% සාදා ෙදන Kයලා මා ඉලා cනවා. ෙමකද,
ෙ% කාරණය BෙIශගත ã&කයෙග ම;ෙවන *ධාන
ගැට`වT. ෙමන ෙ% කාරණා *මාණය තමa මට Áක
වශෙයම ඔබ;&යෙZ අමාත2ාංශය යටෙ0 ම; කරන
ෙබෙ.
Bෙශpෂෙයම සමාජ සBබල ගැC%, Dභ සාධන හා කද
උඩරට උGමය .බඳ අමාත2ාංශය යටෙ00 ය% කGO
කාරණා *මාණයT ගG ඇම ;මාෙZ අවධානයට ෙය'
කරන ඕනෑ. ඔබ;මා දනවා, පDNය කාලය ;ළ ෙල#
*ශ්නයT පැන නැoO ෙදයT තමa සමෘI සËTෂණය .බඳ
කාරණය. සËTෂණය වැරQa Kයලා සමෘIලාෙZ සමෘIය
කැණාට පස්ෙසp ඒ අය මහපාරට බැස්සා; උIෙඝෂණය කළා. ඒ
[සා ඔබ;මාට Iධ ¢ණා, නැවත ෙ%ක නතර කරන.
Bෙශpෂෙයම ඔබ;මාට ෙ% දැCම ෙහඳට Ga. සමෘI
සංවධන
ෙදපාතෙ%;ව
"සමෘIය
ඔෙය;
ඔබ
ෙවPෙවය." Kයා ෙ% දැCම පළ කළා. "කලබල
ෙනෙවන; එT සමෘIලා^ෙය# ෙහ සමෘI වැඩසටහ[
ඉව0 ෙන ෙකෙ; D+Dක% ෙබන නව }සT සමෘIයට
එක; ෙ(." Kයලා. හැබැa, ෙ% සËTෂණය කරන ඔබ;මා
Bශාල 'දලT ෙයෙද(වා. ඔබ;මා ෙයදව 'ද *මාණය
K(ෙව0, © 20T Bතර ෙබන සËTෂණ පSකාව හදන
ඔබ;මා &යන 50T Bතර Bයද% කළා. ලTෂ 500T. එය
ප}ගණක ගත K|ම සඳහා හැම *ාෙI3ය ෙක%
කායාලයකටම තාවකාකව බඳවාග0 එක Iගලෙය#ට එක
පSකාවට G ය 20 ගණෙ ෙග(වා. එතැන ආසන වශෙය
ෙකc 7T Bතර Bයද% කළා. [ලධා} 375කට ඉධන
Lමනාව ෙවPෙව &යන 75T Bතර Bයද% ¢ණා. ආසන
වශෙය ෙදෙළස්ෙකc අs ෙදලTෂ පනස් දහසක Bතර
'දලT ෙ% සËTෂණයට Bයද% කළා. හැබැa, සËTෂණයට
එචර 'දලT Bයද% කරලා අවසානෙU ඔබ;මලාට ගන
¢O °රණය ෙමකTද?
මම ඒ °රණය ෙකcෙය K(ෙව0, සමෘI සංවධන
ෙදපාතෙ%;ෙව ය`ම Qස්ST ෙක%වGට, සමෘI
අධ2TෂවGට, *ාෙI3ය ෙක%වGට Å බyඩාර
හdන Kයන අධ2Tෂ ජනරාවරයා 2017.08.16 Qනැ
 යT යවනවා. ඒ  ෙU ෙබෙ ෙමකTද? ෙ% ෙතර;G
ප}ගණක වැඩසටහනට ඇ;ළ0 C ෙන Éම0, ලැÉ ඇ
* ඵලවල ය% ය% ගැට`කා} ත00වය උIගත C ඇ බැB
එය සැලKලට ෙගන [#0 කර ඇ සමෘI සහනාධාර නාම
ෙඛන අවලංo K|මට කට:; කරනවා Kයලා සඳහ වනවා.
ඒ Kයෙ ෙදෙළස්ෙකcයT Bයද% කරලා අවසාන * ඵලය
¢ෙy ෙමකTද? ෙ%ක නතර කරන Iධ ෙවච එක.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ඔබ;මාෙZ ෙ(ලාෙව මම Bනාwයa ගෙ. ඒක අ
හදාෙගන යනවා. ෙ% ෙතර;G computer එකට ඇ;ළ0
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K|ෙ%L ඒ අය බරපතළ වැරQ කරලා ෙබනවා. ඉතා අb
මvට& © 17 computerize කරන ඕනෑ Bයට 1, 2, 3 ඒ
වාෙZ ල#O කරනෙකට0 සමහර වැරQ ෙවලා ෙබනවා.
හැබැa, දැ ෙ%ක හදාෙගන යනවා. ෙ% සËTෂණය ඉතාම
Q:O සËTෂණයT. ඒ [සා අ ෙ%ක B කරෙ නැහැ.
ෙ%ක හදලා ආපD යාවට නගනවා.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

මට gO *ශ්නය ෙ%කa. සËTෂණය Q:O ෙවන
ව. ඒකට Nය ෙදෙළස්ෙකcයT Bයදෙම ග0 * ඵලය
ෙමකTද Kයන එකa *ශ්නය. ෙමd අවසාන * ඵලය ෙ
වැදග0 ෙවෙ. ඒ අවසාන * ඵලය ෙමකTද Kයන එක
තමa *ශ්නය. ගG අමාත2;ම[, Q.$කම ;ර K|ෙ%
වැඩසටහ
ෙමෙහයCම
ස%Xණෙය
ඔබ;මාෙZ
අමාත2ාංශයට අය0 වගÈමT Kයා තමa මා Bශ්වාස කරෙ.
සමාජ සBබල ගැCමට, Q.$කම ;ර K|මට අෙ කැනv
මyඩලෙU පළG+ ඇම වරෙයT හැcයට ඔබ;මා ඉනවා.
හැබැa, අපට ෙපෙනනවා, ව} වර ඟT අමාත2ාංශවP0
ෙ% Q.$කම ;ර කරන බව; ඒකට යවර ගනා බව.
උදාහරණයT වශෙය ඔබ;මාට ව0පතක ෙබන වාතාවT
ෙපවන%. එd
ෙබනවා, "Q.$කම ;ර K|ෙ%
වැඩසටහන යටෙ0 ණය ෙයජනා «මය ඇම Gව අ 
ඇරෙ." ආරTෂක අමාත2ාංශෙU එකT. රාජ2 උකස් හා
ආෙයජන බැං#ෙ( Iධ Áල2 ණය ෙයජනා «මය යටෙ0
ස්වයං JKයාලා Q}ගැCෙ% වැඩසටහනT ඇම ;මාෙZ
යගම කායාලෙU ෙබනවා.
ෆaස 'ස්තාපා ඇම ;මාෙZ පළා0 සභා හා පළා0 පාලන
අමාත2ාංශෙයP0 Q.$කම ;ර කරනවා අ දKනවා. රාජ2
ආරTෂක ඇමැ ;මා0 Q.$කම ;ර කරනවා. එතෙකට
ඔබ;මාෙZ රාජකා}ය ෙමකTද? ෙ% සඳහා
ඔබ;මාෙZ
අමාත2ාංශෙU ෙබන වැඩසටහ, අෙන#0 අමාත2ාංශවල
ෙබන ෙමවැ[ වැඩසටහ එTක ගැළෙපෙ ෙකෙහමද,
ස%බÞකරණය ෙකෙරෙ ෙකෙහමද,මධ2ගත කර
ගෙ ෙකෙහමද? එෙහම නැ ව ෙ% කට:0ත කරනෙකට
ඔබ;මාෙZ අමාත2ාංශෙයP0 ඔබ;මා G ය &යන ගණනT
ෙ% සඳහා Bයද% කරනවා. ෙ%වා ෙ% රෙv ජනතාවෙZ 'ද.
ආරTෂක අමාත2ාංශය ආරTෂාව පැ0තK යලා Q.$කම
;ර කරනවා. ඒක එෙහම ෙවන ව. එ;මාෙZ බල
*ෙIශය ඇ;ළත එ;මාට0 එෙහම කැT#මT ෙබන ව
ෙ. ඒකට ෙමකT හ} ෙහp;වT ෙබනවා. එම [සා ෙ%
යල මධ2ගත ෙකෙරන වැඩසටහනT, වැඩ .ෙවළT
ඔබ;මාෙZ අමාත2ාංශය යටෙ0 ෙබන ඕනෑ Kයලා මම
Bශ්වාස කරනවා. මම ක K(වා වාෙZ අb තරෙ% සමාන
අමාත2ාංශවල කට:; .බඳ ෙහ දැPමT ය :;a. BෙIශ
B[මය ස%බධෙය BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශය
ã&කයට අදාළ ෙකටස .බඳව [වැරQ දැPව0 CමT
ෙබනවා න%, ඔබ;මාට0 එවැ[ දැPමT ය :; ෙවනවා.
ෙ% ස%බධෙය අෙන#0 අමාත2ාංශ අරෙගන ෙබන
යවර ෙමනවාද Kයලා ඔබ;මාෙZ අමාත2ාංශෙය ෙතර;G
ලබාෙගන, ඔබ;මාෙZ අමාත2ාංශය දැPව0 K|ෙ%
යÊණයT ෙහ අවශ2a Kයලා අපට න% dෙතනවා. ෙ%ක
මධ2ගත ෙවෙ නැ ¢ණාම අයාෙ යන ත00වයT ඇ
ෙවනවා.
ඊළඟට, සමාජෙසpවා ෙදපාතෙ%;ව යටෙ0 පාලනය වන
Bෙශpෂ අවශ2තා ඇ දGව සඳහා පව0වා ෙගන යන මහරගම,
නාBන ළමා මාෙගපෙIශන මධ2ස්ථානය ෙවත මම
ඔබ;මාෙZ අවධානය ෙය' කරනවා. ෙමකද, අද Qන Bවාදයට
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කාතා හා ළමා කට:;0 අදාළ වන [සා. ළමa ගැන0
කට:; කරන [සා Bෙශpෂ අවශ2තා සdත දGව ගැන0
සැලKම0 Bය :;a. අ දනවා, ඒ අයට BBධ න%
ෙබනවා. න'0 ෙප+ෙ( ග0ෙත0 Bෙශpෂ අවශ2තා ෙබන
දGවෙZ මධ2ස්ථානයT නාBෙ පව0වා ෙගන යනවා.
ඒෙT ෙපර පාසැ oGවG සහ ළමා සංවධන සහායකය
අටෙදෙනT ඉනවා. ඒක පව0වාෙගන යෙ ඔබ;මාෙZ
අමාත2ාංශය යටෙ0.
*ශ්නය ෙබෙ ෙ% ෙදම( යෙZ මානක ත00වය
ෙගඩ නැÆම
.බඳවa. ෙ% දGෙව සාමාන2 පාසැ යන
දGෙව වාෙZ ෙනෙවa. ෙ% දGවෙZ කථන හැKයාව, ෙභ¦ත
eK0සකවGෙZ උපෙදස් මත +වල දGව ෙවනම වග කර
ෙගන හ$නා ගන ඕනෑ. ඔ¢ට යාකාරක% හදන ඕනෑ; ෙ%
දGව ෙපර පාසැ යවන G+ කරන ඕනෑ. එෙහම
නැ0න% ෙ% දGව වෘ0°ය Oවට ෙයදවන ඕනෑ;
ෛද[ක කට:; O කරන ඕනෑ; පාඩ% සැලD% කරන
ඕනෑ. Bශාල කට:; ගණනාවT
ෙබනවා. න'0 ගG
ඇමැ ;ම[, අෙනT oGවGට වාෙZ, ෙවන0 පාසැ
oGවGට වාෙZ ෙ% oGවGට අ0 ෙපතT නැහැ. ෙ%
oGවGට පැය අටක වැඩ ෙ(ලාවT නැහැ. ෙමතැන ඉෙ
oGවG අට ෙදෙනT ¢ණාට, ෙ% oGවG සාමාන2 ළමෙයT
හDGවන oGවGට වඩා Bශාල කැප K|මT කරනවා; මහ
ෙවනවා. ෙමය ඔබ;මාෙZ අමාත2ාංශය යටෙ0 ෙබෙ. ෙ%
අයට සාමාන2 පාසැ oGවරෙයT ලබන වැ©ප ලැෙබෙ
නැහැ. ඒකa මට ෙබන *ශ්නය. මම ඒ ගැන ඔබ;මාෙZ
අවධානය ෙය' කරවනවා. Bෙශpෂ අවශ2තා ෙබන ළමa
ගැන ෙහයන ෙ% oGවG අටෙදනා ගැනව0 ඔබ;මාෙZ
අමාත2ාංශෙය Ëට වඩා සැලKලT ෙය' කර, අb තර&
රජෙU පාසැ oGවGෙZ වැ© තලයක යලා වැ© ලබා
Lමට කට:; කරන මැQහ0 ෙවන Kයලා මම ඔබ;මාෙග
ඉලා cනවා.
ඔබ;මා දනවා, ෙ% ෙබෙ සමෘI *ජා ශT ජා ක
ස%ෙ%ලනෙU 2017ට අදාළ ෙපත. ෙ%ක මට0 වඩා ෙහඳට
ඔබ;මාට මතක ඇ . ඒ වාෙZම 2015 වසෙ අෙ*p මාසෙU Ëට
ක පැවැ0 { QB නැම ජා ක ස%ෙ%ලනය .බඳව
Bගණකාප
ෙදපාතෙ%;ෙව
Bශාල
Bගණන
ප|TෂණයT පව0වනවා Kයලා ඔබ;මා දනවා. ඒ
ප|TෂණෙU - මම ෙගඩT Kයවන යෙ නැහැ. ෙ%
ප|Tෂණය අPව G ය &යන 71ක, -G ය 71,453,286ක'ල2 අ«&කතාව + ¢ණා Kයලා Bගණන BමD% සdතව
Bගණකාප ;මා වාතාවT ඉQ}ප0 කරලා ෙබනවා. ඔබ;මා
ඒ ගැන දනවා ෙ. මම ඔබ;මාෙග එක ෙදයT අහන
කැමැ a. ෙ% ජා ක ස%ෙ%ලනය ෙමකTද? ඔබ;මා පැවැ0{
ෙ% ස%ෙ%ලනය ජා ක ස%ෙ%ලනය Kයලා ෙ සඳහව
ෙබෙ. ඊට ක පැවැ0{ ස%ෙ%ලනය ෙමකTද, ෙ%ක
ෙමකTද? Áල2 ගPෙදP ගැන G ය &යන 71ක
Bගණකාප
වාතාවT
ෙබන
ස%ෙ%ලනය ජා ක
ස%ෙ%ලනයද? එෙහම නැ0න% 2017 පැවැ0{ ස%ෙ%ලනය
ජා ක ස%ෙ%ලනයද?

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ෙ%ක ජා ක ස%ෙ%ලනය.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)
ඡද ස%ෙ%ලනය.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක ඡද ස%ෙ%ලනය`; එෙහම Kයෙ අෙ
ඇමැ ;මා. ඒක ඡද ස%ෙ%ලනය, ෙ%ක ජා ක ස%ෙ%ලනය.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ෙ%ක ව2වස්ථාPÙලව කර එකT ගG ම_;මා. ෙ%ක
සමෘI සංවධන පනෙ0, -ඒ Kයෙ, එදා හද QB නැoම
පනෙ0- ව2වස්ථාPÙලව ෙබන එකT තමa ඔය ෙපෙ0
ෙබෙ. ෙ%ක ඡදයට කෙළp.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගG ඇම ;ම[, දැ *ශ්නය ෙබෙ ෙ%කa. ෙ%ක
ඡද ස%ෙ%ලනෙU න%, ෙ% ලTෂ 714ට ක¢ද වගKයෙ?
ඉ  ඔබ;මා ෙ%ෙT "ජා ක ස%ෙ%ලනය" Kයලා දැ%ෙ%
ඇa? ෙ%ක "පළ'ෙව[ ජා ක ස%ෙ%ලනය" Kයලා දාන
gණා ෙ.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

පළ'ෙව[ එක Kයලා දාන ඕනෑ නැහැ ෙ.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

නැහැ. නැහැ. ඔබ;මා ෙ%ක0 ස%ෙ%ලනය Kයලා dතනවා.
ෙ%ක 'éණය කරන gෙy ඔබ;මාට "පළ'ෙව[ ජා ක
ස%ෙ%ලනය" Kයලා.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

නැ {ෙjය.
எ'தா.
rose.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG එස්.É. Qසානායක ඇම ;මා.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ෙ%කට
ඇ0තටම
කැෙඳ(ෙ(
සහනාධාරලා.
සහනාධාරලා කැඳවලා, "ෙමන, සහනාධාරය ඔබට ෙදනවා"
Kයලා ඒකට සහ කයT +නා.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එතෙකට ෙ%ක ෙමකTද?

ක එකට කැෙඳ(ෙ(?

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)

1800

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)

1801

පාෙ%;ව

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ඒකට කැෙඳ(ෙ( ගෙ% #ඩා කyඩාය%, බැං#, ස& ,
*ාෙI3ය සංගමය, Qස්ST සංගමය. ඒෙක ෙ0}ලා එන අය
තමa ෙමතැනට කැෙඳ(ෙ(.

ජනරා Å බyඩාර හdන මහ0මයා 2017.07.10 ෙව[දා,
ෙ% සමෘI බැං# පIධ ය ප}ගණක ජාලගත K|ම සඳහා
උපෙIශකවරෙයTෙZ ෙසpවය ලබා ගන නැවත යවනවා. ඒ
Kයෙ, ෙ% e-banking Kයන එක 2012 ප}ගණකගත කරලා
gෙy නැIද? නැ0න% ෙ%ක අ`ෙත ප}ගණකගත කරන
යනවාද?

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
ෙ%කට කැෙඳ(ෙ(?

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ෙ%කට කැෙඳ(ෙ(
සහනාධාර ගනා අය.

සහනාධාරලා.

1802

ඒ

Kයෙ,

ගG ම_;ම[, මට BනාwයT ෙදන. ඇ0තටම අද0
නැහැ. අද0 ඕක හ}යට ප}ගණකගත කරලා නැහැ. අ දැ ෙ%
ස%බධව Áක කට:; කරෙගන යනවා. ෙමකද, අ පDNය
කාලෙU එක ආයතනයT එTක වැඩ කර& dcයා. හැබැa, ඒ
ආයතනය0 එTක ෙ%ක ඉවර කරන බැහැ Kයලා අපට
ෙ0Gණා. එම [සා දැ අ ආප අ`0 ආයතනය0 එTක ෙ%
වැෙ² පට ගන යනවා. තවම ෙ%ක හ}යට කරලා නැහැ
Kයන එක තමa මම ඔබ;මාට Kයෙ.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
ඒ අය ෙ% වාෙZ ෙ0}ලා ආෙ( නැIද?

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

නැහැ. නැහැ. ඒ ස& වල අය ෙ. ගෙ% සහනාධාර ගනා
අයෙග කැෙඳ(ෙ(.

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
එතෙකට ෙ% Kයලා ෙබෙ අ' ෙබGවT ෙ. 2012
යල ප}ගණකගත කරලා ෙබනවා Kයලා Kය එකa මට
ෙබන *ශ්නය.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගණ-dල(වල *ශ්නයT ෙබන ව.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා
ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔබ;මා ෙ%කට වංoවT ගහන Nයා Kයලාa මට d;ෙy.
ෙමකද, ජා ක ස%ෙ%ලනය Kයන වචනය BතරT දාලා
ෙබනවා. ක එක0 ස%ෙ%ලනයT තමa.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

හැබැa, ඒක ව2වස්ථාPÙලව, [ල එකT

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

දැනට ඒෙT ප|TෂණයT තවම එෙහ% cම ෙබනවා
ෙ. ගG අමාත2;ම[, Bෙශpෂෙයම ඔබ;මාෙග තව දැන
ගන කැමැ කාරණයT ෙබනවා. 2012.05.31 Qනැ "අද"
ව0 පත මම ෙ% උටා දTවෙ. "සමෘI බැං#වල ඉ;G%
NO% 'දවලට #මT ෙ(B ද?" Kයලා ෙ% ප0තෙ ක
gO වාතාවකට ඔබ;මාෙZ dට සමෘI අධ2Tෂ
ජනරාවරයා වන බ+ල ලක} මහතා ෙමෙලස උ0තරයT
යවනවා.  ලංකා සමෘI අකා}ෙU අධ2Tෂ ජනරා බ+ල
ලක} මහතා Kයනවා,"සමෘI බැං# සංග%වල ඉ;G%
NO% යල ෙ% වන Bට Bගණනය කර ප}ගණකගත ෙකට
ඇත. එෙමම ජා ක වැඩසටහන ;ළ සමෘI ඉ;G% NO%වල
'ද DරTMතභාව .බඳව ය` වගÈම  ලංකා සමෘI
අකා}ය සහ රජය ස; ෙ(" Kයලා. ෙ% Kයෙ, 2012.05.31
වනදා. එදා ෙමවැ[ උ0තරයT Lලා Kයනවා, "සමෘI බැං#වල
ය`ම ඉ;G% NO% ප}ගණකගත කරලා ෙබනවා" Kයලා.
හැබැa, දැ සමෘI සංවධන ෙදපාතෙ%;ෙ( අධ2Tෂ

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගG ඇම ;ම[, ඔ ෙ% *කාශය කරෙ ඉතා
වගÈෙමPa. සමෘI බැං#ව ස%බධෙය ඊට ක L
උ0තරයකට .;G  යT යවලා, "සමෘI බැං# සංග%වල
ඉ;G% NO% යල ෙ% වන Bට Bගණනය ෙකට
ප}ගණකගත ෙකට ඇත" Kයලා සඳහ කරලා ෙබනවා.
එතෙකට ඒක සරලව Kයන උ0තරයT ෙනෙවa. ඒ *කාශය
බ+ල ලක} මහ0තයා සමෘI අධ2Tෂ ජනරාවරයා
හැcයට මාධ2වලට පළ කරලා ෙබන ෙදයT.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගG ම_;ම[, අභ2තර Bගණන කට:; කරලා
ෙබනවා. න'0, ඒක0 එTක හ}යට ෙක}ලා නැහැ. බාdර
Bගණනය Bගණන ෙදපාතෙ%;ෙව කරලා
gෙyම
නැහැ. ෙමකද, ෙමතැන ෙබන 'ද රජෙU 'ද ෙනවන [සා
Bගණන ෙදපාතෙ%;ව ෙ%ක Bගණනය කරන කැම
¢ෙy නැහැ. එම [සා අ ඒ කාලෙU කෙළp ෙප¦Iගකව
Bගණන සමාගමT ම  ෙකෙර(වා. හැබැa, ඒක නතර ෙවලා
gණා. දැ අ ආප Ernst & Young Company එකට ෙ%ක
Lලා ෙබනවා. හැබැa, ෙ% වන Bට අෙ Auditor-General's
Department එක0 ෙ% කට:; Bගණනය කරන කැමැ
ෙවලා ෙබනවා. ඒක දැ කරෙගන යනවා.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගG අමාත2;ම[, ඇ0තටම මට *ශ්නය gෙy Bගණනය
ස%බධෙය ෙනෙවa, ප}ගණකගත K|ෙ% *ශ්නය
ස%බධෙයPa.

1803
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ගG අමාත2;ම[, ඔබ;මාෙZ අවධානය තව0 Bෙශpෂ
කාරණා Kdපයකට ෙය' කරවන කැම a. QBනැම
සංවධන ෙදපාතෙ%;වට අතåහණය කළාට පDව,
සංවධන [ලධා} හැcයට dට Bශාල }සT &ය Ndලා
ෙබනවා. එTෙක Bãාම Ndලා ෙබනවා. න'0, ඔ¢ෙZ
Bãාම වැ© තවම0 ලැෙබෙ නැහැ. මම ඔබ;මාට එක
උදාහරණයT ෙය' කරන%.

1804

බල කරලා
ෙබෙ එ;මා. මට BBධ වැඩ රාජකා}
ෙබනවා. මෙZ කාය බල0වය අb කෙළ0, මම වැwෙය
ෙ% අමාත2ාංශයට ෙය' ෙවන%.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

"ෙක" එෙT වැට¨% ෙදකa gෙy.
වලස්'ෙ වයලv උයෙගඩ යන අයෙZ ස්වා& Gෂයා
-[හා යරජන- 2016.08.06වන Qන හQ හෘදයාබාධයK
&ය Ndලා ෙබනවා; ළමa ෙදෙදෙනT ඉනවා; íව0
ෙවන BයT නැහැ. එක ළමෙයT 2018 වසෙL උසස් ෙපළ
Bභාගයට යනවා; තව ළමෙයT අෙv ප ෙU ඉනවා, එතැන බරපතළ *ශ්නයT ෙබනවා.- ඒ [සා ඒ අයට ෙකෙහම
හ} Bãාම වැ©ප හදා ෙදන Kයලා ඉ¨මT කරලා ෙබනවා.
ගG ඇම ;ම[, 2014.01.03වන දා ඉඳලා 2017.03.31වන දා
දTවා ලංකාව රා Qස්STකවල &ය Nය සංවධන [ලධා}ෙZ
නාම ෙඛනය මම සභාගත* කරනවා.
ඔබ;මා ෙ% ගැන දනවා. ෙ% ෙඛනෙU 108 ෙදෙනT
ඉනවා.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

තව මාසයK ෙ% ය`ම *ශ්න Bසඳා ගන ව.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙබෙහම ස්; a, මාසයK Bසඳන ව න%.
එතෙකට ෙ% අයට0 ඒ සහනය ලැෙබනවා. ෙමකද, ෙ%ක
බරපතළ *ශ්නයT. ඔබ;මලා ඉෙ සමාජය සBබල
ගැCමට ෙ. ඔබ;මලාෙZම අමාත2ාංශෙU සංවධන
[ලධා} හැcයට dට අයට ඒ අවස්ථාව නැ ¢ණාම, ඒක
ඉතාම ෙදජනකa. ඔබ;මා Kයනවා න% මාසයK ෙ%කට
උ0තරයT ලබා ෙදනවා Kයලා, මම ඔබ;මාට ස්; වත
ෙවනවා. ඒ ගැන Bෙශpෂ අවධානයT ෙය' කරන. අෙ
රජ රාමනායක [ෙයජ2 ඇම ;මා0 ඔය වාෙZ
ෙIවවලට ඟT මැQහ0 ෙවන ෙකෙනT; මැc හාරන
තැවලට යනවා; වළව ළඟට යනවා; අමාත2ාංශෙU වැඩවලට
හැGO Bට අෙනT හැම තැනකටම යනවා.

ග# ර.ජ. රාමනායක මහතා (සමාජ ස'බල ගැ.Q,
බසාධන සහ ක.ද උඩරට උ#මය !බඳ -ෙය%ජU
අමාතU"මා)

(மா மி ர8ஜ ராமநாயக - சVக வUW+ட.,
நல ாி ம67 க மர ாிைமக ப6றிய பிரதி அைம1ச)
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social
Empowerment, Welfare and Kandyan Heritage)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ගG D[ හ$ෙන0
ම_;මා මෙZ නම සඳහ කළ [සා මම පැහැQ K|මT
කරන ඕනෑ. "ෙක" එෙT සභාප ;මා හැcයට එ;මා BBධ
වැට¨%වලට මා කාය බල කරලා ෙබනවා. පDNය දවස්වල
අ ක ඉ#0 { ෙබෙහ0 ෙහයන ෙස¦ඛ2 අමාත2ාංශය
වටලන Nයා. ඊට පDව රාජ2 ඉංxෙG සංස්ථාෙ( Bම
Cරවංශ මහ0මයාෙZ ýෂණ ගැන ෙහයන Nයා. මා කාය

———————————* Bය'@ල ඉ/:ප( ෙනකරන ලZ.
ஆவண* சமபிகபடவிைல.

Document not tendered.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම ගG ඇම ;මාෙග ඉ¨මT කරනවා, අමාත2ාංශෙU
වැඩT හැcයට අb තරෙ% එකT හ} කළා Kයලා ෙපවන,
ෙමන ෙ% Bãාම Nය සහ &ය Nය [ලධා}ෙZ Bãාම වැ©
cක හදලා ෙදන වැෙ² ෙම;මාට -[ෙයජ2 ඇම ;මාට- භාර
ෙදන Kයලා. මාසයT ඇ;ළත ඒ වැෙ² කරලා ෙදන.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම_;ම[, ඔබ;මාට තව Bනාw ෙදකක කාලයT
ෙබනවා.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙහඳa. මම කථාව අවස කරනවා.
ගG ඇම ;ම[, මම Bෙශpෂෙයම Kයන ඕනෑ ෙ%
සමෘI හ}ත උයන වැඩසටහන ගැන. ෙ% සමෘI හ}ත උයන
වැඩසටහන Q.$කම ;ර K|මට ඍâවම බලපාෙ නැ
¢ණ0 ඔබ;මලාෙZ අමාත2ාංශය යටෙ0 යා0මක වන
වැඩසටහනT. ෙ%ෙT ෙබන *ශ්නය ඔබ;මාට ෙකෙහම
ෙහයන ව ෙවaද Kයලා මම දෙ නැහැ. න'0 ඒ
වැඩසටහනට අදාළ කර ෙගන QBනැම සංවධන
ෙදපාතෙ%;ව යටෙ0 ඔබ;මාෙZ ෙප¦Iගක ෙක%;&යට
Bශාල වශෙය ඉධන LමනාවT ෙගවා ෙබනවා. තමරා
Qසානායක හැcයට ඔබ;මාෙZ ෙප¦Iගක ෙක% - ෙ% *ශ්නය
Bසඳන මැQහ0 ෙවන එක0 ඔබ;මාට අමාG ෙවa- ප0
ෙය' කරලා ෙබෙ 2016 වසරට අදාළවa. 2016 මැa, â[,
ú, අෙගස්;, සැතැ%බ, ඔTෙතබ, ෙනවැ%බ මාසවලට
අදාළව BතරT G ය ෙදලTෂ පහෙළස්දහස් හ0ය
හැ0තෑවක ප0 ෙබනවා. ඒවා ෙය' කරලා ෙබෙ,
2017 අ¢GIෙIL.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ක¢ද, අරෙගන ෙබෙ?

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

අරෙගන ෙබෙ තමරා Qසානායක. ඔබ;මා ෙ% ගැන
ෙහයලා බලන. ෙමකද, ෙ%ෙT ඉතා පැහැQව ෙබනවා,
සමාජ සBබල ගැC%, Dබසාධන සහ කද උඩරට උGමය
.බඳ අමාත2ාංශෙU ෙක%;මා B අPමත කර ඇ , අංක
4 යටෙ0 ඉQ}ප0 කර ඇ , ගG අමාත2;මාෙZ ෙප¦Iගක
ෙක% B ඉQ}ප0 කර ඇ , Ví-0702 වාහනෙU ඉධන
සඳහා- ඔTෙතබ, ෙනවැ%බ - G ය 21,400a, 27,500a;
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පාෙ%;ව

[ගG D[ හ$ෙන0 මහතා]

අෙගස්;, සැතැ%බ - G ය 25,000a ආL වශෙය එT එT
මාසවල ගණ ෙබනවා. Ò එක ගහලා එ;&ය අ0ස කරලා
ෙබන ඒවා0 ෙබනවා. ප0 cක0 ෙබනවා. ඒ ඔTෙකම
ෙග(වා Kයලා තමa ෙබෙ. එතෙකට *ශ්නය, අ°තයට
අදාළව ෙ% වෂෙUL ෙගවන0 බැහැ.
අෙනT එක, ෙප¦Iගක ෙක%ට ගන ෙවෙ
ෙප¦Iගක ෙක% හැcයටa. ඔබ;මා ඒ බව දනවා.
ව2ාපෘ යK ගන0 බැහැ. ෙ% ඟT ඒවා අරෙගන
ෙබෙ, ෙගC% කට:; කරලා ෙබෙ, සමෘI හ}ත
උයන ව2ාපෘ ය යටෙ0. උදාහරණයT හැcයට ග0ෙත0
එෙහම එ;&යම යව ප0 ෙබනවා; [ෙIශ K|% කරලා
ෙබනවා. ස%බÞකරණ ෙක% ධ%&කා ෙසpපා එQ}s}ය
තමa ෙ%ක යවලා ෙබෙ. ෙ% .බඳව ෙප²ඩT ෙහයලා
බලන Kයලා0 ඔබ;මාෙග ඉලා cනවා.

Gස්Qම ඊට අrලව තාවකාBකව අ( b)වන ල/., අ.භා.
1.00ට නැවත පව(වන ලZ.

அத0ப- அம இைடநி%தப ,
மீ2* ஆர*பமாயி$%.

பி.ப. 1.00 மணி

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed.

සහකාර මහ ෙ@ක

(உதவி1 ெசயலாள நாயக)
(Assistant Secretary-General)

කGණාකර, Áලාසනය සඳහා ගG ආනද #මාර}
ම_;මාෙZ නම ෙයජනා කරන.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

''ගG ආනද #මාර} ම_;මා දැ Áලාසනය ගත
:;ය''a මා ෙයජනා කරනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම_;ම[, Qවා Bෙ(කය සඳහා Bවාදය තාවකාකව
අ0 d©වන අවශ2a.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගG ඇම ;ම[, මම ඔබ;මාෙග Bෙශpෂ ඉ¨මT
කරනවා. ඇ0තටම Q.$කම ;ර K|ෙ% කට:0ෙ0L සමෘI
අමාත2ාංශයට, ඔබ;මාට Bශාල වගÈමT ෙබනවා. ඒ වගÈම
[යාකාරව ඉෂ්ට කරන කට:; කරන Kයන ඉ¨ම මා
කරනවා. ෙබෙහම ස්; a.

ශ්නය 'මසන ල/., සභා සමත 'ය.

வினா விகப  ஏ$%ெகா ளப ட.
Question put, and agreed to.

අන"#ව ග# ආන.ද |මාර{: මහතා LලාසනාMඪ 'ය.

அத0ப-, மா23மி ேஜ.எ*. ஆன'த மாரசிறி அவக
தைலைம வகிதாக .
Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the
Chair.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

ගG ෙරdë #මා} Bෙ®ර0න ම_;&ය.

(The Hon. Presiding Member)

[අ.භා. 1.00]

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
අද QනෙU Qවා Bෙ(කය සඳහා කාරක සභා අවස්ථාෙ( වැඩ
කට:; නතර කරන ෙපර, දැP%LමT කරන ෙබනවා.
Bෙශpෂෙය අමාත2ාංශ ෙක%වGට. අය වැය Bවාදය
පැවැ0ෙවන කාරක සභා අවස්ථාෙ( Qන 18 වැඩසටහන සෑම
Qනකම ෙපරවG 10.00 ට පස්වG 7.30 දTවා ඒ ඒ දවස ;ළ
බලපැවැ0ෙවන අමාත2ාංශවල Bවාදය යටෙ0 පැවැ0ෙවනවා. ඒ
ස%බධෙය K+ ෙබLමT කරලා නැහැ. ඒ ප¢ඩය
ස%බධෙය 'මහ0 පාෙ%;වම දැPව0 කර
ෙබෙ. එම [සා ඒ ස%බධෙය අවධානය ෙය' කරන
Kයලා මා ඉලනවා. [බාධා K|මT] ගG තලතා අ;ෙකරල
ඇම ;&ය.

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ඔබ;මා0 ÁලාසනෙU ට
මෙග ය% ය% කාරණා ස%බධෙය BමDවා; D[
හ$ෙන0 ම_;මා0 BමDවා. එම [සා ඔබ;මාෙග මා
ඉ¨මT කරනවා, සවස්වGෙ( ෙ% සභා ගභෙU JÓ ඉන
Kයලා. ඔබ;මලාෙZ ය` *ශ්නවලට සවස්වGෙ( මා උ0තර
ෙදනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙහඳa, ෙබෙහම ස්; a. ගG ඇම ;&ය[, සවස්වGෙ(
ඔබ;&යට ෙවලාව ලැෙබනවා.
සභාෙ( වැඩ කට:; පස්වG 1.00 දTවා ක තබනවා.

ග# ෙර%b |මා: 'ෙfර(න මහ(Rය
(மா

மி (தி'மதி) ேராஹினி மாாி விேஜர$ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මම 'ම ෙ% ගG සභාෙ(
අද උෙI වGෙ( කළ කථා .බඳව මතT K|මT කර&ම
කථාව ආර%භ K|මට බලාෙපෙර0; ෙවනවා.
යයට Bපහක කාතා [ෙයජනය ගැන අද රසාර%
ෙදඩන ඒකාබIධ BපTෂය එදා ඒ පනත ස%මත කර ගනට
Nය අවස්ථාෙ( ෙමතැන හැGO හැc ගැන මට +මa. ඒ අය
අද [ෙන්ද නැ ටලාද Kයලා මට අහන ෙවනවා. ෙමකද,
&ෙත ගෑBච ගැර ෙය වාෙZ තමa එදා ෙ% ගG සභාෙ(
දැඟ`ෙ(.
අෙ කාතාවට කන නැ ව ගඟට, 'දට පැෙ ඒ
කාලෙU. න'0 නව රජෙය යයට ෙදයK සමෘI
සහනාධාරය වැw කර ෙබනවා. ඒ එTකම ගෑස් ඩරය
ඇ; අත2වශ2 භාyඩ Bශාල *මාණයක &ල අb කර Lලා
ෙබනවා. ෙබර QෙU මා බාන අයට මම Kයෙ, ෙ%
හැ|මට 'ල එTෙක 'ල අමතක CමT, එෙහම නැ0න%
සපය දෂ්ට කළාට පස්ෙසp ඇ ෙවච අ;G ආබාධයT
Kයලාa.
අද අ , අ ගැන කථා කරන දවස; අෙ දGෙව ගැන කථා
කරන දවස.
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Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ස්_ Gෂ සමාජභාවෙයd
සමානා0මතාවය ජාත2තරව .ග0, ඒ වාෙZම ෂ්ට මානව
සමාජයT උෙදසා වන අත2වශ2 සාධකයT බව අ ක¢G0
.ගනවා. 2030 වෂෙUL ' ෙලකයම ළඟා කර ගනට
උ0සාහ දරන රසර සංවධන අර'O 17 අටT ඍâවම
බලපාෙ, ඉහත È කGණ ස%බධෙය. ඒ අර'Oව
එක, ෙදක,;න, හතර, පහ, හය අට හා දහය Kයන අර'O
ග0තාම ඒවාa ස්_ Gෂ සමාජභාවය සමානා0මතාව ගැන
තමa Kයැෙවෙ. පස් වන රසර අර'ණ වෙ ස්_ Gෂ
සමාජභාවෙයd සමානා0මතාවයa. එaම පැහැQ ෙවනවා,
ෙලකෙU තවම ස්_ හා Gෂය ස%බධෙය ෙහ
සමබරව යා කරෙ නැ බව. කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2ාංශයT dට ¢ පම ෙ% යල ඉෂ්ට Iධ
ෙනෙවන බව මෙZ මතය ෙවනවා. ඒ [සා අ තව ෙබෙහ +ර
යන ඕනෑ. අ ෙලකයට *ථම අගමැ [ය Lලා ෙබනවා.
අ ෙලකයට *ථම Bධායක ජනාප ;&ය Lලා ෙබනවා. ඒ
ෙ% ංe රc. න'0 *ජාතÊවාදය ගැන හ} ඉහ. කථා
කරන ඇෙම}කාව ග0ත0 කාතාවට තැනT ෙදන ලෑස්
නැහැ. ඒකa dල} Tට ෙගදර Nd ව2ාපා}කය#
ජනාප ෙවෙ. අෙ රෙv ජනතාව කාතාවට අවශ2 තැන
ෙදන sදාන%. එෙහ0 ගැට`ව ෙබෙ ෙකතැනද Kයන
*ශ්නය අ ෙසයන අවශ2a. ජනතාව ෙදන sදාන%, ෙ%
සමාන බව. න'0 Å ය ;ළ ෙ% ත00වය නැහැa Kයන එක
ගG අකරණ ඇම ;&ය ඉන ෙවලාෙ( මම මතT කර ෙදන
කැම a. ගැට`ව ෙබෙ ෙමතැනa. Å ය හැෙදෙ
ෙකතැනද, ෙමතැනa. ඒ [සා ආපD අ ෙ% වාw ෙවලා ඉන
තැනට ඒ *ශ්නය එනවා.
අද ෙලකෙU ය` තැවලL කාතාව ය`
TෙෂpÊයd අ^ෙෂpක ලබා gණ0 ෙIශපාලන TෙෂpÊය ;ළ
අ ඒ ත00වය සාTෂා0 කර ෙගන නැහැ. න'0 මම යහපාලන
රජයට ස්; වත ෙවනවා, පළා0 පාලන මැ වරණෙUL යයට
Bපහක [ෙයජනයT අපට ලබා Lම ස%බධෙය. න'0
Å ය ;ළ ෙකෙරන ෙනසලකා හැ|ම, ෙවනස් ෙකට සැලÈම,
එෙසp නැ0න% කරන ෙකනdකම - discrimination - තවම
නැ ෙවලා නැ බව අපට සමාජය ෙදස බැ¨ෙම ෙපÅ යනවා.
මම උදාහරණ KdපයT Kයන%. එක, 1935 අංක 19
දරන
ඉඩ% සංවධන පනෙ0 72වන වග ෙU 2 වන
උපෙඛනය *කාරව ඉඩ% පැව|ම වැwම ;ට Bය :;a.
ෙදක, 1911 අංක 1 දරන යාපන ෛවවාහක අa වාකම හා
උGමය .බඳ අඥාපනෙ0 කාතාවට ඉඩ% ෙIපළ බැහැර
K|මට ස්වා&GෂයාෙZ  ත අPම ය අවශ2 Cම.
ඊළඟට, 'ස්% Bවාහ Å ය. Bවාහය සඳහා කාතාවට
අ0ස කරනටව0 d&කමT නැහැ. ඒකට අ0ස කරෙ
}&ෙයT; වවරයා. ඒ එTකම, ඒ අයෙZ Bවාහ Cෙ% වයස
අ¢G+ ෙදළහ Cම. ඒ තමa Bවාහ Cෙ% අවම වයස.
ඊළඟ කGණ හැcයට මම දTවනවා, උඩරට Bවාහ හා
QTකසාද පනෙ0 32වන වග ෙU QTකසාද Cම .බඳව කතා
කරන ෙකට කාතාව ෙවනස් ෙකට සැලÈම. ෙමය අද
සමාජෙU දKන ලැෙබන අවස්ථා ÈපයT Bතරa. ඒවා හ}ම
%ෙඡa; හ}ම ෙගSකa. ෙ% Kම Å යT ංහල අෙ රෙv
gO Å ෙනෙවa, ඉං අෙ ඇෙ ගසා Nය Å . ගG
අමාත2;&ය[, අදට0 CEDAW ස'වට අෙ රෙv
[ෙයxතය සහභාN වන Nයාම ඒ Å
ගැන *ශ්න
K|%වලට ලT ෙවලා අෙ අය අපහDතාවට ප0 වනවා. ඒ [සා
අ ෙගSක අදහස්ව &ෙදන අවශ2a. අ ඒ සඳහා 'ල ට
හැෙදන ඕනෑ. එෙහම නැ0න%, අ 'ල ට හදන ඕනෑ.

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මා Bෙශpෂෙය ගG
අමාත2;&යෙZ අවධානය ෙය' කරවන කැමැ a, ' ළමා
Bය සංවධනය ෙකෙරd. අද  ලාංKක ජා ය ගම කරන
මාගය [වැJQද Kයන එක අෙ හෘදය සාTMෙය අහන
අපට Iධ ෙවලා
ෙබනවා. ළමය#ෙZ gI වධනය
උප}මෙය + වෙ ම( #ස ;ළ ට ' අ¢G+ 5
ඇ;ළතa. ඉ පDව, ' අ¢G+ 15 ඉතාම වැදග0. වයස අ¢G+
21 වන ෙකට ෙමළය හැQලා ඉවරa. ' අ¢G+ 5 ;ළ ලබන
අIදැÈ% මත තමa Iගලය#ෙZ ච}ත ස්වභාවය, ෙප¦Gෂය
Kයන එක ෙගඩ නැෙඟෙ. කාතා හා ළමා කට:; .බඳ
අමාත2;&ය[, ෙ% රෙv අනාගතය අa ඔබ;&යට. ඒ [සා
Xව ළමා Bය සංවධන මධ2ස්ථානවල *& ය ෙකෙ
ඔබ;&යෙZ අවධානය ෙය' කරන; එd පාකාවෙZ
අධ2ාපන සහ ආධ2ා0&ක oණා0මකභාවය .බඳව අවධානය
ෙය' කරන. ඒවාෙU කරන යාකාරක% .බඳව අ Ëට වඩා
සැලKම0 වන ඕනෑ.
මා Bෙශpෂෙය ෙයජනා කරනවා, Xව ළමා Bය සංවධන
මධ2ස්ථාන පාකාවට NVQ Level 4 සහ කය *මාණව0 යැa
Èම D+D නැහැ Kයලා. ඉ එහා Nය අධ2ාපනයකට අ ඇය
ෙය' කරන අවශ2a. Bෙශpෂෙය දGව#ෙZ ෙමළය හදන
භාර ෙදන ෙකනාෙZ අධ2ාපන මvටම Ëට වඩා ඉහළ තැනක
ෙබන ඕනෑ. ෙමකද, ෙමළය ෙලඩ ෙවලා Nයාම ෙබෙහ0
ෙදන ෙදස්තර මහ0මයාට, ෙමළය ෙලඩ ෙවලා *ශ්න හදාෙගන
Nයාම ඒවාට Bස$% ෙදන Å ඥ මහ0මයාට, ෙගයT හදවා
ගන cන ඉංxෙG මහ0මයාට උසස් ෙපළ - Advanced
Level - උසස්ම * ඵල අවශ2 න%, ඒ අයෙZ ෙමළය හදන ෙපර
පාස පාකාවෙZ අධ2ාපන මvටම ෙකෙසp Bය :;ද Kයන එක
ගැන අ Ëට වඩා සැලKම0 ෙවන ඕනෑ.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම_;&ය[, ඔබ;&යට තව0 Bනාw ෙදකක කාලයT
ෙබනවා.

ග# ෙර%b |මා: 'ෙfර(න මහ(Rය
(மா

மி (தி'மதி) ேராஹினி மாாி விேஜர$ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

ඒ [සා, අනාගතෙUL Xව ළමා Bය සංවධන මධ2ස්ථාන
පාකාව අවම වශෙය Bද2ා Vඨ OවT ලැê අය# Bය
:;ය Kයා මම ෙ% ගG සභාවට ෙයජනා කරනවා. ඒ සඳහා
Bද2ා VඨයT ෙගඩ නඟන Kයා මා ඔබ;&යෙග ඉලා
cනවා. ඒ ආයතනය ;ළ මෙන Bද2ාව, ස්නා: Bද2ාව සහ
මානවවාදය සංකලනය { පාඨමාලාවT හදා ෙදන. එෙහම
¢ෙණ0, අද නැත0, ෙහට නැත0 තව0 වසර 50K ෙ% රෙv
සමාජය යහප0 තැනකට ෙගෙනන අපට ව. ඒ0 එTකම,
ඒ පාකාවෙZ ප0Cම රජය .ග0 Bãාම වැ©පT සdත
වෘ0 යT බවට ප0 කරන. ෙමකද, අද ෙමcෙස} õචෙZ
සැඳෑ QBය පමණT ෙනව වතමාන íBතය0 අනාරTMතa.
ඇයට වcනාකමT ෙදන.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අවසාන වශෙය මා ෙ%
කාරණය0 Kයනවා. ෙ% රෙv cන වැwdc කාතා ජන
ගහනෙය අඩකට0 එහා එTෙක වැදවT, එෙහම නැ0න%
කාතා ගෘහ ÁකාවT. කාලයT පැවැ :Iධය [සා උ;ෙ0
ද#ෙy0, එෙහම නැ0න% ෙහp;ව හ$නා ෙනග0 ව#ගb
ෙරගය [සා ෙගB ජනපදවල0, එෙහම0 නැ0න% ෙවන0
ෙහp; [සා BBධ තැවල0 කාතාවට එම ත00වයට 'ණ
ෙදන + ෙවලා ෙබනවා. එවැ[ ත00වයකට ප0 ¢ණාම
කාතාව 'ණ ෙදන ගැට` මම ෙප¦Iගකව අ0 Bඳ

1809

1810

පාෙ%;ව

[ගG ෙරdë #මා} Bෙ®ර0න මහ0&ය]

ෙබනවා; අදට0 අ0 Bනවා. ස්වා&යා &ය Nයාම, ඔ0පළ
¢ණාම ෙහට දවෙසp දGවට කන ෙදෙ ෙකෙහමද,
අන ෙදෙ ෙකෙහමද, අධ2ාපනය ෙදෙ ෙකෙහමද,
සමාජෙU ෙබන උව+ෙර ෙෙරෙ ෙකෙහමද Kයන
කාරණා අ  ඒ කාතාව අනාරTMතa. ඒ [සා ඇෙZ
ඇෙහ වැෙටන ක$ළ තන තර% උOD% නැහැ. එය, මළ
&[ය තර%ම Òතලa. ඇෙZ DDම, ෙලQය තර%ම උOD%.
ඒ [සා ඔබ දKන වැද කාතාව, එෙහම නැ0න%
කාතා ගෘහ Áකාව, දKනට ෙබන තර% ඇයෙZ íBතය
Dදර නැහැa Kයන එක මම ෙ% ගG සභාවට මතT කරනවා. ඒ
[සා ඇයට සහන මලT Lලා; එෙහම නැ0න% ඇයට OවT
Lලා ෙ% ත00වෙය ෙගඩ ගන බැහැa Kයන එක0 මතT
කරනවා. ඒ අයට ෙදපa නැÆ cනට, ෙ% සමාජෙU ෙබන
අ^ෙයගවලට 'ණ Lලා නැ cන ව Bයට සBබල
ගවන. ගG ඇම ;&ය[, OC% ගැන ෙ% වසෙ
ඔබ;&යෙZ ෙයජනාවල ෙබනවා මම දැTකා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අපට දැ OC% ඇ .
දැ අෙ කාතාෙව වසර ගණනාවT
ස්ෙසp ග%වල
Oෙවලා ෙබනවා. âÈ මැM, පැවT, බෑZ මහන,
සප0; මහන, ඇ$% මහන එෙහම නැ0න% %ම වගාවට,
ම වගාවට ආL වශෙය එÈ, ෙමÈ, ෙනÈ ෙනෙය#0
ෙIවලට ඒ අය O කර ෙබනවා. ඒ [සා මම ෙයජනා
කරනවා, ෙ% Oව 'ද කර ගනට ඇයට අවශ2 වට ටාව,
Áල2මය සහනය ලබා ෙදන Kයලා.
මම තව0 ෙයජනාවT කරනවා. අෙ යහපාලන රජෙU එක
අර'ණT තමa අපනයන වැw K|ම. අපනයනකGව Bශාල
සංඛ2ාවT ඉනවා. න'0 ඉ`මට සැප:ම ෙදන ඒ අයට
බැ}ෙවලා
ෙබනවා. මට තව Bනාw ෙදකT ෙදන,
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

එචර කාලයT න% ෙදන බැහැ, ගG ම_;&ය[.
දැනටම0 ඔබ;&ය වැwර කාලය අරෙගන ෙබනවා.

ග# ෙර%b |මා: 'ෙfර(න මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) ேராஹினி மாாி விேஜர$ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

තව BනාwයT ෙදන, මම අවස කරනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, පැෙප අපනයනය කරන
මහ0මෙයT මට K(වා, ඉ`ෙම යයට 10a සපයන
ව Kයලා. මම ෙ% cක ෙකcෙය Kයලා අවස
කරන%. අපනයන සංවධන මyඩලය හා කාතා හා ළමා
කට:; අමාත2ාංශය එක; වන. අපනයනකGවට අවශ2
[ෂ්පාදන, [පැ:% සඳහා කාතාව O කරන. ඒ අය
Áල2 සමාග% හා ස%බධ කරලා ලබා + Oව, [ණතාව
සහ #සලතාව &ල කර ෙගන රජය වැය කළ 'දල ආපD ලබා
ගන ව. එෙහම ෙන¢ණෙහ0 ඔබෙZ වෑයම "ගඟට
කපන ඉ" වාෙZ ෙවනවා.
ෙ% ය` අb පාb සකස් කර ගන අමාත2ාංශයT gO
පම මQ. පD Nය ඉ හාසෙU ඉඳලාම කාතා කට:;
අමාත2ාංශයට ෙව කරන 'දල *මාණව0 නැහැ. රෙv

ජනගහනෙය අඩකට0 වැw ෙකටසT ස%බධෙය
වගKයෙ ෙ% අමාත2ාංශයa. ෙ% අවස්ථාෙ( L මෙZ ෙමම
කථාව මා සභාගත* කරනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ෙ% සඳහා අපට Lඝ
කìකාවතT අවශ2a. ඒ එTකම, අමාත2ාංශය ;ළ [වැරQ
දැTමT සdත වැඩ .ෙවළT සකස් කර ගනය Kයා මම ගG
ඇම ;&යෙග ඉලා c&, මට අවස්ථාව ලබා Lම ගැන
ස්; වත ෙව& මෙZ කථාව අවස කරනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Ëළඟට, ගG වාDෙIව නානායTකාර ම_;මා. ඔබ;මාට
Bනාw 15ක කාලයT ෙබනවා.
[අ.භා. 1.12]

ග# වාෙ=ව නානාය7කාර මහතා

(மா மி வாXேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මට ෙපර කථා කළ අෙ
ෙරdë #මා} ම_;&ය0, ඒ වාෙZම ගG ඉරා B«මර0න
රාජ2 ඇම ;මා0 K(වා, එTස0 ජා ක පTෂය කවදාව0
මැ වරණ මඟහැ|මට අදහස් කරන පTෂයT ෙනෙවa Kයලා.
එ;මලාෙZ ආQ කතෘවරය# { ෙ®.ආ. ජයවධන මහතා
යටෙ0 එදා මැ වරණ  යම හ#ලා දැËෙ% ව2ාපෘ ය Qය0
කළ බව එTස0 ජා ක පTෂයට මතT කර ෙද& මෙZ කථාව
ආර%භ කළ :;a. ඒ වාෙZම කාතාව ඉQ}යට දමලා පළා0
සභා මැ වරණය ක දමා ගැÅමට එදා ෙගන Nය උපරවැvcය
ෙ% රෙv පාෙ%; ඉ හාසෙU අපÈ ම0 QනයT හැcයට
සටහ ෙ(B. මT [සාද, සංෙශධනයක 'වාෙව
සංෙශධනයT ෙනවන වග යT ඇ;ළ0 කරලා, එදා ස%මත
කර ගP ලැgෙ( එකම එක ෙදයa. ඒ පළා0 සභා මැ වරණය
ක දමා ගැÅෙ% උපාය උප«මය පමණa Kයන එක මා
Kයනට ඕනෑ.
අද Qන සමාජ සBබල ගැC%, Dභ සාධන හා කද උඩරට
උGමය .බඳ අමාත2ාංශෙU වැය 3ෂය .බඳව0 Bවාදයට
[ය&තව ෙබනවා. ඒ .බඳව කGO KdපයT සඳහ
කරනට මා ෙය' ෙවනවා, ÁලාසනාGඪ ගG ම_;ම[.
+£භාවය ෙ% සමාජෙU0, ෙලකෙU0, ඉතාම0ම අවලස්සන
ස්වභාවය හැcයට රසර සංවධන අර'Oවල Kයැෙවනවා.
+£භාවෙය &Lම රසර සංවධන අර'Oවල Áක අර'ණT
හැcයට
ෙබනවා. අ
ෙ% ත00වයට 'ණ ෙදෙ
ෙකෙහමද Kයන *ශ්නෙU L අෙ ආìක වධන «ෙමපාය
ෙ%කට *ධාන වශෙයම බලපානවා. +£භාවය අb කරන0,
+£භාවයට ප0 වන අය +£භාවෙය ෙගඩ ගන0 එස්.É.
Qසානායක මැ ;මා ෙකචර උ0සාහ කළ0, ආìකෙU
යාදාමය +£භාවය වැw කරනවා. ඒකට .;රT ෙසයන
ඔබ;මාෙZ අමාත2ාංශයට බැහැ. ඒක සමස්ත ආìක වධන
«ෙමපාය .බඳ
*ශ්නයT. ආìක වධන «ෙමපාය
ෙවෙළඳ ෙපළ ෙTය න%, එෙහම නැ0න% ආìක වධන
යාදාමය වඩා0 ෙවෙළඳ ෙපළ ලාභයට ෙTéගත ෙවලා
ෙබනවා න%, ඒ ආìක වධනය ;ළ +බල ජන ෙකටස්වල;
ආරTෂාව අවදාන% ත00වෙU ෙබන ජන ෙකටස්වල Dග ය

—————————
* iස්තකාලෙj තබා ඇත.
*

னிைலயதி ைவகப  ள.

* Placed in the Library.
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' කර ග0 ආìක වට ටාවT නැ0න% අ[වායෙයම
ඔබ;මාෙZ රාජකා}ය ෙබෙහBම +ෂ්කර ෙවනවා. ඇ නැ
පරතරය ෙකa තර% වැw C ෙබනවාද Kයලා රසර සංවධන
ඉලTක .බඳ සාකඡාෙ(L එTස0 ජා°ෙZ සංBධානය0
මතT කර ෙබනවා.
ෙ% ඇ -නැ පරතරය අb කරනට «මෙ(දයT, ආìක
වධන «ෙමපාය ;ළ
ය :;a. එෙසp ෙනෙවනවා න%
+ප0කම වැw Cෙ% ෙ(ගය අපට අb කරන ව BයT
නැහැ. නෙU +ප0කම අb ෙවලා ෙබනවා. න'0 ඇ -නැ
පරතරය Bශාලa. නෙU වධන ෙ(ගය අ¢G+ ගණනාවT දශකයT පමණ- යයට 10 මvටමක ලා ෙබනවා. ඒක [සා
අත +£භාවෙU dට ජන ෙකටස් &යන ගණනT, ඒ
+£භාවෙය ෙගඩට ඇB0 ෙබනවා. එTෙක, වධන ෙ(ගය
ඉහළ මvටමක ෙබන ඕනෑ. එෙහම නැ0න%, ඇ -නැ
පරතරය වැw ෙවන ෙ% ආìක වධන «ෙමපාය ෙවනස්
කරන ¢වමනාa.
ෙ% රටට ආìක වධන «ෙමපාය BතරT ෙනෙවa,
සමාජය ;ළ ධනය ෙබL යාම .බඳ *ශ්නය ග0තාම0 උw
උ;රාෙගන පහළට වෑස්ෙසන අ }Tතය, එෙහම නැ0න%
ඉහ. පහලට *ෙ(ශය මත ඇ { ආìකය ෙ% Bයට ෙබන
;G අපට කවදාව0 ෙ% සමාජය ;ළ +£භාවෙU cනා { ජන
ෙකටස්වලට උ0තරයT ෙහයන බැහැ. ආìකෙU වධනය
වැw ෙවලා පෙලහාට වෑස්ෙසන ඒවාa පහළට ෙබL යන
ඕනෑ. එෙහම නැ0න% ඉහළ ඉඳ පහළට *ෙ(ශය උඩ ෙබL
යන ඕනෑ. ෙ% ෙකa Bයට කපනා කළ0 අ ෙක.ම
+ප0 ජනතාව ඉලTක කරග0 Kය% { සහන උපාය
සැලැස්මT ෙයදෙ නැහැ. රෙv ස%ප0 එන-එන, වැwවැwෙය සමාග% B ඩැහැ ගනවා න%, රජෙU * ප0
සමාග%වල ¢වමනාව අPව හැෙරනවා න%,
කවදාව0
ආìකය *ජාතÊවාL පැ0තකට හරවන අපට වකමT
ලැෙබෙ නැහැ.
දැ මම අෙ ර0නර Qස්STකෙU ත00වය ගැන කථා
කරන කැමැ a. ඊට ඉස්ෙසලා ෙ% කාරණය ගැන0 මම
Kයන ඕනෑ. අ¢G+ 40ක, 50ක කාලයක ඉඳලා අෙ මානව
දශකය ඉතාම ඉහළ මvටමක ෙබනවා. ඒ අ¢G+ 40ක, 50ක
ඉ හාසය ගැන තමa අපට අෙ ආඩ%බරය Kය& ඉන
ව වෙ. අෙ ෙස¦ඛ2, අෙ ළමා මරණ සංඛ2ාව, අෙ
ළඳG මරණ සංඛ2ාව, අෙ ගැ[ මරණ සංඛ2ාව Kයන ෙ%වා
අ  අ ඉහළ Q:OවT ලබා ෙගන ෙබනවා. ෙ%වාට ෙහp;
¢ෙy, 1956 ඉඳලා වසර 30කට වැw කාලයT ෙ% රෙv සමාජ
Bයද% වැw K|මa. * ශතයT හැcයට අරෙගන අෙ
ඇම ;මාට Kයන ව, සමාජ Bයද%වලට අද ෙව ෙවන
'දෙ * ශතය0, දැනට අ¢G+ 30කට ෙපර ෙව { * ශතය0
-අ' ඉලTකම ෙනෙවa, දළ ෙI3ය [ෂ්පාQතෙU * ශතයෙකපමණද Kයලා.
ෙ% මානව දශක ඉහළ ෙගස් ඇ0ෙ0 ෙමකT [සාද
Kයලා අද අපට Kයන ව. අ එක පැ0තK අඳ ෙගBයා
ආරTෂා කරන කට:; කරලා ෙබනවා. තව0 පැ0තK
#ඩා ඉඩ% d&යා ආරTෂා කරන කට:; කරලා ෙබනවා.
තව0 පැ0තK +බල ජන ෙකටස්වල ආරTෂාවට Å පැනCම
+ කර ෙබනවා. ෙ%වා + K|ම ම  තමa ෙ% රෙv මානව
සමාජ දශක ඉහළ මvටමක පැව;ෙy. 1950 ගණවල ඉඳලා
ෙ% Bයට සමාජ සාධාරණ0වය උෙදසා ෙගන ආ BBධ Å
ම  ඇ කර ත00වය යටෙ0 ඉහළම මානව සමාජ දශක
අපට අ0ප0 කර ගන ව ෙවලා gණා. න'0 අද ෙවන
ෙකට ෙ% ත00වය ෙවනස් C ෙගන යනවා.
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ත'නාෙසpලා Kයනවා, 2015 + ¢ෙy BලවයT
Kයලා. අෙ 'ද ඇම ;මාෙZ අය වැය ෙIශනය Qහා
බැ`ෙව0, 2015 + ¢ෙy * BලවයT Kයලා අපට dතන
ව; ෙ0G% ගන ව. එෙසp අපට Kයන ව
වෙ ෙ% කාරණය [සාa. +බලය ආරTෂා K|මට gO
ෙගව #¨ පනත ෙ(වා, ඉඩ% ආඥා පනත ෙ(වා, #G පනත
ෙ(වා, ෙ% ය`ම අණපන0 අa කරන ඕනෑය Kයලා
Kයනවා.
එතෙකට සා හා කායාල ෙසpවක පනත, අ[T පැ0ෙත
පwපාලක සභා ආඥා පනත ආL ෙ%වා ඔTෙකම ඉව0 කරන
ඕනෑ. ෙමකද, ãමය කැමැ ප}Q ෙයදා ගන හා%;ට
ෙබන අa ය උඩ තමa ඵලදා÷තාව වැwවෙ. ඵලදා÷තාව
වැw Cම උඩ තමa, ලාභය වැwවෙ. එතෙකට වැw ලාභයT
ලබා ගත හැK Bයට ඵලදා÷තාව වැw K|ෙ% මාවතT ෙහයා
ගන ව Bයට ව තර% Å -| ඉව0 කර ෙගන
යෑම එ;මාෙZ අය වැය දශනය ෙවලා ෙබනවා.
ෙ% අතර අ ක¢G0 දනවා, ෙ% නව බර «මය
යා0මක Cම ආර%භ ¢O ෙවලාෙ( ඉඳලා රජෙU Áල2 ආìක
උපෙIශකaෙග රජයට ලැÉ
ෙබන උපෙIශය තමa,
අbෙව Bයද% කරනය; ඒ සඳහා ජනතාවට ලබා ෙදන සහන
අb කරන Kයන එක. ෙ%වා ෙලක බැං#ෙ(0, ජාත2තර
Áල2 අර'දෙ0 උපෙදස්. ඒ ෙගල ෙපP% කරෙ අය
වැය ;ලනයT පව0වා ගන න%, රජය Bයද% කරන 'ද අb
කරන ඕනෑය Kයලාa. එය අb කරන න%, කරන
ෙබෙ ජනතාවට අද ලබා ෙදන සහන අb K|මa. එෙහම
නැ0න% රජය ෙප+ කට:; ෙවPෙව Bයද% කරන 'ද අb
K|මa. අ[T අතට රජය ආදාය% වැw කර ගනට ජනතාව මත
වැw බ+ බරT පටවනට; පනවනට ¢වමනාa. ෙ% ආකාරයට
යාදාමයT ෙයජනා K|ම [සා ආybව අbෙව Bයද%
කරනවා. ඒ සඳහා ජනතාවෙZ Bයද% අb කරනවා. අ[T අතට
රජෙU ආදාය% වැw කර ගන ජනතාවෙග අය කරන බ+ වැw
කරනවා. දැ ෙ% අPව යා0මක Cම ;ළ තමa, එස්.É.
Qසානායක ඇම ;මාෙZ අමාත2ාංශෙU බර වැw ෙවලා
ෙබෙ; සමාජ සBබල ගැCම වඩා +ෂ්කර කායයT ෙවලා
ෙබෙ.
සමෘIලා^ හැGණාම ස්වයං JKයා කරන, ඒ වාෙZම
#¨ වැඩවල [රතවන අතර +ප; රා යT ඉනවා.
ත'නාෙසpලා ෙ% ස%බධෙය පDNය කාලෙU
සËTෂණයT කළා. ඒ සËTෂණෙය හ$නා ග0තා, සහන
ලැÉමට D+Dක% ෙබන තව0 +£ Bශාල *මාණයT cන
බව. #GBට *ාෙI3ය ෙක% ෙකvඨාසෙU පමණT එබ$
අ`ෙත සහන ලැය :; +ප; 5,000T පමණ ඉනවා. ඒ,
ර0නරය Qස්STකෙU දැනට cන සමෘIලා^ 112,088ට
අමතරවa. ෙ% +ප; හ$නා ගැÅෙම පD ඒ අය ෙවPෙව
සමෘI සහනාධාර «ම, ඒ වාෙZම ඔ¢ සBබල ගැCෙ%
වැඩසටහ යා0මක කර, ෙ%වාට ඔ¢ ඇ;ළ0 කර ගැÅම
සඳහා ෙගන ආ සැලැස්ම දැ ස%Xණෙය නතර ෙවලා
ෙබනවා. එය එෙලස නතර ෙවලා ෙබෙ දැනට සමෘIය
ලැෙබන ජනයාෙZ සමෘI සහනය කැVමට රජය ෙගන ආ
ෙයජනාව0 එTක Bශාල BෙරධයT ම; ¢O [සාa. ඒ
Bෙරධය ඉQ}ෙU රජය °+ කළා, ෙ% අ`0 වැඩ .ෙවළ
යා0මක ෙනකරන. අ`0 වැඩ .ෙවළT යා0මක K|ම
ගැන BෙරධයT ආෙ(, දැනට සහන ලබන අයෙZ සහන කැVම
ස%බධවa.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබ;මාට තව Bනාw ෙදකක කාලයT ෙබනවා.
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ග# වාෙ=ව නානාය7කාර මහතා
(மா
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පාෙ%;ව

மி வாXேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ගG එස්.É. Qසානායක
ඇම ;මාට Bශාල අ^ෙයගය
ෙබනවා. එකT, දැනට
සහනාධාර ලබන ප¢වල සහනාධාර ෙනකපන0 ඕනෑ,
අ`ෙත +ප0කමට ප0 ෙවන Bශාල ජන සංඛ2ාවකට සහන
ෙදන0 ඕන, ඒ ජනතාව සBබල ගැCමට «ෙමපාය
ෙයදන0 ඕනෑ. ෙ% කාරණා ෙදකම ඉ© K|ෙ%L එ;මා
ඉෙ ඉතාම අමාG තැනක. ඒක අ
.ගනට ඕනෑ. න'0
ෙ%ක ෙ% ආybෙ( ආìක වැඩ .ෙවළ ;ළ ෙනවැළැTBය
හැK ත00වයT.
අද ර0නර Qස්STකෙU ඒක Iගල කැල} ප}ෙභජනය
1,761a. ය :; ඒක Iගල කැල} ප}ෙභජනය 2,030a. ෙ%
2,030ක කැල} *මාණය ලබා ගැÅමට අවම වශෙය එT
අෙය#ට මාසයකට G ය 4,000 ගණනT ඕනෑ. ඒ අPව හතර
ෙදෙන#ෙග :0 ප¢ලකට G ය 18,000T ඕනෑ. ඒ අතර ෙ%
රෙv íව0 වන &[Dෙග යයට 40කෙZ සාමාන2 දළ
මාක ආදායම G ය 22,000 ගණනa. දැ ඔබ;මාට ෙනවා
ඇ , අවම කැල} ප}ෙභජන අවශ2තාව සඳහා ¢වමනා ආදායම
G ය 18,000a. ෙ% රෙv íව0 වන &[Dෙග යයට
40කෙZ සාමාන2 දළ මාක ආදායම G ය 22,000 ගණනa.
ෙ% ෙදක අතර ෙබන D පරතරය අPව ෙනවා ෙකපමණ
ඉTම[ ෙ% අb ආදාය%ලා +ප; බවට ෙපරෙළනට
වද Kයලා, G ය 18,000 ආදාය% මvටමට වැෙටනට
වද Kයලා. ගG ඇම ;ම[, මම අෙ රට ගැන 2017
වෂයට අදාළ වාතා KdපයT ගැන සඳහ කරන%. සාN[
දශකය අPව අ ඉෙ 118 84ෙව[ තැන. ආහාර DරTMත
භාවෙU දශකය අPව අ ඉෙ 113 65ෙව[ තැන.
මදෙපෂණය සහ කෘෂCම Kයෙ තව0 ලTෂණයT. ඒ
දශකය අPව අ ඉෙ 130 128ෙව[ තැන. ඊළඟට +T ත
බෙ( දශකෙU 2014L අෙ අගය 7.6a, 2017L ඒක 12.3T
ෙවලා ෙබනවා. ෙ% වාතාව පDව තමa මම dතන Bයට
රසර සංවධනය යටෙ0 +£ භාවය නැ
K|ෙ% වැඩ
.ෙවළT සඳහා ජනාප
කායාලයට G ය &යන
2,000ක 'දලT ෙව කරලා ෙබෙ. ජනාප ;මා ෙ%
වෂය න% කරලා ෙබනවා +£ භාවය ;ර K|ෙ% වෂය
හැcයට, එෙහම නැ0න% +£ භාවය අb K|ෙ% වෂය හැcයට.
අ දැ ෙ% වෂෙU ෙදසැ%බ මාසයට Kv©ව ඉෙ. ෙ%
රෙv +£ භාවය ෙකතර% +රට ;Å කරලා ෙබනවාද, ෙකa
තර% +රට +ප0 ප¢ සංඛ2ාව අb ෙවලා ෙබනවාද Kයලා
මම ගG ඇම ;මාෙග දැන ගනට කැමැ a. දැ ෙවලා
ෙබෙ ෙමයa. එක පැ0තK +ප0 ප¢ සංඛ2ාව අb
කරනවා, න'0 අෙනT පැ0තෙ +ප0 ප¢ සංඛ2ාව වැw
ෙවනවා. ඔබ;මා +ප0 ප¢ සංඛ2ාව අb කරනවාට වඩා
+ප;ෙZ ප¢ සංඛ2ාවට එක; ෙවන ගණන වැwa. ඒ [සා
ලංකාව ;ළ +ප;ෙZ ප¢ සංඛ2ාව «ම «මෙය වැw Cෙ%
*වණතාව වළTවනට අමාGa.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම_;මා, අවස කරන.

ග# වාෙ=ව නානාය7කාර මහතා

(மா மி வாXேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගG එස්.É. Qසානායක ඇම ;ම[, ඔබ;මාට අa *ධානම
කාරණයT තමa &[DෙZ +ප0කමට බලපාන ඉඩමක සහ
ෙගදරක d&කම ලබාLම. නාග}ක ෙනවන *ෙIශවල ඉඩමක

d&කම. ර0නරෙU ඉඩ% අවශ2තාෙව ෙපෙළන ප¢
17,000T cනවා. අෙ Qස්STකෙU රජෙU ඉඩ% අTකර
75,000කට වඩා ෙබනවා. ෙ% ප¢ 17,000 ෙවPෙව අTකර
2,000T ෙබදා ෙදනට ව ¢ෙණ0, 17,000T { ෙ%
ප¢වල +ප0කම නැ K|මට ස්ìරසාර පදනමT දමනට
ව බව ඔබ;මාට මතT කරනට ඕනෑ.
+ප0කෙ% සංඛ2ා ෙඛන හ}යාකාරව ෙගP කරලා, එය
ෙ% රට ඉQ}ෙU තැÉම ඔබ;මාෙZ වගÈමT බව මා Kයනවා.
[තව, ඇ0ත කථාව හ}යාකාරව එ.යට අරෙගන, +ප;
ෙකචර *මාණයT අද සමෘI සහනය ඇ ව හා නැ ව ෙ%
රෙv ඉනවාද Kයන කාරණය ඔබ;මාෙZ ඉලTක%ව ෙ%
රට ඉQ}ෙU යන Kයා මා ඉලා cනවා. ෙ% ෙවPෙව
* කමයT කරන බැ} Cම ෙවනම කථාවT. * කමයT
කරන බැ} ¢ණ0, +ප0කෙ% ෙබනා { බරපතළකම
ෙකa තර%ද Kයන කාරණය ෙ% රෙv ජනතාව ඉQ}ෙU තැය
:; බව Kය& මා [හඬ වනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබෙහම ස්; a.
Ëළඟට, ගG එ²ව² oණෙසpකර ම_;මා, ඔබ;මාට Bනාw
අටT ෙබනවා.
[අ.භා. 1.31]

ග# එව eණෙස>කර මහතා
(மா

மி எ+வ+ ணேசகர)

(The Hon. Edward Gunasekara)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මට කථා කරන ෙ(ලාව
ලබා Lම ස%බධෙය මා පළ'ෙවම ඔබ;මාට ස්; වත
වනවා. අද අපට කථා කරන ෙබන අමාත2ාංශ ;නම ඉතාම
සංෙ(Lතම Bෂය ඇ;ළ0 ෙවච අමාත2ාංශ ;නT. වාDෙIව
නානායTකාර ම_;මා +ප0කම ගැන කථා කළා. අෙ
චéා[ බyඩාර ඇම ;&ය කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2ාංශය0, තලතා අ;ෙකරල ඇම ;&ය BෙIශ JKයා
අමාත2ාංශය0, එස්.É. Qසානායක ඇම ;මා සමාජ සBබල
ගැC%, Dභසාධන හා කද උඩරට උGමය
.බඳ
අමාත2ාංශය0 [ෙයජනය කරනවා. ෙ% අමාත2ාංශ ;නම ෙ%
රෙv ආìකයට, සදාචාරයට සහ පැවැ0මට එක හා බැ$O
කාරණයT තමa ඉෂ්ට කරෙ. ඒ කාරණය එතර% ෙල#වට
අෙ රෙv &[D .ගෙ නැ ව ඇ . න'0 ෙ%
අමාත2ාංශ ;ෙනම ඉ© කරන ෙසpවාෙ( එක හා සමාන
ස%බධතාවT ෙබනවා. දැන ෙහ ෙනදැන ෙ% අමාත2ාංශ
;ෙම වැය 3ෂ .බඳව එකම දවෙසp සාකඡා කරන
කට:; K|ම0 ෙහඳ කGණT Kයලා මා dතනවා. Bනාw අටT
;ළ අපට මහා ෙල# ෙදයT ගැන dතනව0, ඒ
ස%බධෙය වැwර '#0 Kයනව0 බැහැ. න'0
+ප0කමa, කාතාවPa, BෙIශ JKයාවලට යන කාyඩයටa
-ෙ% ;ෙගලටම- ෙබෙ එක හා සමාන ත00වයT
බව මා 'ම Kයන කැම a.
Bෙශpෂෙය සමෘIය ගැන කථා කෙළ0, සමෘIය ලබා
ෙදෙ ෙ% රෙv ඉතාම Q.$ අයට Kයලා අද කථාවT
ෙබනවා. න'0 Q.$කම Kයන &%ම ෙකතැ[ පට
අරෙගන, ෙකතැ[ අවසාන ෙවලා ෙබනවාද Kයා අපට
dතනට බැහැ. එන'0 ග%වල ජනතාව තමෙZ ෙවෙහස
මහය ෙනබලා යමT ෙදනවා K(වාම, *ාෙI3ය ෙක%

1815

1816
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කායාලයට, සමෘI බැං#වලට Ndලා ඒ ෙවPෙව දවස්
ෙදක ;න ළතැෙවනවා. මා dතන Bයට &[D ස;© K|ෙ%
කට:0ත පමණa එස්.É. Qසානායක ඇම ;මාෙZ අමාත2ාංශය
යටෙ0 කරන +ෙවලා ෙබෙ. හැබැa, ඉ එහාට ගැG
ගමනT යෑමට ෙබන බව අ දනවා. ඒ කට:; සඳහා
ෙබෙහ ෙවලාවට Kම [ලධා}ෙයT උන+ කරවලා නැහැ.
ෙවන0 Lමනාව .බඳව, දGවෙZ අධ2ාපනය .බඳව,
ජනතාව නඟා ©Cම ෙවPෙව කරන කට:; .බඳව ෙ%
[ලධා}ෙග වැw ෙපලඹCමT + වෙ නැහැ. වැwෙයම
+ වෙ සමෘI ආධාර ලබා Lෙ% කට:0තa. ෙහඳ
ෙවලාවට 2015 ජනවා} 08 වැ[දා ෙ% රෙv පාලන බලෙU
ෙවනස0 එTක Jස්C%වලට යන, ෙකw උස්සාෙගන යන,
ෙකw කO d©වන වාෙZම ෙවන0 කට:;වලට යන
සමෘIලාට + ෙවෙ නැහැ. දැ ඒ කට:; නැව ලා
ෙබනවා. ඒක එT කGණT. QN Qගටම ෙ%වා ගැන කථා
කරන මා බලාෙපෙර0; වෙ නැහැ.
ඊළඟට, මා තලතා අ;ෙකරල ඇම ;&ය [ෙයජනය කරන
BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය .බඳව කථා කරන කැමැ a.
අෙ රෙv +ප0 කාතාව ටරටවලට Ndලා කරන
ෙසpවාව [සා අෙ රටට ආදායමT ලැgණ0, ඒ ;. අෙ
රෙv ගG0වයට ෙල# හා[යT + වන අවස්ථාව අ
දKනවා. ඇම ;&ය ෙ% කාරණය Qහා #මන ආකාරෙය
බලනවාද Kයන මා දෙ නැහැ. න'0 ෙමවර අය වැෙය
ඊට එහා Nය වැඩ .ෙවළT ඉQ}ප0 කර Éම .බඳව මා
ඉතාම ස;© වනවා, ගG ඇම ;&ය[. ඉQයාව වැ[ රටවල
කරනවා වාෙZ දැනඋග0 &[D ෙ% රටට BෙIශ B[මය
උපයන ආකාරෙU «මයT දැ හැQලා ෙබනවා. අෙ ෙගව
ෙදරවවල පව න ගැට` [රාකරණය වන Bයට0, ප¢
*ශ්න ඇ ෙනවන Bයට0, BෙIශ JKයාවලට යන අයෙZ
ත00වය Ëට වඩා ව£කරණය කරලා, BෙIශ JKයාවලට
යෑෙ%L කාතාවට ගැට` ඇ ෙනවන Bයට යවෙර
යවර කට:; කෙළ0 එය වඩා වැදග0 වන බව අ මහ
ජනතාවෙZ [ෙයxතය හැcයට දKනවා.
ෙමවර අය වැෙය මා දැTකා, අධ2ාපනය සඳහා 'ද ෙව
කරෙගන ඒ ;. BෙIශ JKයා ඇ වන «මයT හදන
ආකාරය. අපට ඒක පැය 24 එක ආyb කාල ÒමාවT ;ළ,
අ¢G+ 5T ;ළ කරන ව ෙදයT ෙනෙවa. ෙ%ක Lඝ
කා¨නව කරන ඕනෑ වැඩසටහනT. ෙ% ආybව නැ ව ෙවන
ආybවT, ෙවන පාලකය ආව0 ෙ% ත00වය ඉQ}යට ෙගන
යන එක යහප0 Kයන එක තමa මම Bෙශpෂෙයම මතT
කරෙ. න'0, ඒජ මාගෙය BෙIශ JKයාවලට යන
කාතාව .බඳව අ Ëට වඩා dතන ෙවනවා. ගG
ඇම ;&ය දැ ෙ%වා ස%බධෙය වැw වශෙය ෙසයා බලා
එවැ[ වංච[ක යා + කරන අයට දැwව යා0මක ෙවලා
ෙබනවා. ඒ වාෙZම, කාතාව BBධ අඩෙ0vට%වලට ලT
ෙවන ත00වයට ප0 ෙවන0 ගG ඇම ;&ය ඉඩ යලා
නැහැ Kයන එක0 මම Kයන ඕනෑ. ඒ .බඳව මම ගG
ඇම ;&යට ස්; වත ෙවනවා. එවැ[ අකට:;ක% ෙවච අය
ෙබෙහ ෙවලාවට අ
ළඟට0 ඇBලා, ඇම ;&යෙZ
අමාත2ාංශෙය BBධ උද( උපකාර බලාෙපෙර0; ෙවනවා.
ෙ% ස%බධෙය උද( උපකාර K|ම Bනාw 5, 10
Tෂකව අපට කරන ව ෙදයT ෙනෙවa. ෙවන ෙකෙහp
ෙහ රටක අවතැ ෙවච ෙකෙනT අපට ඉතා ඉTම[ ෙසයා
ෙදන ව «මයT නැහැ. න'0, ෙමෙතT කාලයT අතපD
{, මඟහැGO එවැ[ ෙIව «මව0 Bයට වැඩ .ෙවළT
සකස් කරලා cක cක ෙහ අb කරෙගන යාමට අ උ0සාහ
ගන ඕනෑ. ඒ ස%බධෙය ගG ඇම ;&ය කට:; K|ම
.බඳව මම එ;&යට ස්; වත ෙවන ඕනෑ.

අෙ චéා[ බyඩාර ඇම ;&ය තමa බරපතළම
අමාත2ාංශය භාර ෙගන ෙබෙ. කාතාව සහ ළමa බලා
ගනා කාතා හා ළමා කට:; අමාත2;&ය වශෙය එ;&යට
ඒ කට:0ත පැව| ෙබනවා. මෑතකL මම එ;&යට Iගකව0
ය% ය% +C% මතT කළා. හඹරණ, කැKරාව පැ0ෙ0 [වසක
අ%මා ෙකෙනT තමෙZ Qන ගණනT වයසැ .$ දGවා [Q
කරවා යL [වස ;ළට පැ& බෙලT ඒ දGවා සපා කා
මරා දමා ê ෙදÅය +CමT අපට පDNය කාලෙU අහන,
දKන ලැgණා. ඒ වාෙZම, තව0 තැෙනක වයස අ¢G+ 10ක
ළමෙයT යQB නසා ගැÅමT කරෙගන gණා. මම dතන
Bයට ඒක ෙ% සභාෙ( Ëට කP0 Kයැෙවන ඇ . අද
එවැ[ ත00වය ඇ Cමට අෙ +ප0කම සහ ෙIශපාල[ක
කGO ඟාT ෙහp;ෙවලා ෙබනවා.
ෙ% රෙv ංe දGවෙZ මානක0වය අද ආ#ල ව2ා#ල
ත00වයකට ප0 ෙවලා ෙබනවා. මම ගG ඇම ;&ය0 එTක
පDNය දවසක0 K(ෙ(, අbම තර& ළදG පාසවල ට 5
වසර දTවා ව0 දGවට උගවන oGවGට, පාකාවට
Bෙශpෂ OවT ලබාL ඔ¢ Ëට වඩා දැPව0 කර දGව
සමඟ කට:; K|මට සලස්වනවා න% ෙහඳ බවa. ෙ% අයට
දැP0 ය% ය% OC% ෙදන ආකාරය අ දැකලා ෙබනවා.
න'0, Ëට වඩා අ`0 OC% ෙ% අයට ලබා ෙදනවා න%
ෙහඳa Kයලa අ
dතෙ. ෙමකද, සාමාන2
oGවරෙය#ෙZ මvටෙ% ඉඳෙගන #ඩා දGව එTක කට:;
කරන අපහDa. ඒකට ෙවනම OCමT, අ`0 «මෙ(ද
අPගමනය කරන ෙවනවා. දGවෙZ මානක0වය යහප0
ආකාරයට රඳා පව න Bයට කට:; කරන ෙපර පාස
oGවG සහ පාසෙ oGවG0, පාකාවP0 O කරන
ඕනෑ Kයලා මම ගG ඇම ;&යට Kයා cයා. එ;&ය මට Kයා
cයා දැ ඒ වැඩසටහන යා0මක ෙවනවා Kයලා. අද දවෙසpL
ඒ කGණට අදාළ වැය 3ෂය ගැන කථා කරන ලැÉම වcනා
ෙදයT Bයටa මම dතෙ.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම_;ම[, ඔබ;මා තව0 Bනාw ෙදකක කාලයT
ෙබනවා.

ග# එව eණෙස>කර මහතා
(மா

மி எ+வ+ ணேசகர)

(The Hon. Edward Gunasekara)

ෙබෙහම ස්; a. Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, කාතාව
Kයෙ අ%මා, සෙහද}ය, }ඳ, නැඟ[ය, +ව Kයන ඥා
සබඳතා පස් වගයට අa ෙවන අයa. කාතාව ඒ ;ළ d&
තමa රෙv ජනාප [ය ෙවෙ0, අගමැ [ය ෙවෙ0,
රෙv [ලධා}[යT ෙවෙන0. ගෘහය ;ළ d& තමa ෙ%
ෙගලට Áක වශෙය යමT කරන ෙබෙ. එම
[සා ඔ¢ෙZ මානක මvටම ෙහඳ ත00වයක ෙබන
ඕනෑ. ස සහ බලය මත අද &[ස්D BBධ ෙIව කරIL,
ෙගදර ඉන ගෘdයෙZ මානක ත00වය0 Bශාල වශෙය
ආ#ල ව2ා#ල ත00වයට ප0 ෙවනවා. ඒ [සා ඔ¢ව [
මාගයකට හැඩ ගස්සවාෙගන යන «මෙ(දය අ ග%
මvට& හදන ඕනෑ. ෙවනදා ග% මvට& හැ+ෙy ෙවන
ෙවන ෙIව. න'0, දැ ග% මvට& ඒවා හදලා ෙබනවා.
Bෙශpෂෙයම කාතාව ගැන -බැංෙකT Pවර ඉන
කාතාව ගැන- අෙග¦රව කරන ආකාරයට කථා කළ0
තාaලත Qහා බැ`වාම කාතාව ඉතා ඉQ}ෙය ඒ රෙv
ආìකයට ස%බධ ෙවලා cන බව ෙපෙනනවා. ෙලකෙU
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පාෙ%;ව

[ගG එ²ව² oණෙසpකර මහතා]

අෙන#0 Q:O රටවල0 කාතාව ඒ රෙv ආìකයට
ස%බධ ෙවලා ඉනවා. යවෙර යවර, යවෙර යවර ඒ
ත00වයට අෙ රට0 ෙගන ඒම සඳහා අෙ [ලධා}
මyඩලය0, අෙ හැම ෙකෙනTම0 ෙ% ෙවPෙව කැපෙවලා
කට:; කරන ඕනෑ. අද වන Bට අෙ රටට අවශ2 වෙ
ගතාPග ක #ඩා පරාසයක íව0 වන කාතාවT ෙනෙවa.
අෙ රට Q:O රටT වන න%, ෙලකය0 එTක ස%බධ
ෙවන ව, gIම0, දැනඋග0, සදාචාරස%පන
කාතාවT තමa අෙ රටට අවශ2 වෙ. ඒ තැනට අ එන
මහ ෙවලා කට:; කරන ඕනෑ.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ඔබ;මා මා ෙදස බලෙ
මට [ය&ත කාලය අවස ෙවලා ෙබන [සා බව මම දනවා.
අද QනෙUL Bවාදයට ගනා ෙ% අමාත2ාංශ ;නම එක හා සමාන
සංෙ(L Bෂය ;නT ඇ;ළ0 ෙවච අමාත2ාංශ ;නT. ෙ%
අමාත2ාංශවලට ආybෙව 'ද අbෙව ෙව කරලා
ෙබනවා න%, ඒ 'දල තව0 වැw කරලා ෙදන කට:;
කරන ඕනෑ. ඒ වාෙZම, ෙ% අමාත2ාංශ ස%බධෙය Ëට
වඩා උන+ෙව ෙසයා බලන0 ඕනෑ. ෙ% සඳහා ෙවෙහෙසන
අයට Ëට වැwය ශT ය ලබා Lලා, BBධ ආධාර-උපකාර කරන
ඕනෑය Kයන එක Bෙශpෂෙය මම මතT කරනවා. මට ලැÉ ඇ
කාලය හමාර C ෙබන [සා මම Ëට වඩා කථා කරන
බලාෙපෙර0; වෙ නැහැ.
ගG රජ රාමනායක [ෙයජ2 ඇම ;මා ගැන
ෙනK(ෙව0 එ;මා අමනාප ෙවa. Q¢ල cෙU ආසනෙU අෙ
[ෙයxතයා හැcයට එ;මාෙZ දායක0වය ඉතා වcනා බව
Bෙශpෂෙය මම මතT කරනවා.- [බාධා K|මT] දැ එd නැහැ
Kයලා එ;මා Kයනවා. එ;මාට0 මෙZ ස්; ය ද කර&, මට
කථා K|මට කාලය ලබා +නාට ඔබ;මාට0 මෙZ ස්; ය ද
කර& මෙZ වචන ස්වපය [ම කරනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබෙහම ස්; a.
Ëළඟට, ගG Bxත ෙGෙගඩ ම_;මා. ඔබ;මාට Bනාw
දහයක කාලයT ෙබනවා.
[අ.භා. 1.41]

ග# 'aත ෙ#ෙගඩ මහතා
(மா

மி விஜித ேப'ெகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අද දවෙසp වැදග0
Bෂයවලට අදාළව, කාතා හා ළමා කට:; අමාත2ාංශය;
සමාජ සBබලගැC%, Dභසාධන හා කද උඩරට උGමය .බඳ
අමාත2ාංශය සහ BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය යන වැදග0
අමාත2ාංශය ගැන Bවාද කරන ෙමෙහෙ0 ඒ සඳහා එTCමට
ලැÉම ගැන මම ස;© ෙවනවා. ෙ% අමාත2ාංශ ;න ග0තාම,
Bෙශpෂෙයම ෙ% රෙv ආìකය, සමාජ සංස්කෘ ය Kයන
කාරණා0 එTක බැලාa ෙබෙ.
කාතාව ගැන කථා කරන ෙකට, ළමa ගැන කථා කරන
ෙකට, +ප0කම ගැන කථා කරන ෙකට, ෙ% ආìකය ගැන
කථා කරන ෙකට අ දKනවා, ෙ% රෙv සමාජ, ආìක,
සංස්කෘ ක Q:Oව .බඳව ෙප+ වැඩ .ෙවළT ආybවට
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ෙබන ඕනෑ බව. ෙ% වන Bට ෙඩල යන 82ක පමණ
ආìකයT තමa අෙ රෙv ෙබෙ. ෙ% ආìකය ඉQ}යට
ෙගන යන න% අෙ රෙv ජා ක [ෂ්පාදනය වැw කර ගැÅම
අපට අවශ2a; ඒ වාෙZම ෙ% රෙv [ෂ්පාදනය කරන භාyඩ හා
ෙසpවා *මාණය වැw කර ගැÅම අපට අවශ2a. ආìක වෘIය
වැw කර ග0ෙත0 තමa අෙ රෙv දGවට, කාතාවට සමස්ත සමාජයටම- ය% සාධාරණ0වයT ඉෂ්ට කර ගන
වකම ලැෙබෙ.
සමාජ සBබලගැCෙ% අමාත2ාංශය 1995 ඉඳලා සමෘI
අමාත2ාංශය Bයටa පැව;ෙy. එදා-ෙමදා කාල Òමාව ;ළ ෙ%
රෙv +ප0කම අවම ෙවලා ෙබනවාද; ෙ% රෙv සමාජය
සBබලගැBලා ෙබනවාද Kයන කාරණය Qහා බලන ෙකට,
ෙ%ක එක අමාත2ාංශයකට BතරT ල කරලා අපට කථා
කරන බැහැ. ඒ සඳහා ෙ% රෙv හැම අමාත2ාංශයකටම ය%
K වගÈමT, කාය භාරයT ෙබනවා. ෙ% රට රසර, ක
පව0නා සංවධනයකට ෙගන යනට; ඒ අර'ණ කරා යනට
ෙ% හැම අමාත2ාංශයකටම Bශාල වගÈමT ෙබනවා. න'0,
අද රෙv Iධ වන ෙIව Qහා බැ`වාම, අද රෙv යා0මක
කරන ආìක, සමාජ * ප0 Qහා බැ`වාම, Bෙශpෂෙය %
මvටෙ% ගම සහ නගරය අතර ෙබන පරතරය අb ෙවලාද,
නැIද Kයන කාරණය අපට බලා ගන වකම ෙබනවා.
Bෙශpෂෙයම ගම, නගරය අතර සංවධනෙU ෙල# පරතරයT
ෙබනවා; Q:Oෙ( ෙල# පරතරයT ෙබනවා.
1989-1990 වැ[ කාල Òමාව ;ළ ෙ% රෙv ෙල# ජනතා
නැ õමT Iධ ¢O බව අපට මතකa. ඒ කාලය ;ළ &[ස්
íBත වාෙZම ෙIෙපළ Bශාල *මාණයT Bනාශ ¢ණා. ඒ
කාලෙU රණංහ ෙ*pමදාස dට ජනාප ;මා ''තGණ
අසහනය .බඳ ජනාප ෙක&ෂ සභාව'' ප0 කළා. ඒ
ෙක&ෂ එෙT වාතාව පට ග0ෙ0, ''ෙකළඹට K}, අපට
කැK}'' Kයලාa. ඒෙක තමa සමාජ අසමානතාව, ස%ප0 ෙබL
යාෙ% අසමානතාව ෙපPෙ(. අධ2ාපනය ග0ෙත0, නගරෙU
සහ ගෙ% පාස අතර ෙබන අසමානතාව; නගරෙU D }
පාස සහ අෙන#0 සාමාන2 පාස අතර ෙබන අසමානතාව
අ දKනවා. ෙ% ආකාරයට ස%ප0 ෙබL ෙනයාෙ% අසමානතාව
ෙබෙහ ෙවලාවට ඇ -නැ පරතරය උå කරනවා වාෙZම,
+ප0කම වැw ෙවන0 ෙහp; ෙවනවා.
අද අ ගමකට Ndලා ගෙ% සාමාන2 සමාජ, ආìක
ප}සරය Qහා බැ`වාම, පාස යන දGවෙග È ෙදෙනT
සමහරBට උෙI ආහාර ෙ(ල ගෙ නැ ව යන අය ඉනවාද?
සමහරBට එකම ඇ$ම ' ස යම අන දGෙව ෙකචර
ඉනවාද? අ¢G+ ෙදක, ;නT එක Qගට ඉGO, කැbO සප0;
මහලා ඒවා නැවත යථා ත00වයට ප0 කරලා පාBe කරන
දGෙව ෙකචර ඉනවාද?
පාසෙ යන ෙපත, අභ2ාස ෙපත, පෑන-පැසල, කවක©
ෙපvcය ෙසයා ගන බැ} ළමa ෙකපමණ ඉනවාද?
එවැ[ළමa හතර-පස්ෙදෙන# ඉනවා, සමහර åාËය සමාජවල.
එම දGවට එÈ Áක අවශ2තා ස%Xණ කර ගන බැ}
ෙවලා ෙබනවා. ළමa ;-හතරෙදෙන# ඉනා සමහර
åාËය ප¢වලට ආදායම ලැෙබෙ ඛyඩ වශෙය.
ෙගBතැ කරලා තමa ෙබෙහ අය íව0 ෙවෙ. JKයා
කරන අය සමස්තයT Bයට පැ }ලා නැහැ. ෙ% අය ෙගව0ෙ0,
#ෙ, ෙහpෙ වැඩ කරලා තමa ය% ආදායමT ලබෙ. ඒවා
එTෙක කනයට නැ0න% ඛyඩ වශෙය ලැෙබෙ.
න'0 ඒ අයෙZ ෛද[ක íBතෙU -එQෙනදා íBතෙU- කරන
Bයද% අඛyඩව + කරන ඒ අයට Iධ ෙවනවා. ඒ [සා ෙ%
අයට ෙ% ලැෙබන 'දල තමෙZ ප¢ල නඩ0; කර ගන තර%
*මාණව0 නැහැ.
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ආහාර éව2 ගන, ෙබෙහ0-ෙහp0වලට, ඇ$%-පැළ$%වලට,
ළමaෙZ අෙනT අවශ2තාවලට, සමාජයට කරන ෙබන
අෙනT :;ක% හා අවශ2තා Qහා බැ`වාම ෙ% අයට ෙ% 'දල
*මාණව0 නැහැ. ෙ% ෙගල ද}éතාෙව පD ෙවනවා. ඒ
[සා අ ජනතාව Qහා බලන ෙකට, ඈත ග%වල, cසර ග%වල
ගෘහ ඒකක Qහා අප බලනට ඕනෑ. සමෘI හා සමාජ සBබල
ගැCෙ% ව2ාපාරය ;ළ ය% වැඩ ෙකටසT කරලා ෙබනවා.
ඒක නැහැ Kයලා අපට Kයන බැහැ. ඒ අයට සහනාධාර
ලැෙබනවා; ඉ } K|% «මයT යා0මක ෙවනවා;
කාතාවට, ළමaට වැඩ .ෙවළT
ෙබනවා. න'0
සමස්තයT Bයට සාව ආìක යාවය ;ළ ෙ% සමාජය
ඉස්සරහට ෙගන යන  වැඩ .ෙවළT Iධ ¢ණා Kයලා
අපට Bශ්වාස කරනට වකමT නැහැ Kයලා මා dතනවා.
තව0 අමාත2ාංශ KdපයT ෙබනවා. Bෙශpෂෙයම කාතා හා
ළමා කට:; අමාත2ාංශය ගැන මම කථා කරන කැමැ a. ෙ%
රෙv ජනගහනෙය යයට 51කට වැw *මාණයK
කාතාව ඉනවා. ළමa යයට 35T Bතර ඉනවා.
සමස්තයT Bයට ග0තාම, යයට 70T වාෙZ කyඩායමT ෙ%
අමාත2ාංශය ;. ආවරණය ෙවනවා. හැබැa, ෙමම
අමාත2ාංශයට ලැÉ ෙබන 'දල Qහා බැ`වාම, අපට සෑöමකට
ප0 ෙවන වකමT ලැෙබෙ නැහැ. 2016 අ¢GIද
සඳහා 'ලධන Bයද% Bයට G ය &යන 553,960T ලැÉ
ෙබනවා. 2017 ෙවන ෙකට, එය ය% *මාණයK වැw ෙවලා,
G ය &යන 1,364,151T ලැÉ ෙබනවා. ෙ% අ¢GIෙI0
Áලධන Bයදම ය% *මාණයK වැw ෙවලා ෙබනවා. ඒ 'දල
G ය &යන 1,603,000T. ෙ% වාෙZ අමාත2ාංශයකට Bශාල
'දලT ලබා +ෙන0, ෙමම අමාත2ාංශෙය Bශාල වැඩ
ෙකටසT කරන ව Kයලා මා dතනවා. ෙමකද, ෙ% රෙv
දGව .බඳව Bෙශpෂ අවධානයT ෙය' කරනවා න%,
දGවෙZ අවශ2තාව ඉෂ්ට කරනට, දGවට ෙ% සමාජෙU
íව0 ෙවන ව යහප0 වාතාවරණයT සකස් කරනට,
[මාණය කරනට ෙගඩාT ෙIව කරන ෙබනවා. න'0
ෙ%වා ෙමවැ[ 'ද *මාණයK කරන වද Kයන
කාරණය අ දKනවා.
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වතමාන ත00වය ෙමකTද Kයලා. ව0 පෙ0 සඳහව
ෙබනවා, ඒ ෂ2යාෙZ ජංගම +රකථනයට ජා ක ළමා
ආරTෂක අකා}ෙU ෙසpවය කරන [ලධා}ෙය# B ෙකc
ප¢ඩ සහ +රකථන ඇම;% ලබා L ෙබන බව. ෙ% [ලධා}යා
+රකථන ඇම;% 11T Lලා ෙබනවා; ෙකc ප¢ඩ 150T යවා
ෙබනවා. බ0තර'ල ළමා ආරTෂක අකා}ෙU ෙසpවය
කරන [ලධා}ෙයT Kයලා තමa සඳහ ෙවලා gෙy. ෙමය
2017.03.19ෙව[ දා ප0තෙ පළ ෙවලා gණ කාරණයT. ඒ
Iය ගැන ෙ% ෙවනෙකට ප|Tෂණ කරනවා0 ඇ . ඒ
වාෙZම Nය ස ෙU අ දැTකා, ෙපස් ප|Tෂක මහ0මෙයT
අ¢G+ 17ක ගැහැP ළමෙයT අපෙයජනයට ලT කරලා Kයලා.
ෙ% වාෙZ රෙv Å ය යා0මක කරන cන සමහර
[ලධා} අ  ළමa අපෙයජනයට සහ අපචාරයට ලT
ෙවනවා. අ
රජෙU JKයාවකට යනෙකට ආyb«ම
ව2වස්ථාව ආරTෂා කරනවා Kයලා Q¢G% LමT කරනවා. අb
ගණෙ Å ය සාමය ආරTෂා කරන ඉන [ලධා}ට
Q¢GමT ෙදන ෙයජනාවT කරනවා න% ෙහඳa, ෙ% අය
ආරTෂා කර ගනවා Kයලා. ෙ% අයට dංසා ෙනකරන බවට
* ඥාවT ෙදන ව න% ෙහඳa. න'0 එෙසp * ඥා
+න0 අද ෙ% සමාජෙU Iධ ෙවන ෙIව ගැන බැ`වාම ඒ
.බඳව Bශ්වාසයT යනට බැහැ. අමාත2;&යට0 බැහැ;
අමාත2ාංශවලට0 බැහැ; ෙමකද, ෙ% සමාජෙU ෙල# කඩා
වැõමT ෙබනවා. ඒ [සා ෙ% ද0 ස් ෙදක මැIෙI ෙබන Qව
වාෙZ තමa අපට කාතාව සහ ළමa ආරTෂා කර ගන
ෙවෙ. ඒ [සා අධ2ාපනය ස%බධෙයP0 Bශාල
ආකපමය ප}වතනයT කරලා ෙ% කාරණය .බඳ අවධානය
ෙය' කරන ඕනෑ. කාතා හා ළමා කට:; අමාත2ාංශය සහ
සමාජ සBබල ගැC%, Dභ සාධන හා කද උඩරට උGමය
.බඳ අමාත2ාංශය ස%බධෙය තව0 අදහස් KdපයT
ඉQ}ප0 කරන gණ0 ෙ(ලාව හරස් ෙවන [සා මෙZ කථාව
හමාර කරනවා. ෙබෙහම ස්; a.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙIශයT Dවඳව0 කරන, ංe ම කැ# Bයට ෙ% දGව
හ$වන අපට ව. ෙ% දGෙව තමa රෙv අනාගතය. ෙ%
රෙv අ^මානය ෙලකයට ෙගනයන ඉෙ දGෙව. ෙ% රෙv
ආìක සංවධනෙU අනාගත [ය'ව ෙවෙ ෙ% දGෙව.
ඒ [සා ෙ% දGව ෙවPෙව Bශාල කාය භාරයT කරන
ෙබනවා. දGවෙZ අa වාක% ආරTෂා කර ගන,
දGවෙZ මානව අa වාක% ආරTෂා කර ගන, ඔ¢ට
අවශ2 ආදරය, ෙසෙනහස, දයාව ලබා Lම සඳහා ආයතන
ගණනාවT ෙමම අමාත2ාංශය යටෙ0 ෙබන බව අ දKනවා.
න'0 ඒ සමහර ආයතනව එම කාය භාරය ඉ© ෙවනවාද
Kයන එක ගැන *ශ්නයT ෙබනවා. අ ට අංවK සමස්තයT
°රණය කරන බැ} ¢ණ0, සමහර තැවල එවැ[ ෙIව Iධ
ෙවනවා.
ළමා ආරTෂක අකා}ෙU [ලධා}ෙය# අ  + ¢O ළමා
අපෙයජනයT .බඳව "ලංකා"
ප0තෙ සඳහ ෙවලා
ෙබනවා මම දැTකා. මම ප0තරය0 අරෙගන ආෙ(. ළමා
රTෂණ අකා}ෙU [ලධා}ෙයT +රකථන මN SMS ප¢ඩ
එවා ළමෙය# අපෙයජනයට ලT කරනට උ0සාහ කර
ෙබනවා. ඒ වාෙZම +රකථන ඇම;% KdපයT ලබා L
ෙබනවා. තරගයකට සහභාN ¢O ළමෙයT .බඳවa එd
සඳහ ¢ෙy. 2017.03.19 වැ[ Qන පළ { "ලංකා" ප0තෙ
තමa එම වත වාතා කර gෙy. "D දGව ෙකෙලසන
ෙවර දරන ළමා ආරTෂක අකා}ෙU Bයප0 බඹG" Kයලා
එd සඳහ ෙවලා ෙබනවා. මම න% දෙ නැහැ එd

ෙබෙහම ස්; a.
ගG ෙහTට අහා& ම_;මා. ඔබ;මාට Bනාw 8ක
කාලයT ෙබනවා.
[අ.භා. 1.52]

ග# ෙහ7ට අpiහාR මහතා

(மா மி ெஹட அ0 ஹாமி)
(The Hon. Hector Appuhamy)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ඔබ;මාට ෙබෙහB
ස්; වත ෙවනවා, අද දවෙසpL කථා කරන අවස්ථාව ලබාLම
ස%බධව. Bෙශpෂෙයම 2018 අය වැය ස%බධෙය
සාකඡා කරන ෙ% ෙමෙහෙ0 මට dෙතෙ "Åල හ}ත
ආìකය : එට*aස්  ලංකා" Kයන ෙ0මාව ඉස්සරහට
අරෙගන ඉQ} අනාගතෙU ෙ% රට යහප0 රටT හැcයට, ලස්සන
රටT හැcයට ආìක සහ සමාíය වශෙය සංවධනය ෙවච
රටT හැcයට [මාණය කරන අවශ2 කරන පD ම ෙ% අය
වැය ;. ඉQ}ප0 කර ඇ බවa. ෙ% අය වැය ඉQ}ප0 කරන
මාසය ෙ% රෙv සමස්ත ජනතාවට ඉතාම වැදග0 Kයා මම
Bශ්වාස කරනවා. හැබැa, *ශ්නය ෙබෙ ෙ% අය වැය
සාකඡාෙ(L ෙකතර% +රට ෙ% රෙv ජනතාවට ඒෙක
* ඵලයT ලැgණාද Kයන කාරණයa. ෙමකද, සමස්ත කාලය
;ළම ඕපාýප, මඩ, බඩෙගස්තරවාL ෙIශපාලනය යන යල
තමa පාෙ%;ෙ( ෙබෙහ ෙ(ලාවට කථා කෙළp සහ මාධ2
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පාෙ%;ව

[ගG ෙහTට අහා& මහතා]

හරහා ජනතාවට දKන Iධ ¢ෙy. ඒ [සා ම_වG 225
ෙදනාටම මම Kයනවා, අෙ වගÈම තමa ෙ% අය වැය Bවාදයට
අෙ අ`0 ෙයජනා එT K|ම Kයලා. ෙමකද, ජනතාවෙZ
'ද තමa ෙමතැන පාBe කරෙ. අය වැය ස%බධෙය
*ශංසා කරනවා හා සමානවම ෙ% රට ෙවPෙව අ`0 ෙයජනා
ඉQ}ප0 කරන වගÈමT අපට ෙබනවා. අෙ ග% පළා0
නැ0න% අෙ *ෙIශ ආවරණය වන Bයට එෙහම නැ0න%
අෙ සෙහදර සෙහද}යට ෙවලා ෙබන *ශ්න ගැන සාකඡා
කළ :; වනවා. එෙහම0 නැ0න% ඒ අය ෙවPෙව ඉQ}
අනාගතෙUL කරන ෙසpවාව ස%බධව අ
ය%K
වැඩ .ෙවළT ෙ% පාෙ%;ව ;ළ ෙයජනා කරන ඕනෑ
Kයා මා Bශ්වාස කරනවා. හැබැa, ඒක හ}යට Iධ ¢ෙy නැ
එක ගැන මම නවක ම_වරෙය# හැcයට ෙ% අවස්ථාෙ(
කනගා© ෙවනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අද එKෙනකට ඉතාම0ම
ස%බධ ෙවච Bෂයය, ෙදපාතෙ%;, අමාත2ාංශ .බඳව
තමa සාකඡා ෙවෙ. BෙIශ JKයා ෙවන ව, කාතා
කට:; ෙවන ව, සමෘI සංවධන ව2ාපාරය ෙවන
ව. ෙ% ;නම ග0තාම ගෙ% ඉඳලා මහ මැ+ර දTවා ඒ ගම
කරන යාවය ;ළ ඒ යලටම ස%බධ ෙවනවා. අ ෙ%
ස%බÞකරණය ෙගඩ නගIL Bෙශpෂෙයම ගෙ% ආìකය
ගැන ය%K වැඩ .ෙවළT ෙයජනා කළ:;a Kයා මා
Bශ්වාස කරනවා. අ ගෙ% ආìකය හදෙ ෙකෙහමද?
Åලහ}ත ආìකය අෙ අ`0 වැඩ .ෙවළT. ඒ වාෙZම
එට*aස්  ලංකා අෙ අ`0 වැඩ .ෙවළT. අ ෙකෙහමද
ෙ% රෙv ව2වසායක0වය Q:O කරෙ? ෙ% ස%බධ
කìකාෙ(L BෙIශ JKයා ඉතාම0 වැදග0 සස්ථානයT
ගනවා.
අෙ කාතාව Bෙදස් රටවලට Nd Bශාල BෙIශ B[මය
*මාණයT ෙ% රටට අරෙගන එනවා. සමෘI ව2ාපාරෙය,
එෙහම නැ0න% කාතා වැඩසටහව ඔ¢ෙZ ගම මඟ
එක යාමාගයT Bයට යා0මක කරලා
ෙබෙ
ෙකෙහමද Kයලා අ ආප හැ}ලා බලන ඕනෑ. BෙIශ
JKයාවලට යන කාතාව සමහර ෙ(ලාවට ආìක වශෙය
*ශ්න රා යකට 'ණ Lලා, එෙහම නැ0න% ප¢ සංස්ථාෙ(
*ශ්න රා යකට 'ණ Lලා, සමාජ÷ය වශෙය *ශ්න රා යකට
'ණ Lලා එම BෙIශ JKයාවලට යනවා ෙවන ව.
හැබැa, එයා JKයාවකට Nd බලාෙපෙර0; ෙවෙ
තමෙZ ප¢ල ආරTෂා කරෙගන, රටට යමT ෙගෙනනa.
එෙහම අරෙගන එනෙකට ඒ කාතාව එදා 'ණ + Iයට
නැවත 'ණ ෙදෙ නැ ව, ඒ *ෙIශය ;ළ පව න ආìක
ත00වය ෙහ සමාජ÷ය ත00වය, නැ0න% රෙv ප}පාලනය ඒ
කාතාවට ඉQ} ගමන යන Bශාල සහනදායක වැඩ .ෙවළT
ෙපවා ෙදන ඕනෑ.
ෙ% අය වැය0 එTක සාකඡා කරIL, ඒ වැඩ .ෙවළ
ෙකෙහමද යා0මක ෙවෙ Kයලා ඔබ;මලාට මතT
කරන අවශ2 ෙවනවා. සමෘI වැඩසටහන ෙවන ව.
සමෘI යාවය ෙමකTද Kයන එක අ දනවා. සමස්තයT
හැcයට Ëට ෙපර පැවැ ආybව සමෘI සහනාධාරය ෙදIL
ෙ% රෙv යා0මක ¢ෙy ෙමකTද? සමෘI වැඩසටහන
Kයෙ ෙIශපාලන වැඩසටහනT, පගාවT හැcයට
ජනතාවෙZ අතට ÈයT හ}
ෙදන වැඩසටහනT Kයන
සංකපය තමa ඉQ}ප0 කරලා gෙy. හැබැa, සමෘI
වැඩසටහන Kයෙ ඒක ෙනෙවa. සමෘI වැඩසටහන
Kයෙ ඊට ෙවනස් { ඉතාම DBෙශpM වැඩසටහනT;
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ව2ාපෘ යT. ෙ% ව2ාපෘ ෙය කරෙ ජනතාව නඟා
©Cමa. එෙහම නැ0න% ප¢ලT උඩට උස්සා තැÉමa. ඒ
වැඩසටහන රෙv යා0මක ¢ණාද, නැIද? අ ආප හැ}ලා ඒ
ගැන බලන ඕනෑ. අ ඉQ} අනාගතෙUL ෙ% අය වැය0 එTක
එම වැඩසටහන යා0මක කරෙ ෙකෙහමද, සමෘI
ව2ාපාරෙU Bෙශpෂ වැඩසටහ cක යා0මක කරෙ
ෙකෙහමද Kයලා බලන ඕනෑ.
ෙ% අමාත2ාංශයට වැwdc සංBධාන cක0 අa ෙවනවා
Kයලා අ දනවා. ඒක ඉතාම ෙහඳ සංකපයT. කාතාව
ෙහ ෙවන0 අෙයT වැwdc ත00වයට යIL අ ඒ ගම මඟ
සකස් කරලා ෙබෙ ෙකෙහමද? අ Lලා ෙබන ආìක
ශT ය ෙමකTද? ගෙ% කාතාව ෙබෙහ Bට
ෙප¨කාරයට ණය ෙවලා ඉන බව අ
දනවා.
ෙප¨කාරයට Bශාල වශෙය ණය ¢O තැ ෙබනවා.
සමහර ෙ(ලාවට කෙ²කට බbවT ගන Nය0, ඒක ෙකටස්
වශෙය ෙගCමට, ණයට ගන අය ඉනවා. ඒ BතරT
ෙනෙවa, ත'ෙZ එKෙනදා කට:;වලට, Bෙශpෂෙය ප¢ෙ
කට:;වලට, ළමaෙZ කට:;වලට වැw ෙපයට ණය
ගන කාතාව ඉනවා. ෙ% කාතාව එම ත00වෙය
ගලවා ගැÅම සඳහා සමෘI ව2ාපාරෙU Bශාල 'දලT තැප0
හැcයට ෙබනවා Kයලා අ දනවා.
අ ඒ 'දල ෙයදවෙ ෙකෙහමද, ඒ කාතාව, එෙහම
නැ0න% ඒ ප¢ල එම ත00වෙය 'ඳවා ගැÅම සඳහා වැඩ
සටහනT සකස් කරනට? ඒ එTකම වැwdc සංකපය ;ළ,
වැwdc වැඩසටහන ;ළ Bෙශpෂ ව2ාපෘ යT සකස් කරලා
ෙබන බව අ දනවා. අෙ අමාත2;මා වැwdc අය සඳහා
ෙවනම අර'දලT සකස් කරලා ෙබනවා. ඒ 'දල ෙයදා ෙගන
වැwdcය ඉQ}යට ෙගන යන, එෙහම නැ0න% íව0
කරවන, ඒ කාලය ;ළ සැනÒෙම ඉන, ඒ අය කර ෙසpවය
අගය කරන වැඩ .ෙවළT හදන අවශ2 ෙවනවා. අද අ
Bෙශpෂෙය කථා කරන ඕනෑ BෙIශ JKයාෙ( ට ගෙ%
ඉන කාතාව, වැwdcයා දTවා ගම මාගය සකස්
කරෙ ෙකෙහමද Kයන එකa. එම [සා ගෙ% ආìකය
ශT ම0 කරන ය% K වැඩ .ෙවළT හද' Kයලා මම ගG
අමාත2වG ෙදනාෙග ඉතාම කාGකව ඉලා cනවා.
කාතාව Áක කරෙගන, ආìකය ශT ම0 කරන ඒ වැඩ
.ෙවළ අපට සකස් කරන ව. අෙ රෙv ෙබන බැං#
යල ඔබ;මලාෙZ අමාත2ාංශ සමඟ ස%බÞකරණය කර
ගන Kයන ඉ¨ම මම කරනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම_;මා, ඔබ;මාට තව Bනාw ෙදකක කාලයT
ෙබනවා.

ග# ෙහ7ට අpiහාR මහතා

(மா மி ெஹட அ0 ஹாமி)
(The Hon. Hector Appuhamy)

ෙබෙහම ස්; a, Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[.
ගෙ% බැං# යල ජාලයT Bයට අරෙගන ෙ% අමාත2ාංශ
සමඟ බIධ කරෙගන ය% K වැඩ .ෙවළT සකස් කරන.
ගෙ% ආìකය සකස් කරන ස්වයං JKයාව කරන කාතාවට
ෙවෙළඳ ෙපළT හදලා ෙදන වැඩසටහනT සකස් කරන. ෙ%
සඳහා බැං#වල ආìක ශT ය, බැං#වල ෙබන ලාභය0
එTක එන ශT ය ෙ%කට ස%බÞකරණය කරලා ෙවෙළඳ
ෙපළT [මාණය කරන ව න% අපට කාතාව
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ආරTෂා කර ගන ව Kයලා මම dතනවා. ඒ කාතාව
ආරTෂා කරIL, BෙIශ JKයාවලට යන කාතාව ගැන අ
සමහර ෙ(ලාවට ෙවනස් Bයට කථා කරන ව. ඒ කථා
කරන යල අමතක කරලා කාතාවට [ තැන ලබා Lලා
ගෙ%ම ඉඳෙගන තමෙZම ව2ාපාරයT, එෙහම නැ0න%
තමෙZම JKයාව කරෙගන ඒෙක තමෙZ ආìකය
ශT ම0 කර ග[&, ප¢ල ශT ම0 කරෙගන වැwdc
ත00වයට යන ෙතT කාලය ;ළ ඒ කාතාව ෙ% රෙv
වැජෙඹන, එෙහම නැ0න% හැම ෙදනාටම ආඩ%බරෙය කථා
කළ හැK කාතාවT හැcයට [මාණය කරන වැඩ .ෙවළT
සකස් කරන Kයලා Bෙශpෂෙය මම ඔබ;මලාෙග ඉලා
cනවා. අද මට ෙ% අවස්ථාව ලබා Lම ස%බධව Áලාසනා±ඪ
ගG ම_;මාට මෙZ ස්; ය සහ ෙග¦රවය }නමනවා.
ෙබෙහම ස්; a.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Ëළඟට, ගG යා[ Bෙ®B«ම ම_;&ය. ඔබ;&යට Bනාw
නවයක කාලයT ෙබනවා.

ග# යා- 'ෙf'yම මහ(Rය
(மா

மி (தி'மதி) Qயாணி விேஜவிகிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

මට Bනාw 10ක කාලයT
ම_;ම[.

න% ෙකෙහම හ} Bයද% කර කාලා Éලා ඉÓB. අෙ රෙv වැw
ජනගහනයT +ප0 &[ස්D ඉෙ.
එQෙනදා කෑම ෙ(ෙල හැම ෙදයTම අb කරලා තමa ෙ%
Bයද% dල¢ කරනට ඒ අයට Iධ ෙවලා ෙබෙp. මහ
බැං# ෙකලය Iධ ෙවච [සා අද රෙv Bශාල උIධමනයT
ඇ ෙවලා ෙබනවා. ඒ වෙZම ෙප¨ අPපාත ඉහළ Nd
ෙබනවා. කාතාවT ෙකෙහමද ණයT ගෙ. ෙ%
බැ$%කර ගPෙදPව ෙහයන ජනාප ෙක&සමT ප0 කළ
ජනාප ;මාට0 දැ *ශ්නයT ෙවලා. ෙ% ආybෙ( ඉන
එTස0 ජා ක පTෂෙU පාශ්වය B අද එ;මාට0 ඒ ගැන
අ^ෙයග කරනවා. යහපාලනය ෙZන Kයා ඇB0 ෙ% රටට
Iධ කළ Bපත ගැන කGO අනාවරණ ෙවලා
ෙබන
ෙවලාවකa ෙ% අය වැය ෙඛනය Bවාදයට ගෙ.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2ාංශය ස%බධෙය අ හැම දාම0 Kයෙ ෙමයa.
ෙ% රෙv යයට 51T යයට 52T අතර කාතා ජනගහනයT
ඉනවා. අමාත2ාංශයට ෙ% රෙv ඉන }& දGෙව cක0
අa a. එතෙකට ෙ% අමාත2ාංශය ජනගහනෙය යයට 70T
[ෙයජනය කරනවා. ෙ% රට [ෙයජනය කරන යයට හැටT
හැ0තෑවT අතර ජනගහනයකට අය වැෙය ෙව ෙවන
'ද දශම ගණනT තමa ෙ% අමාත2ාංශයට ෙව කරP
ලබෙ.

ෙබනවා, Áලාසනා±ඪ ගG

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඒක අb කළා. අ *ධාන සංBධායක;මා එTක0 කථා කළා.
කìකය හැම ෙකනාෙගම Bනාwය බැN අb කළා.
[අ.භා. 2.00]

ග# යා- 'ෙf'yම මහ(Rය
(மா
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மி (தி'மதி) Qயாணி விேஜவிகிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

Bෙශpෂෙයම ෙ% රටට ඉතාම වැදග0 අමාත2ාංශ ;නක වැය
3ෂ .බඳව අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙ( සාකඡා ෙවන
ෙමෙහෙ0 මට කථා කරනට අවස්ථාව ලබා Lම ගැන
ඔබ;මාට ස්; වත ෙවනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අෙ රෙv කාතාව ආìක
අපහDතා මැද íව0 ෙවන ත00වයT අද ඇ ෙවලා ෙබනවා.
අද හා Kෙලවක &ල G ය 100ට ඉහළ නැඟලා. ෙප
ෙගwයක &ල G ය යයට එහා Ndලා. ර; ôP Kෙලවක
&ල G ය හාරය අsවT Bතර ෙවනවා. É `P KෙලවT
G ය ෙදÒයT Bතර ෙවනවා. ෙහඳ ප} cකT &ල L ෙගන
කනවා න% KෙලවT G ය 260ට වැwa. Áක ආහාර ෙ(ලට
අවශ2 කරන හාමැස්ෙස cකව0 අද සහන &ලට නැහැ. න'0
එදා ෙ% ආybව ප0 ෙවලා එදා රාෙ®G ෙදඩව හැc අපට
මතකa. ෙ% රෙv ජනතාවට සහන &ලට කන ෙදනවාය
K(වා. න'0 අද එය ස්සT බවට ප0ෙවලා ෙබනවා.
ෙ% රෙv Iධ ෙවච මහ බැං# ෙකලය [සා අද රටට
හ}යට ඇස්තෙ%; කර ගන0 බැ} තර%, ඒ Kයෙ
G ය යනයT Bතර පාb ෙවලා Kයනවා. ෙ% පාbව Bන
ෙවලා ෙබෙ ෙ% රෙv අdංසක ජනතාවට. ඒ ණය
ජනතාවට අද ෙගවනට ෙවලා ෙබනවා. ෙපෙහස0 &[ස්D

රටT Bයට අ දGවා ආරTෂා කරන ඕනෑ, දGවා හ}යට
හදන ඕනෑ, දGවාට හ}යට ෙපෂණය ෙදන ඕනෑ. එවැ[
වග ÈමT භාර අමාත2ාංශයට Bශාල 'දලT ෙදන ඕනෑ. ඒ
අPව අෙ රෙv වැwම * පාදනයT ෙදන ඕනෑ අමාත2ාංශය
තමa කාතා හා ළමා කට:; .බඳ අමාත2ාංශය. ෙ% රෙv
අනාගතය ගැන dතනවා න%, ෙ% රෙv ෙහරක% කර කර ස
Bනාශ කරෙ නැ ව දGව ෙවPෙව, කාතාව සBබල
ගැCම ෙවPෙව ෙ% අමාත2ාංශයට වැwෙය * පාදන
ෙයදවන කට:; කරනය Kයලා මා ෙයජනා කරනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ෙ% වන Bට Bãා&කයෙZ
වැ© Bෂමතා ෙබනවා. ඒ අයෙZ වැ©ප වැw කරනට බැ}
ත00වයT අද රෙv ඇ ෙවලා ෙබනවා. Bãා&ක වැ©පT
ෙනලබන වැwdcය ආරTෂා කර ගන Bශාල වගÈමT අපට
ෙබනවා. දැ ෙ% රෙv ඉන ජනගහනෙය යයට 14ට වඩා
වැwdcය. ඒ අය බලා ගැÅම සමාජ÷ය වගÈමT. ඒ සමාජ÷ය
වග Èම සමාජය B දරනට ඕනෑ. ඒ වග Èම ඉ© කරන
තැනට රට ෙග[යනට ඕනෑ. එම [සා ෙ% අමාත2ාංශයට
'ද වැw කර ගැ[ෙ% වග Èම 'ද අමාත2වරයා ෙවත
පැවෙරනවා. මට මතකa, මdද රාජපTෂ ජනාප ;මාෙZ
ආybව කාලෙU ෙව කර 'දලමa, ඒ * ශතයමa දැP0
ෙව කර
ෙබෙ. ඊට වඩා 'දලT ෙදන න% අෙ රට
ඉQ}යට යන ඕනෑ. සමාජ Dබසාධනය වැw කරන තැනට ෙ%
රට ෙග[යනට ඕනෑය Kයන කාරණය මම සඳහ කරනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ඊළඟට සමෘI සහනාධාර
ගැන කථා කළ :;a. සමෘI සහනාධාරය ලබා Lම සඳහා
ඉලා ෙබන ෙතර;G ස%Xණ කරනෙකට අ [ලධා}
එTක කථා කළා, ෙමකTද ෙ% *ශ්නය Kයලා. ඒ සමෘI
සංවධන [ලධා} Kයෙ, අමාත2ාංශෙU format එක
අPව application එක රවන ෙකට සමෘIය ඉලා ෙබන
හැම ෙකෙනTම සමෘI වැඩ .ෙව. ඉව0 ෙවනවා
Kයලාa. ෙ% ය` බලපෑ% එල ෙවලා ෙබෙ +ප0
අයටa. එතෙකට, ෙ% රෙv +ප0කමT නැIද? ෙ% රෙv
&[ස්D බඩNෙ ඉෙ නැIද? හා Kෙල එක G ය

1825

1826

පාෙ%;ව

[ගG යා[ Bෙ®B«ම මහ0&ය]

100ට ෙගනැලා කන වද? &[Dට ෙප ෙගwයT
G ය 120ට Bතර ෙගනැලා කන වද? ඒ [සා ෙ%
රෙv සමෘI සහනාධාරය තව0 වැw කරලා ෙදන ඕනෑ.
ෙකෙසp ෙහ ෙ% +ප0 &[D දGෙව හදාෙගන රෙv íව0
ෙවන ඕනෑ. ෙ% රටට දGෙව ඕනෑ. ඒ &[Dට ඒ දGෙව හදා
ෙගන ෙ% රටට ඒ දායක0වය ෙදන න% රටT Bයට අ ඒ
අයට උද( කරන ඕනෑ. සමාජ සBබල ගැC% හා Dබසාධන
හා කද උඩරට උGමය .බඳ ඇම ;මා දTෂ ඇම වරෙයT.
හැබැa අපට ෙපෙනෙ නැහැ, එ;මා ෙ% කට:; වැwෙය
Q:O කරනවා Kයලා. ගG ඇම ;ම[, සමෘI සහනාධාර
ගැන, වැwdcය ගැන කGO පැහැQ K|මට මට වැw
ෙවලාවT නැහැ. අමාත2ාංශයට වැwෙය ස ෙහයා ෙගන
&[D වැw ෙකටසකට වැඩ කරන Kයලා මම
ඇම ;මාෙග ඉලා cනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ඊළඟට ෙIශපාලනෙU
කාතා [ෙයජනය ගැන කථා කරන ඕනෑ. ඇ0තටම අ
ස;© ෙවනවා, කාතා [ෙයජනය වැw K|ම සඳහා Å ය
හැLම .බඳව. කාතා සංසදෙU ඉන ම_වG Bයට එයට
දායක0වයT ෙදන අපට0 ව ¢ණා. හැබැa, ෙ%
ෙවනෙකට මැ වරණය හැම දාම පස්සට යනවා. මැ වරණයට
බාලN} ෙදෂය ඇBලා. දැ ෙ% *ශ්නය කාතාව c
යන *ශ්නයT ෙවලා. කාතා [ෙයජනය වැw කරන ඕනෑය
Kය Kයා, හැම දාම ෙ% *ශ්නය කාතාව ට දමා ඒ පව0
කාතාව
ටට පටවන එපා.
ෙ% රෙv ඉTම[
මැ වරණය
යන වැඩ
.ෙවළT හැෙදන ඕනෑ.
*ජාතÊවාදය ඉලා cන &[ස්D ෙ% රෙv මැ වරණයT
ඉලනවා.

ෙකvඨාස «මය ස%Xණෙයම නැ කරලා, නැවත0 පරණ
මැ වරණ «මයට යන. ඒ පරණ «මයට යෙ නැ ව, දැ
පව න Å ය යටෙ0 මැ වරණය යන ඉTම[ කට:;
කරනය Kයන ඉ¨ම ආybෙ( වගKව :; අයෙග අ
ඉලා cනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, BෙI ක ã&කය
ස%බධෙය යමT කථා කරන ඕනෑ. ෙ% රටට වැwෙයම
ආදායම ෙගන0 ෙදෙ, ෙ% රට íව0 කරවෙ ෙ% රc
ටරට Ndලා +T Bන කාතාව ඇ; ඒ BෙI ක
ã&කය. එa වැw }සT කාතාව. හැබැa, ෙ% අය වැය
කථාෙ(L ෙකතැනකLව0 ඇෙy0 නැහැ, ෙකතැනකව0
gෙy0 නැහැ ෙ% BෙI ක ã&කයට ආybව ෙමනවාද
ෙදන සහන Kයලා. ඇ0තටම ඒ ගැන කනගා©a. පD Nය
කාලෙU K(වා, ඒ අයට Bãාම වැ©පT ෙදනවා Kයලා. න'0
Bãාම වැ©පT ලැgO ෙකෙනT න% මට හ%බෙවලා0 නැහැ;
දෙ0 නැහැ. ෙ% Bයට ෙබG Dරංගනා කථා Kයෙ
නැ ව කට:; කරන අපට ෙල# වගÈමT ෙබනවා. ෙ%
JKයාවලට යන අය Bශාල dංසනවලට ප0 ෙවනවා; මරණයට
ප0 ෙවනවා; ස්ìර ආබාතය බවට ප0 ෙවනවා. අ ෙ%
රටව එTක ය% K NBDමකට එන ඕනෑ. ෙමෙහම කරන
බැහැ අපට. අ ෙ% ෙසpවකයෙZ අa වාක% ආරTෂා කර
ගන ඕනෑ. ඒ රටවල අයට අ[වාෙය අෙ ãමය ඕනෑ
ෙවනවා. අෙ රc BෙIශ රටවල JKයාවලට යන ã&කය
ෙ% රටට 'ද ෙහයනවා. ඒ [සා ඒ අය Jක ගැÅමට අවශ2
වැඩ .ෙවළT හදනට BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය කට:;
කරනට ඕනෑ.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ගG ම_;&ය දැ කථාව අවස කරන.

(The Hon. Presiding Member)

ඔබ;&යට තව Bනාw ෙදකT ෙබනවා.

ග# යා- 'ෙf'yම මහ(Rය
(மா

ග# යා- 'ෙf'yම මහ(Rය
(மா

மி (தி'மதி) Qயாணி விேஜவிகிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අෙ රෙv කාතා
[ෙයජනය වැw කරන ඕනෑය K(වාට, යයට 25T දTවා
කාතා [ෙයජනය වැw කර ගන වද Kයන මා
දෙ නැහැ. ෙමකද, ඒ සඳහා හදලා ෙබන «මෙ(දෙU0
*ශ්න ෙබන [සා. කාතා [ෙයජනය යයට 20T හ}, අbම
තර& යයට 15ට එහා Nය
[ෙයජනයT හ} ලැලා
කාතාව Kdප ෙදෙනT හ} ෙ% ෙIශපාලනයට එක;
ෙවනවා න%, ෙ% රෙv පව නවාට වඩා යහප0 ෙIශපාලනයT,
යහප0 [ෙයxතභාවයT ඇ කරනට හැKයාවT ලැෙබa. ඒ
ෙකෙසp ෙවත0, අෙ පළා0 පාලන මැ වරණය ක දමන
එපා. පළා0 පාලන මැ වරණයට හැම දාම ෙබෙ බාලN}
ෙදෂය තමa.
දැ අ ෙ% ෙබන Å «මයට අPව වැඩ කළ :;a. දැනට
ෙකvඨාස «මයT ඇ කරලා ෙබනවා. දැ හැම අවස්ථාෙ(ම
බලෙ, ෙ% ෙකvඨාස «මය නැ කර ගනa. අ ගG
ජනාප ;ම බලාෙපෙර0; ¢ෙy, ෙ% රෙv මැ වරණයකL
ඇනෙකටා ගන එක, මරා ගන එක නැ කරලා යහප0
ෙIශපාලනයT කරා ෙ% රට ෙගන යනa. ෙ% ෙකvඨාස
«මෙUL0 සමාPපා ක ඡද «මෙUL ලැෙබන * ඵලයම
ලැෙබනවා. න'0, සමහර පTෂවලට ඕනෑ ෙවලා ෙබනවා,

மி (தி'மதி) Qயாணி விேஜவிகிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ඒ [සා BෙIශගත ã&කa ස%බධෙය Bãාම වැ©
«මයT ඇ කරනවා න%, ඒ අයෙZ දG ප¢ ආරTෂා ෙවනවා.
ඇ0තටම ඒ අයෙZ දG ප¢ Jක බලා ගැÅම සඳහා ය% වැඩ
.ෙවළT ෙබන ඕනැ. අද ෙබෙහ Bට අ%මා BෙIශගත
¢ණාම ඒ දGව සහ ප¢ලම Bනාශ ෙවලා යනවා. ඒ [සා ඒ දG
ප¢ cක Jක බලා ගන ඕනෑ. ෙ% රෙv රජෙU [ලධා}
Bශාල }සT ඉනවා. Field officersලා Bයට ඒ අය
ෙයදවලා, එවැ[ වැඩ .ෙවළT හැෙදන ඕනෑ. ඒ වාෙZම
වැදව ස%බධෙයP0 Kයන ඕනෑ. :Iධය [සා
වැද ¢O අය ඉනවා. BBධ ෙරගාබාධ [සා වැද ¢O
අය ඉනවා. වැදවට ආරTෂාව සැප÷ම0 අ Bෙශpෂ
කාරණයT හැcයට සලකන ඕනෑ. එෙහම නැ0න% ෙ% සමාජ
සංස්කෘ ය කඩා වැෙටන ත00වයට ප0ෙවනවා. ඒ [සා ය`ම
කාතාවෙZ අa වාක% ආරTෂා කරලා ෙදන ව
වට ටාවT ෙගඩ නැෙවා! Kයා *ාථනා කර& මා [හඬ
ෙවනවා, ෙබෙහම ස්; a.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is Hon. Douglas Devananda. You
have 36 minutes.
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ග# ඩwලස් ෙ=වාන.දා මහතා

(மா மி டள> ேதவான9தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

ெகௗரவ தைலைமதா உபின அவகேள,
இைறய தின நைடெபகிற மகளி ம$ சிவ
அ&வ'க( அைம)*, ச+க வ&,-ட', நல.ாி ம$
க/0 மர.ாிைமக( அைம)*, ெவளிநா-1 ேவைலவா2.
அைம)* ஆகிய + அைம)*க( ெதாடபிலான
4நிைல விவாத5தி' கல67ெகா/1, என7 க957
கைள: ெதாிவிபத$) ச6தப வழகியைம<
உக=< நறிைய5 ெதாிவி57<ெகா(ள வி9.
கிேற. கட6த கால :5த எம7 நா-0' ஏ$ப15தி)
ெச(ள ஆழமான வ1<க( ஏராள! இத
தா<ககளி@967 எம7 வட<, கிழ< மாகாணகளி
&(ள ெப9பாலான ம<க( இனB B4ைமயாக மீளாத
நிைலயிேலேய இ967 வ9கிறன. அதி&, றிபாக
ெப/களி நிைலைமயான7 மிகD பாரEரமான
ம-டகளி' காணப1கிற7. வட< மாகாண5தி'
40,000 ெப/க= கிழ< மாகாண5தி' 49,000 ெப/க=
1ப5 தைலைமைய ஏ$ நிைலயி' இ9பதாக5
ெதாியவ9கிற7. அரசாக5தி' பதிD ெச2யப-1(ள
எ/ணி<ைகயி பிரகார, இ5ெதாைக Hறப-டா&
பதிD ெச2யாதவக( இI இ9<கலா.
இ
வட<
மாகாண5தி'
த$ெகாைல<
Bய$சிேபாாின7 எ/ணி<ைக வ9ட5தி$ 1,000ஐ5
தா/1கிற7. இ5தைகய Bய$சிகளினா' சிகி)ைச
பலனிறி உயிாிழேபாாி எ/ணி<ைக *மா 400ஐ:
தா/1வதாகேவ ெதாிய வ9கிற7. இ5தைகய த$ெகாைல
Bய$சிகளி' ஈ1ப1கிறவகளி' ெப9பாலானவக(
ெப/களாகேவ இ9<கிறன. க1ைமயான மன அ45த,
இைளேயா Bர/பா1க(, 1ப5தகரா ம$ அதிக
வைம நிைலைமேய இவகைள இ6த நிைல<5
த(ளிவி-1(ளன. இ6த ம<கைள வாL<ைகயிபா'
மீ-ெட1பத$ெகன ம5திய அரசிடேமா, மாகாண
அரசிடேமா உாிய வைகயிலான தி-டக( எ7Dம$ற
நிைலயிேலேய இ6த நிைல ெதாடகிற7. இதைன ந
அறி67ெகா/1(ள சில M/கட நிவனக( எம7
ம<கைள - றிபாக, வைம நிைல மிக< ெகா/ட, 1ப5
தைலைம57வ ெகா/ட ெப/கைள -றிைவ57, விர-0
விர-0 கட ெகா157வி-1, பின அவகைள மிர-0
மிர-0 அவகளிட மி)ச மீதி இ9பவ$ைற: எ157,
இதியி' அவகள7 வாL<ைகைய:ேம பறி5ெத1<கிற
நிைலைமக( ெதாடகிறன.
இத$கிைடயி', பா'நிைலசா வBைறக( திணி<க
ப1கிறன. ச+க சா6த .ற<கணி.க( ெதாடகிறன.
இவக=< ச+க பா7கா. இ'ைல; உாிய உதவிக(
இ'ைல; ச+க வழிகா-ட'க( இ'ைல; உைழ.< வழி
இ'ைல; உைழ5தா& உைழ.<ேக$ற ஊதிய இ'ைல.
காணிகைள: வளகைள: கடைல: *$றிவைள57
பி057<ெகா/1,
ஆ/
7ைணகள$ற
நிைலயி'
1ப5தி தைலைமைய ஏ$ வாழ) ெசானா', இ6த
ெப/க( வாLவத$ எேக ேபாவாக(? எனேவ,
இதியி' த$ெகாைலைய5 ேத6ெத1<கிறன. B4<
1ப5ைத: ேச57 த$ெகாைல< அைழ57)
ெச'கிறன. இ7 தவ என உண57வத$<Hட, எம7
ச+க5தி' ேபாதிய ஏ$பா1க( இ'ைல. இ6த நிைலைம
ைய< க95தி$ெகா/1 :5த காரணமாக ெபாி7
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பாதி.<-ப-1(ள எம7 ெப/களி வாLவாதாரகைள
மீள< க-0ெய4. ேநா<கி' வ&மி<கதான விேசட
தி-டக( வ<கபட ேவ/0யத அவசிய5ைத5
ெதாட67 நா வ@:5தி வ9கிேற.
"1ப57<
ஐ6தா ேகாழிக= ஒறிர/1
ஆ1க= ெகா157வி-டா' ேபா7; அவகள7
வாLவாதாரக( ெசழி57வி1" என எ/ணி<ெகா/1
அ5தைகய
தி-டகைள
மா5திர
ெசய$ப15தி<
ெகா/096தா', ஒ9ேபா7 எம7 ம<கள7 ெபா9ளாதார
பிர)சிைனக( தீ67விடா7. அேதேபா ேதத'
காலகளி' ெபா2யான வா<திகைள வழவதா'
மா5திர எம7 ம<களி பிர)சிைனக( தீ67விடா7.
வழகப1கிற வா<திக( நிைறேவ$றப-096தா',
இ இ5தைகய நிைல இ96தி9<கா7. எனேவ, விேசட
தி-டகேள அவகள7 ெபா9ளாதார இைடெவளிைய
நிர. எபைத ஆ2DRவமாக ஏ$<ெகா(ள ேவ/1.
இ5தைகய 1பக( ஒSெவா *த6திரமான
ஆ2Dக=< உ-ப15தப1த' ேவ/1. அதன0
பைடயி' அ<1பக( ேபாதியளD வாLவாதாரகைள
ஈ-ட<H0யதான வா2.க(- அவக=< இ9<க<H0ய
ஆ$ற'க(, திறக( ம$ அவக=< இலவி'
கி-ட<H0ய
வளக(,
ச6ைத<கான
ேக(விக(
எபவ$றி அ0பைடயி' - இனகாணப-1,
அத$ாிய உதவிகைள மானிய ாீதியி& இல கட
அ0பைடயி&
வழவத$கான
ஏ$பா1கைள<
ெகா/டதாக ேம$ப0 விேசட தி-டக( அைமயெபற
ேவ/1.

அேத ேநர, .னவாLD ெப$(ள Bனா( .@க(
இய<க5தி ெப/ உபினக( ேபாதியளD வாLவா
தாரக= இறிய நிைலயி', ச+க ஏ$.க= ைற6த
நிைலயி', ைகவிடப-டவகளாக வாL67 வ9கிறன.
இவகைள ெபா9ளாதார ாீதியி& ச+க ம-ட57
ேமபா-1 ாீதியி& வ&ப15த ேவ/0ய அவசிய
ஏ$ப-1(ள7.
அ15த7, சிவக( மீதான அ<கைறயிைம எப7
எம7 ச+க5தி' அதிகாி57< காணப1கிற7. பாடசாைல
களி' இைட விலக'களி அதிகாி. காணப1கிற7.
ப'ேவ ச+க Bைறேக1க=< இவகைள பயப157
கிற நிைலைம: இ'லாம @'ைல.
அேதேநர,
இலைகயி' யாL.மாவ-ட5திேலேய சிவ 7Tபிர
ேயாகக= அதிகாி57(ளதாக5 ெதாியவ9கிற7. இ6த
நிைல ெபா7வாக வட<, கிழ< மாகாணகளி'
அதிகாி5த7 நிைலப15தப-1(ள7மான ஒ9 நிைலைம
ைய< காண<H0யதாக இ9<கிற7.
.1தீவி' பாடசாைல மாணவி வி5தியாD< நட6த
ெகாUர, இனிேம' இ6த நா-0' எேம நட<க<Hடா7
என நாக( எதிபா5தி96த நிைலயி', கட6த 15ஆ திகதி
வDனியாவி' ெந&<ள பதியி' ஒ9 சிமி பா@ய'
சா6த வBைற< உ-ப15தப-1(ளா. இ5தைகய
சிமிக( மீதான பா@ய' சா6த வBைறகளி'
ஈ1ப1கிறவக=< ப1ெகாைலகளி' ஈ1ப1கிறவ
க=< பா7கா. வழவதி' ெபாபான பதவி
நிைலகளி' இ9பவகேள, அ7D ெப/கேள 7ைண
ேபாகிற
7பா<கிய
நிைலைமக=
வட<கி'
இ'லாம@'ைல. ேவ@ேய பயிைர ேம2கிற இ5தைகய
நிைல எேபா7 தக5ெதறியப1? இ5தைகயவக=<
எதிராக) ச-ட ைகக-0< ெகா/09ப7 ஏ? என<
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ேக-க
வி9.கிேற.
அநீதிகைள
.ாிகிற
$றவாளிகைள விட அ6த< $றவாளிகைள< காபா$ற
எ5தனிேபாேர அதிக ப-ச த/டைன<ாிய $றவாளி
களாவ. வி5தியாைவ பா@ய'சா வBைற<-ப15தி
ப1ெகாைல ெச2ேதா9< இ நீதியான தீ.
வழகப-09<கிற7.
அைத நா வரேவ$கிேற.
ஆனா&, $றவாளிகைள< காபா$ற Bய$சி5தவகைள)
ச-ட இனB த/0<கவி'ைல. அவக( இனB
*த6திரமாக நடமா1கிறாக(. அவகேள இ ஆ-சி
அதிகார5தி' இ967ெகா/1, தம7 $றகைள
மைறபத$காக, தம< அதிகார5ைத வழகிய அேத
அரசாக5ைத பா57, "இ6த அரசாக5தி' ெப/க=<
பா7கா. இ'ைலயா?" எ ேபா@ ேவட ேபா-1
ேபா<ெகா0 E<கிறாக(.
அ யாழி' கிாிசா6தி, .1தீவி' சாரதாபா(,
கிழ<கி' ேகாேணWவாி எ இவக( எ'லா கச<கி
எறியப-1 ெகாUரமாக ப@யா<கப-டாக(. அத$
எதிராக நாக( ர' எ4பிேனா - அபலப15திேனா.
$றவாளிகைள5
த/டைனக=<-ப15திேனா.
ெப/க=< எதிரான வBைறகைள B06தளD<5
த157 நி5திேனா. அேபாெத'லா இவக( எேக
இ96தாக(? இ6த ம/ணி' ஓ உாிைமேபாரா-ட
நட6த7. நாI *த6திர ேபாரா-ட5ைதேய வழி நட5தி)
ெசற ஒ9வ. எம7 உாிைமகைள ெவெற1பத$கான
இ6த ேபாரா-ட5தி' Bதலாவ7 களப@யாகிய ெப/
ேபாராளி என7 சேகாதாியாவா.
அவைர: அவைர
ேபாற ெப/ ேபாராளிக( உ(ளி-ட அைனவைர:
இ)ச6தப5தி' நிைனDHர< கடைம ப-1(ேள.
அத$கான தாமீக ெபா. எம< இ9<கிற7.
இ ஒ9சில உயிாிழ6த Bனா( ேபாராளிகைள
நிைனDH9வதாக< Hறி<ெகா/1 நாடகமா0 வ9வைத:
இ றிபிட ேவ/1.
உாிைமேபாரா-ட
நட67ெகா/096த கால5தி' உாிைம ேபாரா-ட5தி
ெபயரா' ெபா7ம<களி ெசா57<கைள) Yைறயா0
இ6தியாD<< ெகா/1ெச ெகா(ைள வியாபார
நட5தியவக( இ பாவகைள< க4Dவத$ ேபா@5
தமிL5ேதசிய ேபசி பாவமனி.< ேக-1<ெகா/09<
கிறாக(.
கட6த கால பாவகைள< க4வி<
ெகா(வத$காக இவக( இ6த நாடககளி' ஈ1ப1வ7
பாிதாப57<ாிய
விடயமா.
இ96தெபா4தி&
உயிாிழ6தவகைள நிைனDH9வைத< ெகா)ைசப15த<
Hடா7. இSவா ெகா)ைசப157வதZடாக கட6த
கால பாவக=ட ெகா)ைசப157கிற பாவB
ேசா்67வி-டா' பிற எ6த) சBதாய5தி& அவக=<
பாவமனிேப கிைடயா7. எனேவ, ெச2த பாவகைள
எ/ணி இவக( இெபா4தாவ7 தி96த Bவ9வேத
எம7 ம<க=< அவக( ெச2கிற ேப9தவியா எ
றிபிட வி9.கிேற.
சன5ெதாைகயி' சாிபாதி ம<க( அ1பகைரயி'
வா4வைர வி1தைல எப7 சா5தியமி'ைல எ
ெப/க( ச+க5ைத ேநா<கி எம7 ேபாரா-ட வரலா$றி
ஆரப5திேலேய BதBத@' அைறHவ' வி15தவக(
நாக(. ஆ/க=< நிகராக ெப/கைள: அவகள7
உாிைம<காக ேபாரா-ட<கள5தி' BதBத@' ெகா/1
வ67 நி5தியவக( நாக(.
அ1ேபா1 வாL6த
ெப/க( ச+க, "நாக( எாிபத$காக ெந9ேபா1
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எ467 வ9கிேறா" எ உதிெகா/ட7 ெவ ேதச
வி1தைல<காக ம-1ம'ல, ெப/களி உாிைம<காகDேம
அவக( எ4)சி:$ வ6தாக(. ஆனா& இலைக இ6திய ஒப6த57< பின எம7 ேபாரா-ட5தி
வழிBைறைய மா$றி<ெகா/டவக( நாக(. கால
மாறலா; Yழ' மாறலா;அத$ இைசவாக ேபாரா-ட
வ0வக= மாறலா. ஆனா', அ நா கனD க/ட
ெப/க( ச+க5தி இல-சிய ேநா< இனB
மாறவி'ைல. தமிL ேப* ம<களி இல-சிய< கனDக(
றி5த எம7 எ/ணக( இனB மாறவி'ைல. அரசிய'
அதிகாரகைள ெபவதZடாக ஒ-1ெமா5த தமிL ேப*
ம<களி உாிைமகைள ெவெற1<கலா எ
ெப/க(
ச+க5தி
உாிைமகைள
ெப$விட
B0:ெம நபி<ைக ெகா/1 எம7 உாிைம ேநா<கிய
பயண5ைத உதி:ட Bென157 வ9கிேறா.
ெப/க( *த6திரமாக நடமாட ேவ/1; அவக( மீ7
ேம$ெகா(ளப1 ச+க ஒ1<Bைறக( உைட<கபட
ேவ/1; ெப/க=< சமDாிைம வழகபட ேவ/1;
ெப/க( ச+க தாகிற 1ப *ைமகளி@967
அவக( வி1வி<கபட ேவ/1; ேதத@' ெப/களி
இட ஒ7<கீ1 25 \த57< அபா$ெச ஐப7<
ஐப7 \த ெப/களி உ.ாிைம இ9<க ேவ/1;
அவக=<கான வாLவாதார வளெபற ேவ/1. அ6த
வைகயி' மகளி ம$ சிவ அ&வ'க( அைம)ச
ெகௗரவ ச6திராணி ப/டார அவக(, இBைற வரD
ெசலD5 தி-ட5தி' அவர7 அைம)*< நா
றிபி-1(ள
வாLவாதார
உதவிக=<கான
நிதி
ஒ7<கப-09<காதவிட57, இத$கான தி-டகைள
வ57
அேதேநர
ஆ$ப157ைக,
ச+க
விழி.ணDகைள ஏ$ப15த', ச+க வழிகா-ட'கைள
ேம$ப0 ெப/க( ம5தியி' ஏ$ப15த' ேபாற
தி-டகைள வ57 அத$கான நிதி +லகைள ெப$
எம7 ம<க=< மனிதாபிமான ாீதியி' உதவ Bவர
ேவ/1 என< ேக-1<ெகா(கிேற. அேதேநர அர*
அத$கான ஏ$பா1கைள) ெச27ெகா1பதி' ேம$ப0
அைம)*< உதவ ேவ/1 எபைத: வ@:5த
வி9.கிேற.
ேம& எம7 நா-0 ெதாழி'வா2. ஆளணி
பைடயி' ெப/களி பகளி. த$ேபாைதய நிைலயி'
ைற67(ளதாகேவ உலக வகியி .திய அறி<ைக
*-0<கா-0:(ள7. இ6த அறி<ைகயி பிரகார 2010ஆ
ஆ/0' 41 \தமாக இ967(ள ெதாழி'வா2. ஆளணி
பைடயிலான
ெப/களி பகளிபான7, 2016ஆ
ஆ/0' 36 \தமாக \L)சியைட67(ளதாக5 ெதாிய
வ9கிற7. றிபாக இைளய பராய5தின ேவைலவா2.
களி' பகளி. ந'வத$ அதிக வி9ப கா-டாத நிைல
காணப1வதாக< Hறப1கிற7. எம7 நா-0' தகவ'
ெதாடபாட', ெதாழி'M-ப, வ5தக, விவசாய57ைற
ேபாறவ$றி' ெப/கைள பணி< அம57வதி'
பாரப-ச கா-டப1வதாகD ேம$ப0 அறி<ைக
றிபி1கிற7.
அேதேநர ம-ட<கள., அபாைற ஆகிய மாவடகளி' தனியா வ5தக நிைலயகளி' பணி.ாிகிற
ெப/க( பலாி அ0பைட உாிைமக( மீறப1வதாக)
ச+க ஆவலக( ெதாிவி<கிறன. இ6த நிைல வட<
மாகாண5தி& காணப1கிற7. ஆ/க( ேம$ெகா(ள
ேவ/0ய பணிகளி'Hட, ைற6த ஊதிய க9தி
ெப/கைள ஈ1ப157கிற நிைலைமக( வட<
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மாகாண5தி& காணப1கிறன. இேத நிைல நா-0'
அைன57 மாகாணகளி& நிலவ B0:. எனேவ, இ6த
விடய ெதாடபி' ெகௗரவ அைம)ச ச6திராணி ப/டார
அவக( ெதாழி' அைம)*ட இைண67 உாிய
ஏ$பா1கைள
ேம$ெகா(ள
ேவ/1
என<
ேக-1<ெகா(வ7ட, அவர7 ெசய$பா1க( நபி<ைக
த9வதாகேவ அைம67 வ9வைத: இ Hறிைவ<க
வி9.கிேற.
ெகௗரவ தைலைமதா உபின அவகேள,
இ5தைகய வைம நிைல<(= ச+க பா7காப$ற
நிைலைம<(= த(ளப-1(ள எம7 ெப/க(
உ(ளி-ட ம<க=< வ&,-ட<H0ய ஏ$பா1க(
அவசியமாகிறன. அ6தவைகயி' ச+க வ&,-ட', ச+க
நல.ாி ம$ க/0 மர.ாிைமக( அைம)சிைன
எ157<ெகா(ேவா. எம7 ம<க=<5 த$ேபா7
இ9<கிற நிவாரணமான சB5தி நிவாரணHட இ6த
அைம)சினா'
ம<கப1கிற
நிைலைமகேள
ேதாறியி9<கிறன. B'ைல5தீD மாவ-ட5திைன
ெபா5தவைரயி', அ7 கட6த கால :5த காரணமாக
மிகD பாதி<கப-ட மாவ-டமாக விளகிற7. இ
2011ஆ ஆ/0' மீ(0ேய$றப-டவகளி தரDகளி
அ0பைடயி' 2012ஆ ஆ/1 சB5தி நிவாரணக(
வழகப-1(ளன. அத$ பின மீ(0ேய$ற
ப-டவக=<) சB5தி நிவாரண வழகபடவி'ைல.
அ6த வைகயி' 2012ஆ ஆ/0 இதியி'
மீ(0ேய$றக( இடெப$(ள 24 கிராமேசைவயாள
பிாிDக=< சB5தி ெகா1பனDக( வழகபடவி'ைல.
ேம& B'ைல5தீD மாவ-ட5தி' சB5தி ெகா1பனDக(
வழகப-096த 11 ஆயிர ேபாி@967 1,600 ேப9<கான
சB5தி உதவிக( கட6த ஜூைல மாத Bத'
நி5தப-1(ளதாகD ெதாிய வ9கிற7. இ6த 1,600
ேப9<கான சB5தி ெகா1பனDக( எ6த அ0பைடயி'
நி5தப-டன? எபைத தன7 உைரயிேபா7 ெகௗரவ
அைம)ச எW.பி. திசாநாய<க அவக( ெதளிDப15த
ேவ/1 என< ேக-1<ெகா(கிேற. அ6த வைகயி'
ேம$ப0 1,600 ேப9< சB5தி ெகா1பனDக(
வழகபடா7(ள 24 கிராம ேசைவயாளக( பிாிDகைள:
ேச6த ம<க=< எற வைகயி' 12,218 1பக=<
B'ைல5தீD மாவ-ட5தி' சB5தி ெகா1பனDக(
வழகபட ேவ/1 எபைத இ வ@:5த
வி9.கிேற.
இேத நிைலைம வட<, கிழ< மாகாணகளி'
அதிகமாக< காணப1கிற7. இ6த மாகாணகளி&(ள
ஒSெவா9 பிரேதச ெசயலாள பிாிDகைள எ157<
ெகா/டா& இ6த நிைலயிைன< காண<H0யதாக
இ9<கிற7. சB5தி நிவாரண உதவிகைள< ைறப7
ெதாடபி' அர* நடவ0<ைக எ15தி96தா& :5த
காரணமாக ேநர0 பாதி.க=< உ-ப-1 இனB
அதி@967 B4ைமயாக மீள B0யா7(ள வட<, கிழ<
பதிகளி' அதைன பாீ-சி57 பா<க< ேவ/டாெமனD
ேக-1<ெகா(கிேற.
எம7 ம<க( ெதாட67 நிவாரணகளி& ச&ைக
களி& மானியகளி& தகியி967 வாழ ேவ/0ய
ேதைவக( இ'ைல. இ967, எம7 ம<கைள ஏைனய
ம<க=ட ெபா9ளாதார ாீதியி' சமநிைலப157
வைரயி', கட6தகால :5த ம$ ெதாட6த இய$ைக
அன5தகளா' பாதி<கப-1(ள நிைலயி' இ5தைகய
உதவிக( இைதவிடD அதிகமாகேவ ேதைவப1கிறன.
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அ6த வைகயி', அரசாக57< அதிக உதவிக( வழவ7
இேபாைத< சா5தியமி'லாவி-டா&, ைற6தப-ச
உதவிகைள: நி5திவிட<Hடாெதன< Hறி<ெகா(ள
வி9.கிேற. அேதேநர, எம7 ம<க=< ச+க
பா7கா. ம$ வழிகா-ட'கைள ேம$ெகா(கிற
பணிகளி&
ேம$ப0
அைம)*<
வ&வான7
பரவலான7மான பகளிபிைன வழக B0:ெமன
நிைன<கிேற.
ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Order, please! The Hon. Bimal Rathnayake will now
take the Chair.
අන"#ව ග# ෙf. එ. ආන.ද |මාර{: මහතා Lලාසනෙය.
ඉව( vෙය., ග# ම@ ර(නායක මහතා nලාසනාMඪ 'ය.
அத0பிற, மா23மி ேஜ.எ. ஆன த மாரசிறி அவக
அகிராசனதினி0% அகலேவ, மாமி பிம ரநாயக அவக
தைலைம வகிதாக .

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the
Chair, and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair.

ග# ඩwලස් ෙ=වාන.දා මහතා

(மா மி டள> ேதவான9தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

வட< மாகாண5தி'
சB5தி ேவைல5தி-ட5ைத
Bென1பதி' சB5தி அபிவி95தி உ5திேயாக5த
ெவ$றிட ெப9 தைட<க'லாக இ9<கிற7. த$ேபா7
.திய நியமனக( தி9திகரமான நிைலயி' வழக
படவி'ைல எபதைன நீக( அறி\க(. உக=<
அைத இ6த) சைபயி& *-0கா-ட வி9.கிேற. அ6த
வைகயி' யாL. மாவ-ட5தி' 138 ெவ$றிடக(
காணப1கிற நிைலயி' 45 நியமனக= கிளிெநா)சி
மாவ-ட5தி' 64 ெவ$றிடக( நிலDகிற நிைலயி' 5
நியமனக= B'ைல5தீவி' 117 ெவ$றிடக( நிலD
நிைலயி' 42 நியமனக= வDனியாவி' 48 ெவ$றிடக(
நிலD நிைலயி' 9 நியமனக= மனாாி' 84
ெவ$றிடக( நிலD நிைலயி' 17 நியமனக=ேம
வழகப-1(ளன. இ7 ெதாடபி' ெகௗரவ அைம)ச
அவக( உாிய ஏ$பா1கைள விைரவி' எ157, ஏைனய
ெவ$றிடகைள: நிரப ேவ/1ெமன< ேக-1<
ெகா(கிேற. அ57ட, த$ேபா7 சB5தி நலIதவி<
ெகா1பனD ெபேவாாி எ/ணி<ைகயான7 யாL.
மாவ-ட5தி' 53,372 ேப9 கிளிெநா)சி மாவ-ட5தி'
11,588 ேப9 B'ைல5தீD மாவ-ட5தி' 11,077 ேப9
வDனியா மாவ-ட5தி' 11,888 ேப9 மனா
மாவ-ட5தி' 13,017 ேப9 எற நிைலயிைன<
ெகா/09<கிற7. ேம&, யாLபாண5தி' 41,567
ேப9 கிளிெநா)சி மாவ-ட5தி' 13,732 ேப9
B'ைல5தீD மா-ட5தி' 12,650 ேப9 வDனியா
மாவ-ட5தி' 12,027 ேப9 மனா மாவ-ட5தி' 14,000
ேப9
சB5தி
நிவாரண5தி$ெகன
வி/ணபி5
7(ளனெரன5 ெதாிய வ9கிற7. இ7 ெதாடபி&
ெகௗரவ அைம)ச அவக( தன7 விேசட அவதான5ைத)
ெச&5த ேவ/1ெம ேக-1<ெகா(கிேற.
ெவளிநா-1
ேவைலவா2.57ைறயான7
எம7
நா-1< ெபா9ளாதார ஈ-ட'கைள< ெகா/1வ9கிற
ஒ9 7ைறயாக இ9<கிற7. அ6தவைகயி', எம7 நா-0'
ெபா9ளாதார வள)சியி Bதைமயான இட5ைத
பி05தி96த ெவளிநா-1 ேவைலவா2.57ைறயான7,
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පාෙ%;ව

[ගG ඩZලස් ෙIවානදා මහතා]

த$ேபாைதய நிைலயி' *மா 15 சத\த அளவி' \L)சி
க/09பதாகேவ
Hறப1கிற7.
எதிகால5தி'
இ57ைறயான7 ேம& \L)சியைடய<H0ய வா2.க(
காணப1கிறன. ஏெனனி', எம7 அய' நாடான இ6தியா
2018ஆ ஆ/0' ெவளிநா-1 ேவைலவா2.<கான
ஆளணிகைள அI.வதி' தாராளமய ேபா<கிைன
பிரகடனப15தியி9<கிற7. எனேவ, இ57ைற ெதாடபி'
H0ய அவதானி.5 ேதைவ எபைத இ *-0<கா-ட
வி9.கிேற. ேம&, ந பயி$றப-டவகேள
ெவளிநா-1 ேவைலவா2.<காக அIபப1வாகெளன
கட6த வ9ட ெகௗரவ அைம)ச தலதா அ57ேகாரல
அவக(
ெதாிவி5தி96ததாக
ஞாபகமி9<கிற7.
அ6தவைகயி', த6த பயி$சிக( வழகப-1 ெவளிநா-1
ேவைலவா2.க=<காக ஆளணிக( அIபப1கிறதா?
என< ேக-க வி9.கிேற.
அதிக காலமாக ெவளிநா-1 ேவைலவா2.கைள
ெப$) ெச'கிற பல9, றிபாக ெப/க( ப'ேவ
வைகயிலான 7ப, 7யரக=< ஆ-ப-ேட வ9கிறன.
அ/ைம<காலமாக மைலயக ெப/க(, ெதபதி
ெப/க( பல இ6நிைல< உ-ப-1(ளன. இ6நிைலயி',
ப'ேவ
ேமாச0களி'
ஈ1ப1கிற
ச-டவிேராத
ெவளிநா-1
ேவைலவா2.
Bகவ
நிைலயக(
ெதாடபிலான தகவ'க= அறாட ஊடககளி'
ெவளிவ9கிறன. றிபாக, கட6த வ9ட இ5தைகய 61
Bகவ நிைலயக( இனகாணப-096ததாக< Hறப1
நிைலயி', இ6த வ9ட5தி Bத' 6 மாதகளி' அ5தைகய
67 Bகவ நிவனக( இனகாணப-1(ளதாக5 ெதாிய
வ9கிற7. இ5தைகய ேபா@ Bகவ நிைலயக(
ெதாடபி' வ&வான ச-ட நடவ0<ைகக( ேம$ெகா/டா'
அைவ மீ/1 தைலE<க B0யாத நிைல ஏ$படலா.
எனிI, அ5தைகய ஏ$பா1க( உாிய Bைறயி'
Bென1<கப1கிறனவா? எற ேக(விேய எ4கிற7.
அ57ட, ச-டவிேராதமாக ெவளிநா1களி' ெதாழி@'
ஈ1ப1கிறவக(
ெதாடபி&
ஆ<கRவமான
நடவ0<ைககைள ேம$ெகா(ள ேவ/1. இ5தைகய
ெதாழிலான7 எம<கான ேவைலவா2.களி ேக(விைய<
ைற<கிற அ'ல7 மத@<கிற நிைலைமகைள: நா1
ெதாடபான
நபி<ைகdனகைள:ேம
ஏ$ப15தி
வ9வதாக5 ெதாிய வ9கிற7.
வட< மாகாண5தி' நிலDகிற வைமயிைன
பயப15தி இள ெப/க( உ-பட இள தா2மாைர
வசீகாி57 ெவளிநா-1 ேவைலவா2.க=<காக அI.
கிற ஒ9 நிைல: காணப1கிற7. றிபாக, 5
வய7<-ப-ட ழ6ைதக( இ9<கிற தா2மாைர
ெவளிநா-1 ேவைலவா2பி$காக அIப<Hடா7 எற
ச-டB பிரேதச ெசயலாளகளி சாறிதL ெப$றி96தா'
ம-1ேம பணி ெப/க=<கான MைழவிைசD வழ
நைடBைற இ9<கிற நிைலயி', பிரேதச ெசயலாள
க=<5 ெதாியாமேலேய 5 வய7<-ப-ட ழ6ைதகைள<
ெகா/ட 30 தா2மா B'ைல5தீD மாவ-ட5தி@967
பணி ெப/களாக ெவளிநா1க=< அIபி ைவ<க
ப-1(ளன. எனேவ, ெவளிநா-1 ேவைலவா2. ெப$)
ெச'கிற நபகள7 1ப YLநிைலக( ெதாடபி'
ேம$ப0 அைம)* அவதானெம157 வ9கிறநிைலயி',
அ5தைகய அவதானக( ேம& விைன5திறIைடயதாக
Bென1<கபட ேவ/1 எபைத: வ@:5த
வி9.கிேற.
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அ57ட, ெவளிநா-1 ேவைலவா2.க( ெதாடபி'
எம7 வட< மாகாணB அதிH0ய அவதான57<
-ப15தபட ேவ/1. த$ேபாைதய நிைலயி' வைம
காரணமாக
மிகD
பாதி<கப-1(ள
வட<
மாகாண5தி$ ெவளிநா-1 ேவைலவா2.57ைறயி
+லB பாாிய பகளிபிைன வழக B0: எபதா'
ெகௗரவ அைம)ச (தி9மதி) தலதா அ57ேகாரல அவக(
இ7 ெதாடபி' நடவ0<ைககைள எ1<க Bவர
ேவ/1ெம
ேக-1<ெகா(கிேற.
அ57ட,
ெவளிநா-1 ெதாழி'7ைற சா67 பணியாளக( சா67
அவ கா-0 வ9கிற அ<கைற பாரா-ட5த<கெத Hறி,
வா2பளி5தைம<
மீ/1
நறி
ெதாிவி57,
விைடெபகிேற. வண<க.
ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Ëළඟට, ගG උදය *භා0 ග%ම ල ම_;මා. ඔබ;මාට
Bනාw 14ක කාලයT ෙබනවා.
[අ.භා. 2.36]

ග# උදය භා( ගම. ල මහතා

(மா மி உதய பிரபா$ கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, 2012 ජන සංගණනය අPව 
ලංකාෙ( ආබාත Iගලය ගණන 1,617,924a.  ලංකාෙ(
ජනගහනෙය යයට 8.7T ආබාත Iගලය. එය ආසන
වශෙය  ලංකාෙ( 'ස්% ජනගහනයට සමානa. අෙ රෙv
වාNක වශෙය ජන කyඩායමක අa වාක% .බඳ;
[ෙයජනය .බඳ ෙ% සභාෙ(0, සභාෙව ටත0 දැවැත
සංවාදයT ෙබනවා. න'0 ජනගහනෙය යයට 8.7T { &යන 1.7T {- ආබාත *ජාව .බඳ [ සංවාදයT, [
[ෙයජනයT ලබාL ෙබනවාද Kයන *ශ්නය අ අෙපම
ඇය :; ෙවනවා.
Bෙශpෂෙයම  ලංකාව ;ළ ආබාතයෙZ *ශ්නය ගැන
කථා K|ෙ%L අ වඩ වඩා0 සංෙ(L Bය :;a. ෙවන0 රටවල
ආබාත Iගලය ගැන සංෙ(L වෙ "කGණා" Kයන
oණය ' කරෙගනa. අ දනවා බටdර රටවල තාTෂක
Q:Oව0 එTක ආබාත Iගලයාව ස්වාÞන කර&, තම
ආබාත යa ෙනහැෙඟන අ:} කට:; K|මට අවශ2
ප}සරය සකස් කර ෙබන බව. අ ට ඒ කGණා oණෙU
අවශ2තාව
ෙබනවා වාෙZම කළoණ සැලÈෙ% oණය
පැ0ෙතP0 ආබාතය ෙදස බලන අ ට +C ෙබනවා.
අෙ íBත Jක ගැÅම ෙවPෙව තමෙZ íBතය අවදානමකට
ලT කළ රණ BGව සැලKය :; * ශතයT  ලංකාෙ(
ආබාතය අතර cන [සාa අ එම oණෙය ඔ¢ ෙදස
බැය :; වෙ.
අ සතර හ්ම Bහරණ ගැන කථා කරනවා. ෙම0තා,
කGණා, 'Qතා, උෙTඛා තමa අ සතර හ්ම Bහරණ ෙලස
දTවෙ. g+රජාණ වහෙසp ෙIශනා කර ෙබෙ
ෙබ¦IධෙයT න% ෙ% oණය වඩා ගන Kයලාa. ඒ ¢ණාට
අ නමට Bතරa ෙබ¦Iධ. දKන දKන ෛචත2යට ෙදෙහ0
'+ යා වැදාය Kයා ෙබ¦IධෙයT ෙවෙ නැහැ. g+
.මයT දKන දKන අවස්ථාෙ( නැÆ cයාය Kයා0
ෙබ¦IධෙයT ෙවෙ නැහැ. ෙබ¦IධෙයT ෙවන න% තම
;ළ සතර හ්ම Bහරණ වඩවා ගත :;a. අ කGණා oණය
වඩනවා න% ආබාතයට ෙමම අසරණ ත00ව අ0 වෙ
නැහැ. ආබාතයට පහDක% සැලÒම ෙකෙසp ෙවත0, අද අෙ
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ජනමාධ2වල රස්තල මැෙවෙ, "ආබාත කාතාවT
ýෂණය කර ඇත.", "ආබාතයට පහර L ඇත." Kයලාa.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ෙ% .බඳ ආybව0
ජනතාවට ඉතාම නරක ආදශයT ලබා+නා. ආබාත රණ
BGව තමෙZ අa වාක% ෙවPෙව පාරට බැස්ස
ෙවලාෙ(, ෙප¨ය ෙයදවලා ඒ අයට පහර Lෙ% Iය හරහා
ආබාතයට සැලÈම .බඳ ඉතා නරක ආදශයT අ රටට
ලබා+නා. ජා යT Bයට අ ඒ ගැන කනගා© Bය :;a.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අෙ රෙv ආබාතය
.බඳව ෙබන සංඛ2ා ෙඛන ෙදසට හැGෙණ0, අ¢G+ 1519 අතර වයස්වල cන ආබාත Iගලයෙග 30,308කට
Kම අධ2ාපනයT ලැÉ නැහැ Kයා අ ට ෙපෙනනවා. ඒ වාෙZම
අ¢G+ 5-9 අතර වයස්වල cන ආබාතය 31,545
6,404කට -යයට 20කට- අධ2ාපනය ලැÉ නැහැ. Q.$බෙ(
+ෂ්ට ච«ය වාෙZම ආබාතබෙ(0 +ෂ්ට ච«යT ෙබනවා.
ඔ¢ ආබාත ¢O [සා අධ2ාපනය ලැෙබෙ නැහැ;
අධ2ාපනය ලැෙබෙ නැ [සා JKයාවT ලැෙබෙ
නැහැ; JKයාවT ලැෙබෙ නැ [සා ආදායමT ලැෙබෙ
නැහැ; ආදායමT ලැෙබෙ නැ [සා ආබාත ත00වෙය
&Lමට අවශ2 වන තාTෂක සහ අ[#0 ෙමවල% සපයා ගන
බැ} ෙවනවා. එම [සා තව තව0 ආබාතබෙ( +ෂ්ට ච«ය ;ළම
කැරK කැරÈ &ෙයන ;රා +T Bන ආබාත Iගලයට
Iධ ෙවනවා.
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Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, රසර සංවධනය .බඳ
ඉලTක ග0ෙත0, ඒවා අත} 4, 8, 10, 11, 17 Kයන ඒවා
ආබාත *ජාවට ෙක.ම අදාළa. අංක 4 - oණා0මක
අධ2ාපනය; අංක 8 - D[ ෙමෙහවර සහ ආìක වධනය;
අංක 10 - අසමානතාව අbK|ම ; අංක 11- රසර නගර සහ
*ජාව; අංක 17 - රසර සංවධනය සඳහා පාශ්වකරණය
ගැනa. ගG අමාත2;ම[, අ දනවා, ෙ%වා ස%බධෙය
ත'නාෙසpලාෙZ අමාත2ාංශය දැවැත කාය භාරයT
කරෙගන යන බව. ත'නාෙසpලාෙZ අමාත2ාංශෙය ෙ%
වන Bට ෙක©%ප0 කර& ෙබනවා, ආබාත තැනැ0තෙZ
අa වාක% ආරTෂා K|ෙ% පන0 ෙක©%පත.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ආබාත සංBධානවල ජා ක
එක';ව මෑතකL ඇBලා මා හ' ¢ණා. ඒ අය අපට සඳහ
කළා, ඒ අය තමෙZ අa වාක% .බඳව කතා කරන
xÅවා Nයා Kයා. xÅවාවල ස%මත කරලා ෙබන ෙ% *ඥ ය
අෙ රෙv යා0මක වෙ නැහැ Kයා ඔ¢ K(වා. මම ඒ
ෙ(ලාෙ(ම ýරකථනෙය ගG අමාත2;මාට කතා කරලා ඒ අය
'ණ ගස්වන ෙවලාවT ෙව කරවාග0තා. න'0
අවාසනාවකට එය ෙවනස් කරන අමාත2;මාට Iධ ¢ණා. මම
dතනවා, P+G Qනයක අමාත2;මා ඒ අවස්ථාව ලබා ෙIB Kයා.
ඒ අයට මම K(වා, "xÅවා යන ඕනෑ නැහැ, අෙ *ශ්නය අෙ
රෙv Bසඳාගන ව" Kයා. ඒ අයෙZ ඉ¨ම ¢ෙy
ෙමකTද? මා ඒ කාරණය dප0 කරන ඕනෑ.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා
අෙ රෙv ආබාතය .බඳව ෙබන Å | Qහාට හැ|
බැ`ෙව0, ෙලකෙU ඕනෑම තැනකට Nd ඒ ගැන ෙබෙහම
ආඩ%බරෙය කතා කරන අපට ව. Áලාසනා±ඪ ගG
ම_;ම[, 1996 අංක 28 දරන ආබාධ සdත තැනැ0තෙZ
අa වාක% ආරTෂා K|ෙ% පනත න& පනතT අපට
ෙබනවා. 1988 වෂෙUL රාජ2 ෙසpවයට බඳවාගැÅ%ව
යයට 3T ආබාතයට ෙව කළ :;a Kයා සඳහ රාජ2
ප}පාලන ච« ෙඛයT ෙබනවා. 2003 වෂෙUL ආබාත
Iගලය .බඳ ජා ක * ප0 යකට අමාත2 මyඩල
අPමැ ය ලැෙබනවා.
2006 අංක 1 දරන ආබාතය සඳහා { *ෙ(ශ ෙරoලා
ගැසv ම  *Iධ කරනවා. 2007 වෂෙUL ආබාත
අa වාක% .බඳ එTස0 ජා ෙZ *ඥ යට  ලංකාව
අ0ස තබනවා. 2009 වෂෙUL *ෙ(ශ අa ය .බඳ ආබාත
Iගලය ඉQ}ප0 කළ Áක අa වාක% ෙප0සමT සලකා
බලා ෙãpෂ්ඨාකරණය ඒ අa ය තහ¢G කර& නb °+වT
ලබා ෙදනවා. 2014 වෂෙUL ආබාත Iගලය .බඳ
යාකා} ජා ක සැලැස්ම සකස් ෙවනවා. ෙ% යල Qහා බලIL
අෙ රට ආබාත Iගලයට Dර රයTය, ෙ% රට තර% D }
රටT ඔ¢ට තව0 නැහැ Kයන හැÆමT ඕනෑම ෙකන#ට ඇ
වන ව. න'0 Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අප ක
ඉQ}ප0 කළ සංඛ2ා ෙඛන ෙපP% කෙළp ඊට වඩා ෙවනස්
ත00වයT. අ කතාවට දTෂa. යාවට එතර%ම දTෂ ෙවලා
නැ පාටa.
අ
දනවා,  ලංකාෙ( ආබාත Iගලයෙග
11,05,761ෙදෙනT -ඒ Kයෙ යයට 71T- JKයාවT
කරෙ නැහැ Kයා. JKයාවT K|මට අවශ2 තාTෂක
පහDක%, ෙමවල% සහ *ෙ(ශය අප හදා +ෙන0 ඒ අයට
ව ෙදම( යට බරT ෙනC, සමාජයට බරT ෙනC
ස්වාÞනව කට:; කරන. JKයාවT K|මට අවශ2 පහDක%
ෙනසැලÒම [සාම අද ඔ¢ තමෙZ සËපතයට0, ඒ
වාෙZම සමාජයට0 බරT බවට ප0 C cනවා.

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake )

නැ {ෙjය.

எ'தா.
rose.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG එස්.É. Qසානායක අමාත2;ම[, ඔබ;මාෙZ | *ශ්නය
Kයන.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගG ම_;ම[, ඔබ;මා එව ඒ අය ඊට පDව ඇB0 මා හ'
¢ණා. අ ඒ ෙක%;&ය අෙ ජා ක සභාවට න% කර ග0තා.

ග# උදය භා( ගම. ල මහතා

(மா மி உதய பிரபா$ கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගG අමාත2;ම[, ෙබෙහම ! මට Bශ්වාසයT gණා,
ඔබ;මා ඒ ෙI කරාB Kයා. ඔබ;මා ඒ කාරණය .බඳව සංෙ(Q
Cම ;. මට ඒ Bශ්වාසය ඇ ¢ණා. මා ෙනදැන ෙහ ඔබ;මා
ඒ කාරණය Bසඳා Éම ගැන මම ඔබ;මාට  ෙදනවා.
ගG අමාත2;ම[, මා තව0 ෙයජනාවT කරන කැමැ a.
2013 වෂෙUL සකස් කළ ඔබ;මලාෙZ ජා ක යාකා}
සැලැස්ම මම Kෙය(වා. එd අමාත2ාංශ 24කට BBධ අංශ භාර
වනවා. ආබාත IගලයෙZ *ශ්න BසÓමට න% අමාත2ාංශ
24ක දායක0වය ලබා ගන ෙවනවා. ඔබ;මාෙZ අමාත2ාංශ
වපස}ය ;ළ ඔබ;මාෙZ අණසක ප;රාෙගනa ඉෙ. ඒ ගැන
Kම සැකයT නැහැ. න'0 අෙනT අමාත2ාංශව ඉ© Bය
:; කාය භාරය ඉ© කරවා ගැÅමට යෑෙ%L ගැට` ම; වන
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1838

පාෙ%;ව

[ගG උදය *භා0 ග%ම ල මහතා]

ව; ඒවා ඉ© කර ගැÅෙ% +ෂ්කරතා ම; වන ව.
ෙමකද, සම ත00වෙU අමාත2වGa ඉෙ. ඒ [සා මා
ඔබ;මාට ෙයජනාවT ඉQ}ප0 කරනවා.
ඒ [සා ෙ% .බඳව ජනාප ;මාෙZ ෙහ අගමැ ;මාෙZ
*ධාන0වෙය, Bෂය භාර අමාත2වG 24 ෙදනාම [ෙයජනය
කරන ජා ක සභාවT d©වලා, වසරකට ෙදවරT Jස් ෙවලා
*ග ය සමාෙලචනය කෙළ0, ඒක ෙ% Bෂයය ස%බධෙය
අෙන#0 අමාත2ාංශව ඉ© Bය :; කාය භාරය ඉ© කර
ගන cවහලT ෙවa Kයලා මා dතනවා.
ඊළඟට, අෙ කාතා සහ ළමා කට:; අමාත2ාංශය ගැන0
යමT Kයන ඕනෑ. නැ0න% කාතා හා ළමා කට:;
ඇම ;&ය තරහා ෙවන0 ඉඩ ෙබනවා, එස්.É. Qසානායක
ඇම ;මාට Bතරa මම කථා කරෙ, එ;&යට කථා
කරෙම නැහැ Kයලා. ඒ [සා අවසාන Bනාw KdපෙUL මම
ළමa ගැන කථා කරන බලාෙපෙර0; ෙවනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අ ංe කාලෙU oව B+ෙය
[තර ඇO £තයT ෙබනවා, "ම Kයෙන කාට කාට ළමaටa පාට පාට" Kයලා. ළමයා සහ මල අතර ෙබන
සමාන0වය #මTද Kයලා ඒ +ව ඇෙහන ඇෙහන වාරයT
පාසා මම කපනා කළා. Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ම සහ
ළමa සමාන ෙවෙ ෙකෙහමද? මල ෙකa වාෙZද? ළමa
ම වාෙZ` ෙ. මල ෙකa වාෙZද? මවල ලස්සන ෙබනවා;
Dවඳ ෙබනවා. සමහර ම ලස්සනa; හැබැa Dවඳ නැහැ. වද
මල ලස්සනa; හැබැa Dවඳ නැහැ. ගැට ච Kයලා මලT
ෙබනවා ෙ. ඒ මල Dවඳa; හැබැa ලස්සන නැහැ; ය මනාප
නැහැ. අ ආස කරෙ, ලස්සනa, Dවඳa ෙදකම ෙබන
ෙරස, ෙන% වාෙZ මවලට. ෙකෙහමද ෙ% මල, ළමයා
වාෙZ ෙවෙ? මෙ ලස්සන ළමයාෙZ නැණට සමානa. මෙ
Dවඳ -අ oණ Dවඳ Kයලා Kයනවා.- දGවාෙZ oණයට
සමානa. අෙ පැර කBයා K(ෙ(, "oණ නැණ ෙබෙල :;
;මය ඉතා ගG" Kයලා. එෙහම න% අද ෙබන අ^ෙයගය
තමa oණa, නැණa ෙදකම ෙබන ෙරස ම, ෙන% ම
වාෙZ දGව හදා ගෙ ෙකෙහමද Kයන එක.
අද අෙ ෙදම( ය වැw අවධානයT ෙය' කරෙ නැණ
පැ0තට. ;ෙ ප ෙU ඉඳලා tuition යවන පට ගනවා,
ෙ% තරගකා| සමාජය ;ළ. දහ% පාස යන ඕනෑ නැහැ,
සං£තයට, ûඩාවට ෙය' ෙවන ඕනෑ නැහැ Kයලා උෙI ට
ó ෙවනෙතT, JෙU ට එ. ෙවනෙතT ෙපත, ෙපත, ෙපත සහ
ෙපත පමණa. ඒෙක අධ2ාපනය හ} යෙ0 නැහැ. ඒ දGවා
යÊයT බවට ප0 ෙවනවා. 0 0 නැ යÊ බවට දGව
ප0 ෙවනවා. ප0 ෙවනවා ෙනෙවa, ප0 ෙවලා ඉවරa.
අද අෙ රෙv + වන ළමා අපචාර ගැන ළමා හා කාතා
කායාංශය දැC% පළ කරනවා, අපචාරව දGව ෙරා
ගන BBධ ව2ාපෘ යා0මක කරනවා. හැබැa ළමා හා
කාතා කායාංශයට0 අමතක ෙවලා ෙබනවා, අද ළමා අපචාර
කරෙ ඊෙU ළමා පරර බව. අ අද ළමා පරර ෙරා ගන
උ0සාහ කරෙ, ඊෙU ළමා පරෙර. එතෙකට එදා ළමා
පරරට නැණ වාෙZම oණ0 +නා න%, ෙ% දGව ෙරා
ගෙ ෙකෙසpද Kයන ව2ාපෘ ය ගැන එචර තකන
ෙවෙ නැහැ. අ ෙකc කා¨නව අද දGවා ෙරා ගන
dතනවා &සT, ෙහට දGවා ෙරා ගන අද දGවාට #මT කළ
:;ද Kයන එක ගැන dතෙ නැහැ. අ ෙදම( යට ප¢ඩ
ෙදනවා, ෙ% අපචාරව දGව ෙරා ගෙ ෙකෙහමද,
ඔෙ දGවා ආරTෂා කර ගෙ ෙකෙහමද Kයලා. හැබැa අද

දGවාෙZ නැණ වාෙZම oණ වඩන0 ෙදම( ය
ෙපළඹවනවා න%, ඒ දGවා සමාජයට යෙ dT'O
IගලෙයT Bයට; අධ2ාපනය ෙහp;ෙව යÊයT බවට ප0
ෙවලා මනස Bකෘ
කර ෙනග0ත IගලෙයT Bයට;
අධ2ාපනෙය ය% සාථක0වයT අ0කර ග0ත IගලෙයT
Bයට. ඒ [සා මම ඉතාම පැහැQව Kයන ඕනෑ, සං£තය
ඇ; පාසෙ බාdර යාකාරක% යල අධ2ාපනයට
G#ලT &සT බාධාවT ෙනවන බව. දහ% පාස Ndලා
භාවනා කරන එක පවා අධ2ාපනයට G#ලT &සT බාධාවT
ෙනෙවa.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම_;ම[, ඔබ;මාට තව Bනාwයක කාලයT
ෙබනවා.

ග# උදය භා( ගම. ල මහතා

(மா மி உதய பிரபா$ கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මෙZ කථාව ෙමෙහතK
අවස කරනවා. අෙ කාතා හා ළමා කට:; ඇම ;&ය0
ෙ% අවස්ථාෙ(L සභා ගභයට පැ&ෙණ& cනවා. එ;&ය
හැසා² වාතාව හ} Kයවා බලa Kයලා මා dතනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ෙකෙසp ෙවත0 මා Kය&
cෙU ළමා පරර ගැන Qo කා¨න වැඩ .ෙවළT ෙබන
ඕනෑය Kයලාa. ෙ% දGවා සමාජයට ආභරණයT ෙවෙ
ෙකෙසpද, ෙ% දGවා සමාජයට cවහලT කර ගෙ ෙකෙසpද
යන ස%බධෙය තනවා &සT, සමාජෙය ඔව ආරTෂා
කරෙ ෙකෙසpද යන පමණT තා වැඩT නැහැ. මතක තබා
ගන, ම( # dවෙ අපරාධකGව# ෙනෙවa. ම(
# dවන ංe පැට( හැෙමම එක වාෙZ අdංසකa. අ
ංe දGෙව# ඉප+ණාම බලන යනවා. බලන Ndලා,
"ÒෙIB ෙක` පැcයා" එෙහම නැ0න% "ÒෙIB ෙක ෙප²ඩ"
Kයනවා &සT, "ෙ%කා න%, වසව ෙයT ෙවa", "Á,
&ÅමGෙවT ෙවa", "Á, සලාලෙයT ෙවa", "Á, ෙහඳ ෙහර
ෙගwෙය# ෙවa" Kයලා ඒ ංe දGවාෙZ 'ණ බලා ක¢Gව0
Kයෙ නැහැ. ෙ% අdංසක දGව අපරාධකGව බවට ප0
කරෙ ෙ% සමාජයa. ෙ% ෙගරහැw සමාජයට 'ණ ෙදන,
ඒ *වාහයට හD ෙනC තමෙZ සංයමය Jක ගන ංe
දGවාට ඉගැ{ෙව0 අනාගත ළමා පර%පරාව අපචාරව
ෙරා ගන, සමාජෙU අපචාරයT ඉ } වන එකT නැහැ.
ස්; a, ෙබෙහම .
[

பி.ப. 2.52]

ග# මY@වාගන 4ලකරාජා මහතා
(மா

மி மயி.வாகன திலகராஜா)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

ெகௗரவ தைலைமதா உபின அவகேள, மகளி
ம$ சிவ அ&வ'க( அைம)*, ெவளிநா-15
ெதாழி'வா2. அைம)*, ச+க வ&,-ட', நல.ாி
ம$ க/0 மர.ாிைமக( அைம)* ஆகியவ$றி நிதி
ஒ7<கீ1க(
ெதாடபான
4நிைல
விவாத5தி'
கல67ெகா/1 உைரயா$வத$ வா2பளி5தைம<காக
Bத@' உக=< நறிைய5 ெதாிவி57<ெகா(கிேற.
இ
அரசிய@'
ெப/களி
பேக$.
Bெனெபா47 இ'லாத அளவி' அதிகாி<க<H0ய ஒ9
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க-ட உ9வா<கப-09<கிற7. றிபாக, உ(hரா-சி
மற நிவாககளிேல ெப/ உபினகளி எ/ணி<ைக
25 சத\தமாக இ9<க ேவ/1 எI நிைலைமைய)
ச-டாீதியாக ஏ$ப15தியெபா47 இபாரா=மற5தி'
அக வகி<கிற ெப/ பாரா=மற உபினக(
அத$ B4ைமயான ஆதரைவ அளி5தி96தன. அ6தளவி'
ெப/க=<
எ6தளவி'
அரசிய'
உாிைம
உதிப15தபட
ேவ/1
எப7
ப$றி
ேபசப1கிறேதா, அேதேபா அவகளி வாL<ைக நிைல
றி57 அவக=ைடய எதிகால றி57 அவகள7
ச+க வகிபாக றி57 கல67ைரயாட ேவ/0ய
காலக-ட5தி'
இ9<கிேறா.
இ
விவாத57<ெக1<கப-1(ள இர/1 அைம)*<
ெபாபாகD(ள அைம)சக( - மகளி விவகார
அைம)ச9 ெவளிநா-1 ேவைலவா2. அைம)ச9 ெப/களாக இ9<கிற ச6தப5தி', நா இர/1
விடயகைள நிைனDப15தலாெமன நிைன<கிேற. அ6த
இர/1 நிைனDப15த'க= அ157 வரவி9<
பரபைரயினராகிய ழ6ைதக(, சிவகைள ேநா<கியதாக
இ9<கிற7.
இ எம7 அ6நிய)ெசலாவணி வ9மான5தி'
ெப9பதி ெவளிநா1க=< ேவைல<) ெச'பவக(
அI.கிற
பண5தி@967
கிைடபதாக5தா
.(ளிவிபரக( *-0<கா-1கிறன. அ6த வ9மானேம
அ6நிய)ெசலாவணி ஈ-ட@' Bதைம Wதான ெப$
விளவதாக5 ெதாிகிற7. ஆனா', பாரபாியமாக
நாக( நம7 நா-0@967 ெபா9-கைள ஏ$மதி
ெச27தா இ6த வ9மான5ைத ெப$வ6ேதா.
கால<கிரம5தி' நாக( எம7 நா-0' கைடபி057 வ6த
ெபா9ளாதார< ெகா(ைகக=<கைமவாக எம7 பாரபாிய
ஏ$மதி ெபா9-களி Bதைம Wதான ைகவிடப-1,
இ ெவளிநா1க=< ேவைல<) ெச'வத+லமாக
ெபகிற பண5தி@967தா நாக( அதிகமான
அ6நிய)ெசலாவணிைய
ஈ-0<ெகா(கிற
நிைலைம
காணப1கிற7.
அதி&
7ரதி9Tடவசமான
நிைலைமதா இ6த நா-0 அ0ம-ட ச+க ம<களாகிய
கிராம பதிகைள: ெப96ேதா-ட பதிகைள: ேச6த
ெப9மளவான ெப/க( *யெதாழிைல அ'ல7 தா
சா6தி96த ெப96ேதா-ட57ைற சா6த ெதாழிைல
Bென1<க B0யாம' ெவளிநா1க=< ேவைல<)
ெசவி1வதா.
இதி' எ6தவிதமான இன, மத
ேவபா1க= இ'லாம' அ0ம-ட5தி' உ(ள ெப/கேள
பாதி.கிற ஒ9 நிைலைம உ9வாகியி9<கிற7.
இSவா ெவளிநா-1< ேவைல<) ெச'வத$கபா'
கிராம.றகளி@967
தைலநக
ேநா<கி
\-1
ேவைலக=<காக ெப/க( அதிகளவி' ெச'கிற
YLநிைல: இ காணப1கிற7. உ(நா-0'
இடெபய67 \-1 ேவைலயா-களாக) ெச'கிற
ெப/களாக இ96தா&, ஆ/களாக இ96தா&
அவகைள ஒ9 Bைறசா6த ெதாழிலாளகளாக நாக(
இலைகயி
ச-டகளிZடாக
இனB
ைகயாளவி'ைல எபைத இ6த) சைபயி' நா
ஞாபகப15த ேவ/0யி9<கிற7. 2016ஆ ஆ/0',
எம7 அ/ைட நாடான இ6தியாவி', ஒ9 கிராம5தி@967
உ(hாிேலா அ'ல7 ேவ பதிக=<ேகா \-1
ேவைலக=<காக)
ெச'கிற
ெதாழிலாளகைள
Bைறசா6த
ெதாழிலாளகளாக
ஏ$<ெகா/1,
அவக=<காக) ச-டமிய$றி, அத பிரகார அவக=<
உாிய
சபள
வழகபட
ேவ/1ெமப7
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அவக=<ாிய ெதாழி' உாிைமக( வழகபட
ேவ/1ெமப7
உதிப15தப-09<கிற7.
எைன ெபா5தவைரயி' இ ெவளிநா-1
ேவைலவா2.5 7ைற< ெபாபானவேர நீதி
அைம)சராகD இ9பதனா', ச-ட சப6தமாகD அவ
ெசய$பட B0:. உ(நா-0' ேவறிடக=< சாி,
ெவளிநா1க=< சாி, றி5த வய7ைடய ழ6ைதகைள
வி-1வி-1 ெப/க( ேவைல<) ெச'லB0யா7 எப7
ேபாற
*$நி9பகைள
நீக(
அB'ப15தியி9<கிறீக(.
அ7ேபா
தகள7
கிராமகளி', ஊகளி' ெதாழில$றவகளாக உ(நா-0'
நக.றக=< ேவறிடக=< \-1 ேவைல<)
ெச'& ெதாழிலாளகைள - ஆ/களாக இ9<க-1,
ெப/களாக இ9<க-1 - அவகைள ஒ9 Bைறைமசா6த
ெதாழி&<( உ(ளட<வ/ண ச-ட ஏ$பா1கைள)
ெச2ய ேவ/0ய கடபா1 எம< இ9<கிற7. இ6திய
நா-0@967
அத$கான
உதாரண5ைத
நாக(
ெப$<ெகா(ள<H0யதாக இ9<.
அ15ததாக, உ(நா-0& ெவளிநா1க=< ெப/க(
இSவா ேவைல ேத0) ெச'கிறேபா7, அ6த<
1ப5தி' இ9<கிற பி(ைளகைள பராமாிபதி'
ஏ$ப1கிற சி<க' ஒ9 பாாிய பிர)சிைனயாக இ9<கிற7.
தாயி பராமாிபி' இ'லாத சி<க' காரணமாக அ6த<
1ப உபினகளா& அயலவகளா& அ6த<
ழ6ைதக( 7Tபிரேயாக ெச2யப1கிற பல
ெச2திகைள நாக( அறி6தி9<கிேறா. எனேவ, அ6த<
ழ6ைதகளி
பா7காைப
உதிப157வத$,
றிபாக5 தா2மாைர B06தவைர அ6த< ழ6ைதகேளா1
வாழைவபத$கான
வழிவைககைள)
ெச2ய
ேவ/0ய7தா பிரதான பணியாக இ9<கிறப-ச5தி',
தவி<க B0யாத வைகயி' ெபா9ளாதார ாீதியாக Bேனற
ேவ/1ெமன
எ/iகிற
அ6த<
1ப
உபினக=< ெபா9ளாதார வா2ைபயளி<கிற
வைகயி& அ6த< ழ6ைதக=<கான அ., பாச, பாிD
கிைட<கிற Yழைல உ9வா<கிற வைகயி&
ஏ$பா1க( ெச2யபட ேவ/0ய YLநிைலயி9<கிற7;
இ7 ேதசிய ெகா(ைகேயா1 சப6தப-ட ஒ9 விடய.
இSவா ெப/கைள ெவளிநா-1 ேவைல< அIபி,
அவக(+ல கிைட<கிற வ9மான5திZடாக இ6த
நா-1<
அ6நிய)ெசலாவணிைய
அதிகளவி'
எ5தைன
கால5தி$
நா
ெபகிேறாெமன
ெப9ைமப-1<ெகா(ள B0:? இ6த நிைலைம
மா$றபட ேவ/1. ேதசிய ாீதியாக ெபா9ளாதார5
தி-டகைள வ0வைம<ேபா7, உ(நா-0ேல அவகள7
ஊாிேல - கிராமகளிேல ேவைலெச2வத$ ஏ$றா$ேபா'
ெதாழி$ைறகைள உ9வா<கேவ/0ய7 அரசாக5தி
கடைமயாக இ9<கிற7. எனேவ, இேபாைத< அவக(
பழகி<ெகா/ட நைடBைற< ஏ$றவா ெபா9ளாதார5
தி-டகைள Bென1பதா? அ'ல7 இ6த Bைறைமகைள
மா$றியைம57, அவகள7 கலாசார, ப/பா-1 Yழ&<
ழ6ைதகளி எதிகால5தி$ ஏ$றவைகயி' அவகைள
வள5ெத1<க<H0ய
அ0பைட
ெபா9ளாதார<
க-டைமைப உ9வா<வதா? எப7 ெதாடபான
தீ<கமான ஒ9 B0விைன எ1<க ேவ/0ய க-ட5தி'
நாக( இ9<கிேறா. அரசியலைம. மா$ற
சப6தமாகD
பாாியளவி'
அதிகார
பகிD
சப6தமாகD இைண.க( சப6தமாகD நாக(
ேபசி<ெகா/09<கிற இ)ச6தப5தி', இ6த ம<களி
அ0ம-ட
ெபா9ளாதார5ைத
உதிப15த<H0ய,
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1பகைள வ&,-ட<H0ய ஏ$பா1க( ப$றி நாக(
எ/iகிேறாமா?
அரசியலைமபி'
அதைன
உதிப157கிேறாமா? எபைத ப$றி: சி6தி<க
ேவ/0யி9<கிற7.
அ157, ச+க வ&,-ட' அைம)* சாபான சில
விடயகைள நாக( ெசா'ேவாமாக இ96தா', நா
அக5தவராக இ9< *காதார ம$ மனித ேசமநல,
ச+க வ&,-ட' ப$றிய 7ைறசா ேம$பாைவ< 4வி'
உைரயாடப1கிற
ப'ேவ
விடயகைள
அவதானி<கிறேபா7, ச+க வ&,-ட' சப6தமான
விடயகளி' ப'ேவ ஆ<கRவமான தி-டகைள
அைம)* ெகா/09<கிற7 எபைத அேக வ9கிற
அதிகாாிக(+ல நாக( அறிய<H0யதாக இ96த7.
அேதேநர5தி',
ஒ9
ைறபா-0ைன:
நாக(
கா/கிேறா. அதாவ7, அ5தைகய ச+க வ&,-ட'
சா6த
அபிவி95தி5
தி-டகைள
அைம)*
Bென1<கிறேபா7, அைவ உாிய வைகயி' யா9<)
ெசறைடய ேவ/1ேமா அவகைள) ெசறைடவதி',
அவக=<5 தகவ' கிைடபதி' ப'ேவ சி<க'க(
இ9<கிறன எபைத அறிகிேறா. உாிய அதிகாாிகளி
தயவினா'தா அைத ெப$<ெகா(ள B0கிற7 எ
அவக(
நிைன<கிறாக(.
அைம)சி
ேவைல5தி-ட5திZடாக அ7 கிைட<கிற7 எ
அவக( எ/iவதாக இ'ைல. அ6த ஒ9 மனநிைல
ம<களிட இ9<கிற7. கட6த காலகளி' ச+க
வ&,-ட&<காக)
சB5தி
ேபாற
தி-டக(
Bென1<கப-டேபா7, அைவ அரசிய' ாீதியாக
Bென1<கப-டத காரணமாக, அ7 ஒ9 க-சி
சா6தவக=<5தா வழகப1கிறேதா? எற
எ/ண கீLம-ட ம<களிட இ9<கிற7. உ/ைமயி',
கீLம-ட5தி' வாLகிற, வைம நிைலயி' வாLகிற,
அ0பைட5 ேதைவகைள எதிேநா<கியி9<கிற அ6த
ம<க( இSவாறான மன உணைவ ெபறாத வைகயிேல
அைம)சி
ேவைல5தி-டக(
பகிரகமாக
விளபரப15தப-1) ெசய$ப15தபட ேவ/1.
சாதாரணமாக இ6த நா-0 பிரைஜக=< இ6த
அைம)சிZடாக
இ5தைகய
ேவைல5தி-ட5ைத
ெப$<ெகா(ள
B0:ெமற
வைகயிலான
அறிD5த'கைள
வழகேவ/1.
நா
அ6த
அதிகாாிக=ட ெதாட. ெகா/டத$கைமய அைம)சிட
அ9ைமயான தி-டக( இ9பைத அறி6ேத. *யெதாழி'
ெச2பவக( *யமாக ஊழிய ேசமலாப நிதி ேபாற ஒ9
நிதிைய உ9வா<கி) ேசமி<கிற ேவைல5தி-டகைள
நீக( நிதியைம)சி@967 உகள7 அைம)*< மா$றி
எ15தி9<கிறீக(. அ7 ஓ அ9ைமயான தி-ட.
ஆனா',
*யெதாழி@'
ஈ1ப-09<
பல9<
அ6த5தி-ட ெதாடபாக5 ெதாியா7. எனேவ, உகள7
அைம)சிZடாக இ7 ெதாடபி' நடவ0<ைக எ1பத$
Bய$சி ெச2:க(! உக( அதிகாாிகளிZடாக உகள7
ேவைல5தி-டகைள)
ச+க5தி
அ0ம-ட5தி$<
ெகா/1ெச'வத$கான ஏ$பா1கைள: ெச2:க(! என<
ேக-1<ெகா/1, வா2.< நறி Hறி, விைடெப$<
ெகா(கிேற. நறி.
ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG මdද අමරCර ඇම ;මා. ඔබ;මාට Bනාw 15T
ෙබනවා.
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ග# මb.ද අමරQර මහතා (වර හා ජලජ සප(
සංවධන අමාතU සහ මහවැB සංවධන රාජU
අමාතU"මා)

(மா மி மஹி9த அமரYர - கட6ெறாழி. ம67 நீரக
வளVல அபிவி'$தி அைம1ச' மகாவZ அபிவி'$தி
இராஜா@க அைம1ச')

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development and State Minister of
Mahaweli Development)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ඉතාම වැදග0 අමාත2ාංශ
;නක වැය 3ෂ
.බඳව කථා කරන අද QනෙU ඒ
ස%බධෙය මට0 කථා කරන අවස්ථාව ලැÉම .බඳව මා
ස;©වනවා.
අෙ එස්.É. Qසානායක ඇම ;මාට0, BෙIශ JKයා
ඇම ;&යට0, කාතා හා ළමා කට:; ඇම ;&යට0 මා
'ම Dබ පතනවා, 2018 වෂෙUL ඒ අයෙZ අමාත2ාංශ
;. ෙ% රෙv ජනතාවට Bශාල කාය භාරයT + කරන
ශT ය ලැෙබන Kයලා.
ෙමම අමාත2ාංශ ;නම
.බඳ සාකඡා කරන ෙ%
ෙමෙහෙ0 *ධාන වශෙයම අෙ එස්.É. Qසානායක
ඇම ;මා යටෙ0 යා0මක වන  ලංකා සමෘI අකා}ය
.බඳව මහා ආෙදලනා0මක කථා රා යT පD Nය කාලෙU
පැ ර Nයා වාෙZම, එd කට:; .බඳව0 ය% Bෙරධතා ඇ
¢ණා. ඔබ;මා0 දනා ප}Q සමෘI සහනාධාරය කපා+
කරනවා Kයලා ෙපළපා. ගණනාවT Nයා. ඒවා ඉතා සැලD%
සහගතව ෙIශපාලන ¢වමනා මත යා0මක ¢O ෙපළපා. සහ
Bෙරධතා Kයන එක .බඳව අපට වැටöමT ෙබනවා.
සමෘI සහනාධාරෙU Kම සංෙශධනයT ෙවෙ නැහැa
Kයලා ෙ% රෙv ජනාප ;මා *කාශයට ප0 කරIL0, Bෂය
භාර අමාත2වරයා *කාශයට ප0 කරIL0 QN Qගටම
ෙIශපාලන වා ලබා ගැÅම සඳහා ෙ% Bෙරධතා පැවැ0¢O
බව අ දනවා. ෙකෙසp ෙවත0, QN Qගටම සමෘIලා^
වැw කර ගැÅම, රටT Q:O වන පාදක වනවා, ෙහp;වනවා
Kයලා මා Bශ්වාස කරෙ නැහැ. සමෘI ව2ාපාරය ආර%භ
කරන ෙකට0, ෙ% වාෙZ ව2ාපෘ
ගණනාවT
gණා.
ජනසBය, සමෘIය වැ[ ව2ාපෘ ආර%භ කෙළp +ප0කම නැ
K|ම සඳහාය Kයලා Kයනවා. න'0 අ ආපස්සට හැ}ලා
බැ`වාම +ප0කම නැ ෙවලා නැහැ. ලබාෙදන සහනාධාර
*මාණය0 ඒ ආකාරෙයම ලබාෙදනවා BතරT ෙනෙවa,
D+Dක%
ෙබන
තව0
Bශාල
}සT
සහනාධාර
බලාෙපෙර0;ෙව ඉන බව තමa අපට වැටdලා
ෙබෙ. එෙහම න% අපට ෙකතැනක ෙහ වැරLමT
Iධෙවලා ෙබනවා. ඒ .බඳව Bෙශpෂ අධ2යනයT කරලා
සමෘI ව2ාපාරෙය සහනාධාර ගන අයෙZ ආìක
ත00වය ඉහළට ෙගනැලා, ඔ¢ සමෘI ව2ාපාරෙය ඉව0
K|ම සඳහා කට:; K|ම තමa අමාත2ාංශෙU Bෙශpෂ වග ÈමT
ෙවෙ. එස්.É. Qසානායක ඇම ;මා [මාණ3
අමාත2වරය# Bයට, ඒ වාෙZම ෙමම අමාත2ාංශය [මාණය
කළ Iගලයා Bයට, එ;මාෙZ අදහස0 ඒකමa. එ;මා
දැනටම0 ඒ
.බඳව Bෙශpෂ අවධානයT ෙය' කරලා
ෙබනවා. එය සාථක කර ගැÅම ;ළ තමa අෙ රටට
ඉස්සරහට යන වකම ලැෙබෙ.
අ අවංකවම දනවා, සමෘIය ලබා ගැÅමට PD+D
}සT සමෘI ව2ාපාරය ;ළ ඉනවා Kයලා. ඒ *මාණය
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එTෙකෙනT ෙදෙනT ෙහ ඉතාම D *මාණයT ෙවන
ව. ඒ අය තව +රට0 සමෘI ව2ාපාරය ;ළම Jෙඳන
උ0සාහ දරෙ, එම සහනාධාරයට0 වැwය සමෘI
* ලාට ලැෙබන අෙන#0 වර*සාද ලබා ගැÅමට ෙබන
¢වමනාව [සාය Kයලා තමa මම Bශ්වාස කරෙ. ෙමකද,
සමෘI ව2ාපාරෙU ඉන අයට, නැ0න% සමෘI
සහනාධාරලාට වර*සාද ගණනාවT ෙබනවා. [වසට ජලය
ලබා ගැÅෙ%L, B+ය ලබා ගැÅෙ%L, තව0 එවැ[ ෙබෙහ
අවස්ථාවවලL සමෘI * ලා පාදක කරෙගන සහන
ලබාෙදන [සාම, ඒ අය සමෘI ව2ාපාරෙය ඉව0 ෙවන
අකමැ0තT දTවනවා. සමෘI සහනාධාරය කැෙපනවා Kයලා
JKයාවකට යෙ නැ;ව ඉන }ස#0 ඉනවා. ඒ අය
ගෙ% ෙබන ගාමv එෙT රස්සාවට යෙ නැහැ, සමෘIය
කැෙB Kයලා. ෙ% වාෙZ ත00වයT ෙබනවා. Bෙශpෂෙයම
ෙ% .බඳව0 සැලKම0 Cම ඉතාම වැදග0 Kයන එක මම ෙ%
අවස්ථාෙ( සඳහ කරන කැමැ a.
සමෘI ව2ාපාරයට වාෙZම, කාතා හා ළමා කට:; .බඳ
අමාත2;&යට0 Bශාල වග ÈමT පැවෙරනවා. ඒ තමa
කාතාවට ස්වයං JKයා හ$වා Lම. ඒ ;. කාතාවට
ආìක ශT ය ලබාL ශT ම0 ගෘdයT බවට ප0 K|ෙ%
වැඩ .ෙවළ Qය0 K|ෙ% අවශ2තාව ෙබනවා. එක පැ0K
බැ`වාම ඉතාම ෙහ ගැලෙපන අමාත2ාංශ ;නT .බඳව
තමa අද ෙ% Bවාදය පව0වෙ. BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය
;. තවම0 වැw *මාණයT BෙIශගත ෙවෙ කාතාව.
ගG ඇම ;&ය0 ඒ .බඳව අවධානය ෙය' කරලා ෙබනවා.
BෙIශගත වන කාතාවෙZ *මාණය අb කරලා, BෙIශගත
වන }&ෙZ *මාණය වැw කරන0, ඒ වාෙZම වැw
වැ©පකට JKයා කරන O ã&කය BෙIශගත K|ම0
තමa එ;&ය අෙTෂා කරෙ. එම [සා ෙ% අමාත2ාංශ
;ෙනම ඒකාබIධ වැඩ .ෙවළT සකස් කෙළ0 ෙහඳa. ෙ%
කට:0තට අදාළ තව0 අමාත2ාංශ ෙබනවා. කාතා හා ළමා
කට:; අමාත2;&ය තමa ෙමdL ෙපර'ණ ගන ඕනෑ.
කාතාවෙZ ආìක ශT ය නඟා ©වන වැඩ .ෙවළට0,
ස්වයං JKයා ලබාෙදන වැඩ .ෙවළට0 අවධානය ෙය'
කරන ඕනෑ.
අෙ Þවර හා ජලජ ස%ප0 සංවධන අමාත2ාංශය ;.P0
කාතාවෙZ íවන ත00වය උසස් කරගන Bශාල 'දලT
ලබා ෙදනවා. ඒ ම  íවන ත00වය උසස් කරග0 කාතාව
ඉනවා; ඉතාම ඵලදා÷ කට:;වල ෙය+O අය ඉනවා. ඒ
.බඳව අ ආඩ%බර ෙවනවා. ඒ අයට තව0 අත dත ෙදන
ගG BෙIශ JKයා අමාත2;&යෙZ අමාත2ාංශෙයP0 ය%
මැQහ0 CමT ¢ෙණ0, එය ඉතාම වැදග0. අ එක සැරයT ඒ
අයට උද( කරලා පැ0තකට ෙවනවා. පළ'වැ[ ආධාරයට අපට
ෙදන ව. සමහර Bට
කෘMකම අමාත2ාංශෙය ඒ
උද¢ව ෙදනවා ෙවන ව. හැබැa, ඒ අයට අවශ2 ඒ
පහDක% අඛyඩව ලබා +ෙන0, ඒ අයට අඛyඩව ණය 'ද
ලබා ෙදන කට:; කෙළ0, අවශ2 ෙමෙහයCම හා අවශ2
Oව ෙදන කට:; කෙළ0, ඒ කාතාවෙZ íවන
ත00වය වැw Q:O කරගන අවස්ථාවT ලැෙබනවා.
ළමaෙZ DරTMත භාවයට0, ළමaෙZ අධ2ාපන මvටම
වැw Q:O Cමට0 එය G#ලT ෙවනවාය Kයන එක0 මා
සඳහ කරන කැමැ a. කාතා හා ළමා කට:; අමාත2;&ය
දැනටම0 වැඩ .ෙවළ රා යT ආර%භ කර ෙබනවා.
අෙ Þවර අමාත2ාංශෙය "වැවT සමඟ ගමT" වැඩසටහන
යා0මක කරනවා. එdL0 ඉලTකගත කyඩායම බවට
ප0ෙවලා ෙබෙ කාතාව. කාතාව ෙවPෙව අ
Bෙශpෂ වැඩ .ෙවළ රා යT ආර%භ කර ෙබනවා. ඒ සඳහා
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උද¢ කරන ෙලස අ කාතා හා ළමා කට:; අමාත2;&යට0
ආරාධනා කරනවා. අ ෙදෙගල එක;ෙවලා ඒ කට:; කර'.
එස්.É. Qසානායක ඇම ;මා යටෙ00 ග%මාන සංවධනය
කරන වැඩ සටහනT ෙබනවා. ඒ කට:0ෙ0L0 අෙ ය%
දායක0වයT දTවලා, ග%මාන KdපයT, ප¢ KdපයT හ}
නඟා©වන වකම ලැgෙණ0 තමa, අ
ග0ත
උ0සාහෙU [යම * ඵල ලැgණාය Kයලා අපට ස;© ෙවන
ව වෙ. එෙහම නැ ව අ සහනාධාර +නා, ආධාර
+නා Kයලා ඒ ගණ dල( ඉQ}ප0 K|ෙම රටට වායT
ඇ ෙවෙ0 නැහැ, ෙ% රc +ප0කම ;ර ෙවෙ0
නැහැa Kයන එක තමa අෙ හැÆම.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, තව0 අංශයT ගැන මම
වචන ස්වපයT Kයන කැමැ a. ඒක තමa, සමාජෙසpවා
අමාත2ාංශය යටෙ0 ෙබන ආබාධ සdත Iගලය නඟා
©Cෙ% අංශය. ඒ සඳහා කට:; කරෙ ෙකෙහමද Kයලා
අ දැw අවධානයT ෙය' කරන ඕනෑ. ගG එස්.É. Qසානායක
ඇම ;මා ඒ සඳහා අ`0 වැඩ .ෙවළකට *ෙ(ශෙවලා ෙබන
බව අ දනවා. ආබාධ සdත ඉතාම දTෂ දGව අෙ රෙv
ඉනවා. ඒ අය Oවන තැවලට, ඒ අය රඳවා ෙගන cන
තැවලට මම ෙප¦Iගකවම Ndලා ෙබනවා. ෙහඳට අත
පය ෙබන, ෙහඳට ක ඇෙහන, ඇස් ෙපෙනන අයට වඩා,
ãවණාබාධ ෙබන, දෘශ2ාබාධ ෙබන, ෙවන0 ආබාධ ෙබන
දGව අතර cන ඉතාම දTෂ අය අපට හ$නා ගන ව.
ඒ අය Qගටම ඒ Jඳ¢% මධ2ස්ථානවල නැ0න% ඒ නතරෙවලා
ඉන තැවලම යෙ නැ ව, ඒ අයෙZ ෙගවවලට
Ndලා ස්වයං JKයාවT කරන අවශ2 Oව ලබා ෙදන
කට:; කෙළ0, ඒ අයට ෙහඳ íවන ත00වයT උදා කර
ගන ව. ඒ අය ඉතාම දTෂa. ඒ අයට මඟ ෙපCමT
අවශ2a. ඒ සඳහා ඔබ;මා දරන ෙවෙහස මහය අ අගය
කරනවා වාෙZම, ඒ කට:; තව0 ඉQ}යට ෙගන යන Kයලා
මා Kයා cනවා.
Q:O රටව අෙනT යලටම වඩා ඉහ. ආබාධ
ෙබන අය Jක ගනා වැඩ .ෙවළවලට *ෙ(ශෙවලා
ෙබන බව අ දනවා. ඒ «මෙ(දයම අෙ රට ;ළ0
යා0මක කෙළ0 ඒ අය Jක බලා ගනවා වාෙZම, ඒ අය0
රෙv ඉQ} ගමනට, රෙv ආìකයට දායක0වය දTවන
කyඩායමT බවට ප0 කර ගන අ[වායෙයම වකම
ලැෙබනවා.
ÁලාසනාGඪ
ගG
ම_;ම[,
මෙZ
මැ වරණ
ෙකvඨාසෙU ෙබන තංගල වැwdc [වාසය ස%බධෙය
ෙ% අවස්ථාෙ( මම ගG ඇම ;මාෙග ඉ¨මT කරනවා. ඒ
ෙගඩනැ ල ස%Xණෙය හදලා ෙබනවා. එd වැඩ අවසාන
K|ම සඳහා ය% 'ද *මාණයT තමa අපට අවශ2 වෙ. ඒ
සඳහා Áල2 * පාදන ලබා Lලා, වැwdc ෙක% කායාලය
හරහා එය යා පQංe කරලා ෙදන කට:; කරන Kයලා ගG
ඇම ;මාෙග ඉලා cනවා. ඒ මධ2ස්ථානය ඉQ}යට
පව0වා ෙගන යෑම සඳහා අෙ පැ0ෙත ලබා ෙදන ව
ඉහළම දායක0වය ලබා ෙදන බව0 මා ෙ% අවස්ථාෙ( dප0
කරන කැමැ a.
ළමා [වාස .බඳව ගG ඇම ;මා කරන අÞTෂණය ගැන
අ ස;© ෙවනවා. තව+රට0 ඒ අÞTෂණය අවශ2 ෙවනවා.
සමහර ෙවලාවට අෙ රෙv ළමa ත'ෙZ ෙදම( ය
ෙගවවල යාෙගන සලකනවා. ඒක ෙහඳ ග යT. අෙ 
ලාංKකයෙZ ස්ව±පය තමa ෙකචර අමාGක% gණ0
තමෙZ ෙදම( ය ෙගදරම යා ෙගන සලකන ෙල#
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පාෙ%;ව

[ගG මdද අමරCර මහතා]

උන+වT දTවන එක. íව0 ෙවන තර% ආදායමT නැ
¢ණ0, ;ෙ(ල කන නැ ¢ණ0 ෙදම( ය Jක බලා
ගන එක අෙ රෙv ෙබන ෙහඳ චා}ÊයT. න'0 සමහර
ෙවලාවට ඒ [සාම +T Bන ෙදම( ය Bශාල *මාණය#0
ඉනවා. ඒ [සා ඒ වාෙZ ප¢වල අය උන+ කරවලා ඒ
ෙදම( ය වැwdc [වාසයකට ෙගන ඒම වැJIදT ෙනෙවa.
ෙගදරL හ}යට ;ෙ(ල කන ෙදන බැ} න%, ෙ0 - ෙහp0
cක ෙදන බැ} න%, ඒ අය ෙහඳ වැwdc [වාසයක නතර
K|ෙම ගැට`වT ඇ වෙ නැහැ. ඒ අයට අවශ2 පහDක%
ඒ තැවල ෙබනවා. සමහර වැwdc [වාසවල ෙස¦ඛ2 ෙසpවා
පව0වනවා; Nල රථ ෙසpවා ෙබනවා. ඒ අයට සැඳෑ සමය
Bෙනදෙය ගත කරන අවස්ථාව0 ෙබනවා. ෙගදර නව0වා
ෙගන Jක බලා ගන තර% ආìක ත00වයT නැ දGවෙZ
ෙදම( ය ඒ වාෙZ තැවල නතර K|ෙම වැJIදT වෙ
නැහැ. ඒ ;. ඒ අයට ෙහඳ íවන ත00වයT ඇ කර ගන
වකම ලැෙබනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ළමa .බඳව බැ`ව0 ඒ
වාෙZම තමa. සමහර ෙගවවල ළමa ඉනවා තමa. ළමa
dcයාට ඒ ෙදම( යට ළමa .බඳව ෙසයන ඉඩT නැහැ.
එTෙක ෙදම( ය ෙදෙදනාම JKයා සඳහා මහ ෙවනවා.
එෙහම නැ0න% ඒ අය ආබාත ෙවන ව. එෙහම0
නැ0න% ඒ අයට JKයාවT කරන බැ} ත00වයT ඇ
ෙවන ව; ෙලඩ ෙවන ව. එෙහම ¢ණ0 ඒ අය ඒ
ළමa ෙගදරම
යාෙගන ඉනවා. සමහර ෙවලාවට ඒ
ෙදම( යෙZ කට:; කරෙ0 ඒ ළමa තමa. එතෙකට ඒ
ළමයාෙZ අධ2ාපනෙU කඩා වැõමT Iධ ෙවනවා. åාම
[ලධා}, සමෘI [ලධා} ෙහ එවැ[ TෙෂpÊ [ලධා}ය# හරහා
එවැ[ ළමa හ$නා ෙගන, ඒ ළමa ය% ස්ථානයකට
ෙගනැලා අධ2ාපනයT ලබා ෙදන කට:; කෙළ0 ඒක මහා
නT බව ඔබ;මාට මා ෙ% අවස්ථාෙ( සඳහ කරන
කැමැ a.
ඒ දGවට ඉහළ අධ2ාපනයT ලබා ෙදන0, ඒ වාෙZම
[ෙර£ Iගලය Bයට ඔ¢ සමාජයට දායාද කරන0 එය
අවස්ථාවT Bයට අපට හ$වන ව. ග%වලට Nයාම අ
අනතව0 දැකලා ෙබනවා, සමහර ෙගවවල ඉන දGව
අනාරTMතa. ඒ අයට පාසලට යන ඉඩT නැහැ. පාසලට
යන අවශ2 Áක පහDක% නැහැ. ඒ අය හ$නාෙගන කට:;
K|ම0 ඉතාම0 වැදග0 ෙවනවා. ඒ සඳහා, කාතා හා ළමා
කට:; අමාත2;&ය0, එස්.É. Qසානායක ඇම ;මාෙZ
අමාත2ාංශය0 ඒකාබIධ ෙවලා වැඩ K|ෙ% හැKයාව ෙබනවා.
අ රටT Bයට කට:; කරන ෙකට; රජයT Bයට කට:;
කරන ෙකට, අමාත2ාංශ අපට ෙව කරලා Lලා ෙබනවා තමa.
න'0 ෙව කර අමාත2ාංශෙය BතරT ෙනෙවa, අෙනT
අමාත2ාංශ0 එක; කරෙගන කට:; කරන වකමT
ලැgෙණ0, ඒෙT [යම * ඵලය T Bන හැKයාව
ලැෙබනවාය Kයලා මා Bශ්වාස කරනවා.
මා අවසාන වශෙය, අෙ BෙIශ JKයා අමාත2;&යෙZ
අමාත2ාංශය .බඳව වචන ස්වපයT *කාශ කරන මා
බලාෙපෙර0; ෙවනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබ;මාට තව Bනාwයa ෙබෙ, ගG ඇම ;ම[.
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ග# මb.ද අමරQර මහතා

(மா மி மஹி9த அமரYர)
(The Hon. Mahinda Amaraweera)

මම අවසාන කරනවා.
එ;&ය ෙ% අමාත2ාංශය ;ළ කට:; කරන ආකාරය
.බඳව අ *ශංසා කරනවා. කාතා හා ළමා කට:;
ඇම ;&ය0, BෙIශ JKයා අමාත2;&ය0 අෙ කැනv
මyඩලෙU ඉන කාතාව ෙදෙදෙනT. ඒ ඇම ;&යලා
ෙදෙදනා ෙ% කාරණා සඳහා ඉතාම0 උන+ෙව කැනv
පSකා ඉQ}ප0 කරනවා. ඒ වාෙZම Bශාල උන+වT දTවනවා.
ෙ% *ශ්නය .බඳව අමාත2ාංශය Bයට ව dතලා,
[මාණ3¨ව කට:; කරන ෙපළම
.බඳව අ
එ;&යලා ෙදෙදනාටම ස්; වත ෙවනවා. ඒ වාෙZම BෙIශ
JKයා ඇම ;&යට තව0 ෙල# අමාත2ාංශයT gණා ¢ණ0,
එ;&ය ෙ% අමාත2ාංශය ;ළ0 ඉතාම0 ෙහ කට:; K|ම
.බඳව අ ආඩ%බර ෙවනවා. අ බලාෙපෙර0; ෙවනවා,
BෙIශගත වන හැම ෙකෙන#ටම ඉතාම0 ෙහඳ OවT ලබා
Lලා BෙIශගත කරa Kයලා.
BෙIශ රටවල Bශාල JKයා අවස්ථා
ෙබනවා. Þවර
TෙෂpÊෙU0 ෙබනවා. ෙවන0 TෙෂpÊවල0 ෙබනවා. ඒ
රටවලට යන ෙකට ඉතාම0 O කyඩාය% ඒ සඳහා ෙය'
K|ෙ% අවශ2තාව ෙබනවා. එ;&ය ඒ කාරණය .බඳව
වැටöමK කට:; කරa Kයන Bශ්වාසය මා පළ කරනවා.
අෙ එස්.É. Qසානායක ඇම ;මා0, තලතා අ;ෙකරල
ඇම ;&ය0, චéා[ බyඩාර ඇම ;&ය0 ෙ% කට:;
සාථකව කරනවා. පD Nය අ¢G+ ෙදක, ;න ;ළ අ ඒක
දැTකා. ඉතාම සාථකව ෙ% අමාත2ාංශ ෙමෙහයව
අමාත2වරෙයT සහ අමාත2;&යලා ෙදෙදෙන#a ඉෙ.
ඔ¢ට ඉQ} කාලෙU L ඒ කට:; සාථකව කරන Dබ පත&
මා [හඬ ෙවනවා. ස්; a.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබෙහම ස්; a, ගG ඇම ;මා.
Ëළඟට, ගG dGකා ෙ*pමචé මැ [ය. ඔබ;&යට
Bනාw 8ක කාලයT ෙව කර ෙබනවා.
[අ.භා. 3.15]

ග# b#-කා ෙ>මච. මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) ஹி'ணிகா பிேரம1ச9திர)
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මට ෙබෙ ඉතාම0
ෙකc කාලයT [සා මම ඉTම[ මෙZ කථාව කරෙගන
යන බලාෙපෙර0; ෙවනවා. කාතා හා ළමා කට:;
ඇම ;&ය0 ෙ% ගG සභාෙ( cන අවස්ථාෙ( මම 'ම ඒ
.බඳව කථා කරනට බලාෙපෙර0; ෙවනවා. අෙ යහ
පාලන ආybව ප0 ¢ණාa පස්ෙසp ෙමෙතT කාලයT
කාතාව ෙවPෙව + ෙවච නැ , ෙහඳ වැඩT අෙ
අ  ෙකGණා. අෙ චéා[ බyඩාර මහ0&ය, තලතා
අ;ෙකරල මහ0&ය ඇ; පාෙ%; කාතා සංසදෙU
cන ය` කාතා ම_ව}ය එක; ෙවලා ෙකeෙය ෙකeයට, බස් එෙක - බස් එකට Ndලා, road harassment
.බඳව, ඒ Kයෙ මහ මඟL +වන අතවරය .බඳව
ජනතාව දැPව0 කළා. එd යවරය KdපයT ෙබනවා. මට
ය% ය% ෙයජනා KdපයT කරන ෙබනවා. කාතාවT
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Bයට, පාෙ%; ම_ව}යT Bයට මම දKන ෙIව
Kdපය#0, ඒ .බඳව ෙයජනා Kdපය#0 ඉQ}ප0 කරන
මම බලාෙපෙර0; ෙවනවා.
පළ'වැ[ කාරණාව තමa, ලංකාව ඇ;ෙළp කාතාවකට
ංNක අතවරයT + ¢ණාම Å යා0මක ¢ව0 -ඒකට0
කාලයT ගත වනවා තමa.- කාතාවකට වාeකව ෙහ
මානකව +වන ංNක අතවරය .බඳව හ} Å යT
ලංකාෙ( නැහැ. ඒක [සා ඉතාම0 ෙග¦රවෙය සහ
¢වමනාෙව තලතා අ;ෙකරල මැ [යෙගP0, චéා[
බyඩාර මැ [යෙගP0 ඉ¨මT කරනවා. ෙ% .බඳව ය%
K Å යT ෙබනවා න%, එය හ}යට යා0මක කරන
ෙමකT හ} වැඩ .ෙවළT ෙයද'. එෙහම නැ0න% අපට
ව න% ෙ% .බඳව කìකාවතT ෙ% පාෙ%;ව
ඇ;ෙළp ඇ
කර' Kයලා.
එංගලතය, ඕස්ෙයාව,
ඇෙම}කාව වැ[ Q:O රටවල කාතාවT පාෙ යනෙකට
ඇයෙZ ශ|රය .බඳව ෙහ ඇය ඇඳෙගන cන ඇ$ම .බඳව
ය% K උD BD K|මකට ලT ¢ෙණ0, ෙප¨යට
Ndලා ඒ .බඳව පැ&ලT -complaint එකT- කරන
ඇයට හැKයාව ෙබනවා. ලංකාෙ( ඒ වාෙZ Å යT නැ [සා
කාතාවT ඒ වාෙZ එ.යට Ndලා ෙ% .බඳව පැ&ලT complaint එකT- කරන බයa. ෙමකද එතැ[P0 ඇයෙZ
ච}තය ඝාතනය වන [සා. සමහර අවස්ථාවල කාතාව බස්වල
යන ෙකට }& පාශ්වය B ඔ¢ට ෙනෙයT BෙU
ංNක අතවර, එෙහම නැ0න% වාeක අතවර, එෙහම නැ0න%
මානක අතවර + කරන ආකාරය අ දැකලා ෙබනවා. ෙ%
;ෙන එකT ෙහ ෙකෙරනවාමa. ඒ වාෙZ අවස්ථාවල ඒක Bඳ
දරාෙගන කට වහෙගන ඉන එක තමa ෙගඩාT ෙ(ලාවට
කාතාව කරෙ. ඒකට ෙහp;ව, බස් එක ඇ;ෙළp ඇය
ෙවPෙව කථා කරන ෙකෙනT නැහැ. එම [සා ෙ% වාෙZ
කාරණා ගැන අ
කථා කරනට ඕනෑ. Ëට ෙපර
පාෙ%;ෙ( කාතා ම_ව}ය 13T dcයා, න'0 දැ
ඉෙ 12a. අ 12 ෙදනා එක;ෙවලා ෙමවැ[ කාරණා
ස%බධෙය ෙ% පාෙ%;ෙ( ඉන GෂයෙZ
අවධානය ෙය' කර' Kයන ඉ¨ම මම ඉතාම0 ¢වමනාෙව
කරනවා.
ඊළඟ කථාතරය තමa, කාතාවෙZ අසභ2 Cwෙය
දශන. පDNයදා අ දැTකා, කාතාවෙZ අසභ2 Cwෙය
දශන phone එෙක phone එකට මාG ෙවනවා; laptop
එෙක laptop එකට මාG ෙවනවා. ඒ ආකාරයට එක එක
IගලයාෙZ අතට සංසරණය ෙවනවා. ඇ0තටම ඒ වාෙZ
අවස්ථාවකL කාතාවT Bයට + වන ල®ජාව, සමාජෙය +
වන ල®ජාව ඇයට දරාගත ෙනහැKa. ඇයට Bතර ෙනෙවa
අයෙZ ප¢ෙ උදBයට0 + වන ඒ ල®ජාව දරාගත ෙනහැKa.
ලංකාෙ( ෙබන *ධාන මාධ2 ආයතනයT තමa "dG"
Kයෙ. මම Bශ්වාස කරන Bයට ඒ මාධ2 ආයතනය "dG
ෙග" Kයලා website එකT ෙබනවා. ඒ "dG ෙග"
Kයන website එෙක කාතාව ස%බධෙය *වෘ0 පළ
කරනවා. කාතාවT ස%බධ ය%K අපරාධයT + ¢ෙණ0
ඇයෙZ 'ණ0 පළ කරනවා. එෙහම නැ0න% ඔ¢ 'ණ +
+Cම ස%Xණෙයම website එෙT පළ කරනවා. ඒක ඉතාම0
වැJQ වැඩT. බලන ෙකට අ ට ඒ කථාව හ}ම රසව0 ෙවන
ව. න'0, ඇය සහ අයෙZ ප¢ෙ උදBය, නෑ දෑ }ස, යහ
ෙයෙහ.ය ෙමන තර% අපහDතාවට ප0 ෙවනවාද? ෛදවෙU
සරදමකටෙද මදා පDNය දා ඒ මාධ2 ජාලය අa IගලයාෙZ
ප¢ෙ ෙකෙන#ට ෙ% වාෙZ +CමT ¢ණා. ඒ +Cම0 එTක
ඇ0තටම ෙගඩාT අයෙZ ඇස් ඇGණා. ඒ IගලයාෙZ මාධ2

1848

ජාලය [සා අපහDතාවට ප0 ¢O තGණ තGය ෙමන
තරමT +T ෙවනට ඇ ද, අඬනට ඇ ද? ඒ අ%මලා
තා0තලා ෙමන තරමT +T ෙවනට ඇ ද, අඬනට ඇ ද?
ඒ සෙහදර සෙහද}ය ෙමන තරමT +T ෙවනට ඇ ද,
අඬනට ඇ ද? ඒ Bයටම ඒ Iලයාට, ඒ ප¢ෙ උදBයට +T
ෙවනට, අඬනට + ¢ණා. මම Kයෙ නැහැ ඒ වැෙ²
හ}a Kයලා. න'0 එම Iෙයව0 *ධාන ෙපෙළp websites
කරෙගන යන උදBයෙZ ඇස් ඇෙරනට ඕනෑ.
මම පDNය ස ය ඇ;ළත *ධාන websites ;නක පළ ¢O
news items ;නT Kයවන%. ෙ%ක gෙy "dG ෙග"
එෙT. "ෙප%වතා බලහ0කාරෙය ලැo% හලකට ෙගන යIL
ය;GපැQෙය මට පැන තGයට Iධ ෙවච ෙI" ෙ%ක
click කරලා ඇ;ළට Nd බැ`වාම Iධ ෙවලා ෙබෙ,
තGයට බරපතළ ;වාල +Cම. බaකලයK පැනාම
ඕනෑම ෙකෙන#ට ;වාල ෙවනවාෙ. න'0 ෙ% news එක
ෙමකTද? ෙමතැන
ෙබන වැJIද ෙමකTද? "ෙප%වතා
බලහ0කාරෙය ලැo% හලකට ෙගන යIL ය;GපැQෙය
මට පැන තGයට Iධ ෙවච ෙI". ෙ% news එක
දානට ඕනෑ ෙ% Bයට ෙනෙවa. ෙ% news එක ඇ;ළට
Nd බලවාම ඇයෙZ නමa, ෙප%වතාෙZ නමa Bතරa
නැ0ෙ0. ඔ¢ වැඩ කරන ස්ථානය, ඔ¢ෙZ JKයාව, ඔ¢
#මන *ෙIශෙUද Kයන ෙ% යලම සඳහ කරලා ෙබනවා.
ෙ%ක ෙමන තර% වැJIදTද,ෙ%ක ෙමන තර% අපරාධයTද?
අපට ෙ%ක හ} ලස්සන කථාවT ෙවනට ව.
මම කාතාවT Bයට ඇ0තටම ෙගඩT කනගා© ෙවනවා,
එTතරා ප0තරයK පDNය දා ýෂණයට ලT ¢O, අෙ
යාපනෙU DBයට + { +Cම එක Qගට කථාතරයT වාෙZ
දාලා gණා. මට එම ප0තරෙU නම හ}යට මතක නැ [සා
Kයනට බැහැ. ඒක ෙමන තර% අපරාධයTද? අපට ය%K
Bයක මාධ2 සදාචාරයT ෙබනට ඕනෑ. අෙ ගG මංගල
සමරCර අමාත2;මා 'ද ඇම ;මා වාෙZම ජනමාධ2
ඇම ;මා Cම [සා ෙ% ගැන Èම ඇ0තටම වcනවා.
ෙදෙව[ කාරණය ෙමයa. "ෙන0 එෆ්එ% ෙග" Kයන
website එෙT තමa ෙ%ක පළ ෙවලා gෙy. "සැ&යා [වසට
එෙ ස අතෙU පමණa. ඒ අතර අ[ය% සැ&ය
ෙදෙදෙන# ඇDG කරලා. අ[ය% ඇDර [සා íBත ෙදකT
අd&ව 
Qයය ෙදෙදෙන#ට ;වාල ලැgO Bය" ෙ%
newsද, ෙමනවාද ෙ%? ක¢G හ} ෙකෙනTව ඝාතනය ¢ණා න%
ඒක අ[ය% ඇDරT [සා + ¢ණා Kයලා දාන ඕනෑද? ෙ%
කාතාවT, මවT. Qයය ෙදෙදනා ගැන ඇ ෙවන ත00වය
ෙමකTද?
ෙ%ක "අද ෙදරණ" gO තව0 news එකT. ෙ% *ධාන
මාධ2 ජාලවල websites, එෙහම නැ0න% Facebookවල.
"තහන% ගෙහp ෙගw කෑ අ0ත%මා B; හැB}Q ෙප%වතා
ඇ² බාQයK නාවa". ඇයව ඇ² බාQයK නාවලා
ෙබෙ තහන% ගෙහp ෙගw කා [සා`. ෙමකTද ෙ%? එම
[සා කාතාව Bයට, පාෙ%; ම_ව}ය Bයට
අපට ෙ%වා ගැන කථා කරන හැKයාව ෙබනට ඕනෑ Kයලා
මම Bශ්වාස කරනවා. ෙමකT ෙහ news එකT ලැgO ගම
තමෙZ views වැw කර ගනට, තමෙZ news එක බලන
අය වැw කර ගනට කැත BෙU headline එකT දානවා.
පDNය දා අ 0 සමඟ dට ම_ව}යක වන £තා
#මාරංහ මැ [යට ඉතාම අවාසනාවත Iයකට 'ණ
ෙදනට + ¢ණා. .ස්DO ෙවන0 කාතාවකෙZ æරයT
දාලා Bකෘ කළ news එකT එ;&ය ස%බධෙය පළ කරලා
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පාෙ%;ව

[ගG dG[කා ෙ*pමචé මහ0&ය]

gණා. න'0 ඇය ෙහ ඉනවා. පTෂ BපTෂ ෙදයK
ෙතරව අ කාතාව ගැනa ෙ% කථා කරෙ.
ඇය ෙ% [සා ෙමන තර% මානක ආත යK පD වනවා
ඇ ද Kයා කපනා කර බලන. එෙසp පළ C ෙබන news
දැTකාම ඇයෙZ ප¢ෙ උදBයට ෙමන තර% +කT ඇ
වනවාද? ඇයෙZ Qයය රට ඉෙ. ෙ%වා දKනෙකට ඔ¢ට
ෙමන තර% +කT ඇ වනවාද? අbම තර& ෙ% කාරණා
.බඳව කාතාව Bයට ෙ% පාෙ%;ව ;ළට
ක කාවතT ෙගෙනන ඕනෑ Kයා මා Bශ්වාස කරනවා. මා
චéා[ බyඩාර මැ [යෙග ඉ¨මT කරනවා, ජනමාධ2
ඇම Bයට මංගල සමරCර මැ ;මා එTක0 ෙ% කාරණා
ස%බධෙය කථා කරන Kයලා.
අ[T කාරණය ෙමයa. ලංකාෙ( *ධාන අÅ ඥ;&යT
තමa ෙ% ගG සභාෙ( cන අෙ අකරණ ඇම ;&ය. "dG
ෙග" මාධ2ය ;. ඇයට0 හ}ම කැත Bයට මඩT ගහලා
gණා. ඇය අපට0 මවT වාෙZa. ලංකාෙ( අකරණ
ඇම [යට කB හද හදා news මවනවා. මාධ2යට අද ෙවලා
ෙබෙ ෙමකTද? මාධ2 වාරණයT .බඳව ෙනෙවa මා
Kයෙ. යහ පාලන ආybවT වශෙය අ ඇ0තටම Nය
ආybවට වඩා ඉතා ෙහඳට මාධ2යට ඉඩකඩ ලබා Lලා
ෙබනවා. හැබැa, එෙහම ඉඩකඩ ලැgණාය Kයලා ''ව$රාට දැ.
dය අ ¢ණා වාෙZ'' කාතාවට ෙ% තර% අපහාස කරන එක
හ}ද? අෙ රට සදාචාර ස%පන වාෙZම ෙබ¦Iධාගම අදහන
රටT Bයට මා ඔබ;&යලා ෙදෙදනාෙග සහ මංගල සමරCර
ඇම ;මාෙග ඉතාම ෙග¦රවෙය ඉලා cනවා, ෙ%
.බඳව ය%K ක කාවතT - dialogue එකT - ෙ%
පාෙ%;ව ;ළ ඇ කරන Kයලා. ෙබෙහම ස්; a.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබ;&යට ෙබෙහම ස්; a.
Ëළඟට ගG õ.É. ඒකනායක මැ ;මා, ඔබ;මාට Bනාw
11T ෙව කර ෙබනවා.
[අ.භා. 3.23]

ග# . A. ඒකනායක මහතා (ඉඩ රාජU අමාතU"මා)

(மா மி ாி. பி. ஏகநாயக
அைம1ச)

-

காணி இராஜா@க

(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, සමාජ සBබල ගැC%, Dභ
සාධන හා කද උඩරට උGමය .බඳ අමාත2ාංශය, කාතා හා
ළමා කට:; අමාත2ාංශය සහ BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය
ස%බධෙය { වැය 3ෂ .බඳව සාකඡා වන ෙ%
අවස්ථාෙ(L ගG ම_වG BBධ අදහස් ඉQ}ප0 කළා. 1994
වෂෙU තමa සමෘI ව2ාපාරය ආර%භ කෙළp. 2030 වනBට
අ ගG ජනාප ;මාෙZ ඉලTකය ෙ% රට Q.$ බB ෙතර
අa වාක% DරKන  ලංකාවT සඳහා යෑම න% අ Bෙශpෂ {
වැඩ .ෙවළT ෙ% TෙෂpÊය ;ළ යා0මක කළ :; වනවා.
සමෘIලා ලTෂ 15කට ආසන සංඛ2ාවT  ලංකාෙ(
cන අතර, ඔ¢ ෙවPෙව G ය &යන 43,950T
ෙවෙවලා
ෙබනවා. ෙ% අය සBබල ගැCම සඳහා
Bෙශpෂෙය සමෘI බැං# සංග%, #ඩා කyඩාය% සහ ස්වයං
JKයා ලබා Lෙ% වැඩසටහ යා0මක වනවා.

1850

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, සමෘI බැං# 1,074T
ලංකාෙ( d©වලා ෙබනවා. සමෘI බැං# dට { '
කාලෙUL අ BBධ මvටෙ% ෙගඩනැ  තමa ඒ සඳහා ලබා
ග0ෙ0. න'0 සමෘI බැං#ව, නCන බැං#වT බවට ප0 K|ම
සඳහා 2018 අ¢GIද වනෙකට බැං# 200T d©Cමට කට:;
කරලා ෙබනවා. ATM card එකT ම  දව ó Kයලා
BෙශpෂයT නැ ව 'ද ලබා ගත හැK «මයT හ$වා Lමට0,
නCන බැං# පහDක% ෙබන ආයතනයT බවට සමෘI බැං#
ප0K|ම සඳහා0 ගG ඇම ;මා0, අෙ රාජ2 ඇම ;මා0,
ෙක%;මලා, සමෘI අකා}ෙU අධ2Tෂ ජනරා;මා
ඇ; කyඩායම B යා කරනවා. නගරයට BතරT Òමා
ෙවච බැං# ගPෙදP ෙ% වනෙකට ඈත ග%මාන දTවා BdQලා
ෙබනවා. උෙI වGෙ( #¨ වැඩT කරලා ෙහ ෙගBතැ
බතT කරලා íව0 වන &[Dට හවසට බැං#ව0 එTක
ගPෙදP කරන ව ත00වයT ෙ% ;. [මාණය
ෙවනවා.
මා Bෙශpෂෙය ෙ% අවස්ථාෙ(L ෙමම කාරණය0 Kයන
ඕනෑ. අෙ රෙv ආබාත සdත Iගලය *මාණය '
ජනගහනෙය යයට 8.7T පමණ වනවා. වයස අ¢G+ 60ට
වැw ෙජ2ෂ්ඨ රවැය ' ජනගහනෙය යයට 12.4T වන
අතර, ත[ මා ය ප¢ සංඛ2ාව ' ජනගහනෙය යයට
11.8T වනවා. අb ආදාය%ලා ප¢ ' ජනගහනෙය යයට
6.7T වනවා. අPබIධ *ෙ(ශය ;ළ cන ෙ% අය
කළමනාකරණය කර& -කට:; කාරණා යා0මක කරලාවැwෙය [ෂ්පාදන යාවයට වාෙZම ස්වයං JKයා
යාවයට ෙය' කරන0, සමෘI * ලා ෙනවන මvටමට
සBබල ගැCෙ% කායය ;. ඔ¢ Q}ම0 K|මට00
Bෙශpෂ { වැඩ .ෙවළT ෙ% වනෙකට යා0මක කරෙගන
යනවා. කා;ෙව කා;වට, වස} වසරට එය යා0මක
කරන තමa අ බලාෙපෙර0; වෙ.
2030 වන Bට ෙ% ත00වය ෙවනස් K|ම සඳහා { Bෙශpෂ
වැඩ
.ෙවළT යා0මක කරන අ
බලාෙපෙර0;
ෙවනවා. එම වැඩ .ෙවළ0 එTක ෙ% ත00වය තව0
ඉලTකගතව යා0මක කරන අපට ව ෙවa Kයලා මම
dතනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ෙ% වන Bට සමෘI
ව2ාපාරය යටෙ0 යාපව මැ වරණ ෙකvඨාසෙU පාර%ප}ක
Vය ග%මාන අ ආර%භ කරලා ෙබනවා. එම ග%මාන
යටෙ0 Bෙශpෂෙයම මහව *ාෙI3ය ෙක% ෙකvඨාසෙU
බඩගම සහ öPZගල Kයන ග%මාන ෙදෙකd ස%*දායාPÙල
මැc කමාතෙU, වළං කමාතෙU ෙයQලා ඉන ය`
ප¢වලට B+ෙය යා0මක ෙවන සකෙපG හා නව
තාTෂණය ලබා Lලා, අ`0 ෙවෙළඳෙපළට ගැළෙපන BෙU
[මාණ කරන0 ඔ¢ට අවශ2 පහDක% ලබාL ෙබනවා. ඒ
වාෙZම, බඩගම ග%මානෙU සහ öPZගල ග%මානෙU
පාර%ප}ක ර0ර වැඩ කරන අයට අ`0 තාTෂණය හා අ`0
ෙමස්තර [මාණ කරලා, ඒ අයට අ`0 ෙවෙළඳ ෙපළT ඇ
K|ම සඳහා අවශ2 මඟෙපCම ලබා Lමට0 අ කට:; කර
ෙබනවා.
2018 වසෙL අPරාධර මාගෙU බලල *ධාන පාර
අaෙ ඒ කමාත ස%බධෙය අෙළB සැලT ඇ කරලා,
ඒ මාගෙU යන එන අයට ඒවා &ලL ගැÅම සඳහා වැඩ
.ෙවළT යා0මක K|ම
.බඳව Bෙශpෂෙයම ගG
අමාත2;මාට0, අෙන#0 අයට0 අෙ ස්; ය, ෙග¦රවය
}නැ&ය :;a. වැwdc [වාස සංකපය අපට බටd}
ලැgO එකT ¢ණ0, ෙ% වැඩසටහන යටෙ0 අ දැ Bෙශpෂ
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කලාපවල වැwdc [වාස d©වා ෙබන බව0 Kයන ඕනෑ. ඒ
වැwdc [වාස තව0 සBබල ගැCම සඳහා අමාත2ාංශය ෙමම
Bෂයයට අදාළ වැwdc ෙක% කායාලය0, ෙ% .බඳව ඇ
Dභසාධන අංශය0 යා0මක කර& වැwdc [වාස අ`0
සංකපයT යටෙ0 යා0මක කරන කට:; ෙකට
ෙබනවා. ඒ වාෙZම, ය% ෙකටසකට ත'ෙZ වැ©ප,
ත'ෙZ Bãාම වැ©ප ෙය' කරලා íව0ෙවන ව
ස්ථානයT බවට අද වන Bට ෙ% වැwdc [වාස ප0ෙවලා
ෙබනවා.
යාපව මැ වරණ ෙකvඨාසෙU "Ë'0තා වැwdc [වාසය"
අ [මාණය කරලා ෙබනවා. ඒ Ë'0තා වැwdc [වාසයට
අ`0 ෙගඩනැ ලT ලබාLම සඳහා ඇම ;මාෙZ අPමැ ය
ලැලා ෙබන [සා අපට එන වසෙL එම වැwdc [වාසය
තව0 සûයව පව0වාෙගන යන හැKයාව ලැෙබනවා.
"Ë'0තා වැwdc [වාසය" #Gණෑගල Qස්STකෙU ෙහඳම
වැwdc [වාසය Bයට ෙ% ෙවනෙකට0 ප0ෙවලා ෙබන බව
Kයන ඕනෑ. ඒ වාෙZම ෙ% ස්ථානය තව0  කරලා,
Dභසාධන හා ෙසpවාව රා යT ඇ කරන ව තැනT
බවට ප0 කරගන ව ෙවa Kයන Bශ්වාසය අපට
ෙබනවා. ස%*දායාPÙලව අ dතන ත00වයට වඩා මාPMක
ත00වය ශT ම0 කරලා, ඔ¢ තමෙZ ෙගදර ඉනවාට
වඩා ෙහඳ සමාජ පDමT, සමාජ මානක ත00වයT
ෙගඩනැÆම සඳහා අවශ2 කරන වැඩ .ෙවළ අපට යා0මක
කරන ව ෙවa Kයලා මම dතනවා. ඒ වාෙZම, BBධ #ඩා
කyඩාය% ඒකාබIධව සමෘI බැං# සංග%වලට ස%බධ
Bෙශpෂ ආදශ ෙගBෙපළව සමහර *ෙIශවල d©වලා
ෙබනවා. ෙ% ෙගBෙපළව සෑම පළාතකටම ගැළෙපන ෙලස,
සෑම *ෙIශයකටම ගැළෙපන ෙලස d©Cම ;. ඒවාට ෙල#
ඉ`මT ඇ ෙවනවා.
Bෙශpෂෙයම පල;G වැ[ ෙභග වගා K|ම සඳහා BBධ
කලාපවල ඒ *ෙIශයට ගැළෙපන ෙභග සංරTෂණය කර& එම
ෙගBෙපළව d©Cම වැදග0 ෙවනවා. Bෙශpෂෙය ෙත,
ෙපෙහර භාBතෙය ෙතරව ෙI3යව [ෂ්පාදනය කරන
ෙපෙහර වග භාBතා කර& ෙ% වැඩ .ෙවළ යා0මක
කරන ව න% එය ඉතා වැදග0 ෙවනවා. අෙ ඉඩ%
අමාත2ාංශය0 ෙ% ෙවPෙව ස%බධ ෙවලා ෙ%වාට අවශ2
ඉඩ% හ$නා ග[&, ෙ% .බඳව ෙගBෙපළව අතර තරග
පව0වලා වැw ආදශයT ලබාLම සඳහා අවශ2 වැඩ .ෙවළ
අපට යා0මක කරන ව ෙවa.
ෙ% ආකාරයට ලංකාෙ( *ාෙI3ය ෙක% ෙකvඨාස
14,879ක ෙ% කායය යා0මක කෙළ0, අ Bශාල *ෙIශයක
[ෂ්පාදන යාවය0 එTක සැමට ආදශව0 ෙවලා, ඒ වාෙZම
සමෘI * ලාP0 ඒ මඟ ය&, ඔ¢ෙZ [ෂ්පාදන
යාවය0, ඔ¢ෙZ ඉඩකඩ% ද ෙමවැ[ කළමනාකරණය
කරන ස්ථානයT බවට සමෘI ව2ාපාරය අPගතව බැං#ෙව
ණයT ලබා ෙගන, කෘM උපෙIශය ලබා ෙගන ෙ% කායය
යා0මක කරන ව ෙවa Kයා මම dතනවා.
Bෙශpෂෙයම ෙ% ෙමෙහෙ0 කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2ාංශය ගැන Kයන කැමැ a. ඒ අමාත2ාංශය .බඳව
කථා K|ෙ%L, ලංකාවට Bශාල වග ÈමT අද ෙ% TෙෂpÊය ;ළ
gණ0, ඒ සඳහා Bෙශpෂ { * පාදන; Bෙශpෂ { ස%ප0
ෙනලැෙබන ත00වයT තමa ෙබෙ. Áලාසනා±ඪ ගG
ම_;ම[, මම ගණනය කළ ආකාරයට ලංකාවට වැwම BෙIශ
B[මය ලබා ෙදෙ කාතාෙව. ඉ එT «මයT තමa,
BෙIශ JKයාව ලබා ෙදන ආදායම. ඒ වාෙZම ෙ0 වගාෙ(
සහ රබ වගාෙ( වැw වශෙයම [රත ෙවලා ඉෙ
කාතාව. ඒ අය [ෂ්පාදනය කරන යාවය BෙIශ B[මය,-

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ඇම ;ම[, ඔබ;මාට
Bනාwයක කාලයT ෙබනවා.

[ය&ත ෙවලාෙව තව

ග# . A. ඒකනායක මහතා

(மா மி ாி. பி. ஏகநாயக)
(The Hon. T.B. Ekanayake)

ෙහඳa, Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[. ඒ වාෙZම, ඇඟ`%
TෙෂpÊෙU0 කාතාව [රත ෙවලා ඉනවා. එෙහම
බැ`වාම, ෙ% TෙෂpÊ ;ෙම ඉෙ කාතාෙව. ෙ% TෙෂpÊ
;ෙනම ලංකාවට ලැෙබන BෙIශ B[මය .බඳ තවම ගණdල¢ ලබා ෙගන නැහැ. BෙIශ JKයා, ෙ0 - අපනයන ෙභග සහ
ඇඟ`% TෙෂpÊය Kයන අංශ ;න ;ළ කාතා කyඩාය%
ෙයQලා ඉනවා. න'0, ඒ .බඳව Kම ඇග÷මT නැහැ. අෙ
[ෂ්පාදන යාවය ;. වැwම BෙIශ B[මය *මාණයT
රටට ලබා ෙදෙ කාතාෙව. BෙIශ B[මෙය තමa අ
පව ෙ. ඒ ආකාරයට ලැෙබන 'දල පාBe කර& තමa
අෙ ය% ය% සංවධන කායය යා0මක කරෙ. එෙහ0,
ෙපරළා ඒ අයට ලැෙබන සහනයT නැහැ; ඒ සඳහා «මෙ(දයT
නැහැ. ලංකාවට BෙIශ B[මය ලබා ෙදන ෙ% අංශ ;නම
ගණනය කළාම, ඒ TෙෂpÊ සඳහා Oව .බඳ වැඩ .ෙවළT
ය :;a.
BෙIශ JKයා ගG ඇම ;&ය Bෙශpෂ O වැඩසටහ
KdපයT දැ ආර%භ කරලා ෙබනවා. න'0, ෙ% අය ලබා
ෙදන දායක0වය Qහා බැ`වාම, ෙ% රෙv කාතාවට ෙල#
ෙග¦රවයT ලබා Qය :;a. ෙමකද, ෙ% අය තමa ෙ% රෙv
[ෂ්පාදන යාවයට වැwම දායක0වය ලබා ෙදෙ. න'0,
ෙ% ගැන ක¢G0 කථා කරෙ නැහැ. ෙ% ගැන කථා ෙනකර,
''[ෂ්පාදන යාවෙUL අපට සහාය ෙවනවා.'' K(වාට, ක¢G
Bද [ෂ්පාදනය කරෙ, ක¢ද ෙ%කට දායක0වය ලබා
ෙදෙ Kයන කාරණය ෙසයා බලා යා0මක ෙවලා නැහැ.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අවසාන වශෙය ෙ%
කාරණය මම Kයන කැමැ a. අද කාතා කට:;
අමාත2ාංශයT
ෙබනවා; ඒ වාෙZම ෙවන0 සංBධාන
ෙබනවා. Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අද වන ;G
කාතාෙව ය` ෙදනාටම එක; ෙවලා බැ} ¢ණා මහPවරට
කාතා Qස්ST ෙක%ව}යT ප0 කර ගන. [බාධා K|මT]
මහPවර Qස්ST ෙක% රයට කාතාවT ප0 කරන
තහන%. න'0, කාතා අa වාක% ගැන කථා කරනවා. ෙ%
ත00වය ;ළ අද ස්වෙIශ කට:; අමාත2ාංශය, එෙහම නැ0න%
රාජ2 ප}පාලන අමාත2ාංශය ෙපÅ ඉඳලා නැහැ. මහPවර
කාතාවට පමණT ෙමෙහම වාරණයT ෙබෙ ඇa?
දත #මG සහ ෙහpමමාලා #ම}යට ඉQයාෙ( ඉඳලා දත
ධාæ වහෙසp අරෙගන එන ව. න'0, ෙ% කාරණය
ග0තාම ෙ% කාරණයට වාරණයT ෙබනවා. ඒ [සා ෙ%
ත00වය .බඳ අ අවධානය ෙය' කර&, Bෙශpෂෙය,-

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ඇම ;ම[, ඔබ;මාට ලැÉ ඇ කාලය අවසානa.

ග# . A. ඒකනායක මහතා

(மா மி ாி. பி. ஏகநாயக)
(The Hon. T.B. Ekanayake)

2018 වසෙ තම අමාත2ාංශවල වැය 3ෂව රටට Ëට
වඩා වැw වැඩ ෙකටසT K|මට ගG ඇම ;මාට0, ගG
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පාෙ%;ව

[ගG õ. É. ඒකනායක මහතා]

[ෙයජ2 ඇම ;මාට0, ඒ වාෙZම ඇම ;&ය ෙදෙදනාට0
ශT ය ලැෙවා Kයලා *ාථනා කර& මම [හඬ වනවා.
ෙබෙහම ස්; a.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබෙහම ස්; a.
Ëළඟට, ගG (ෛවද2) ;තා Bෙ®මාන ම_;&ය.
ඔබ;&යට Bනාw අටක කාලයT ෙබනවා.
[අ.භා. 3.36]

ග# (ෛවදU) "{තා 'ෙfමා.න මහ(Rය
(மாமி (ைவ திய கலாநிதி)(திமதி) தா விேஜமான)

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, කාතා ඇම ;&ය
ෙදෙදෙනT [ෙයජනය කරන කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2ාංශය සහ BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය0, ඒ වාෙZම සමාජ
සBබලගැC%, Dභසාධන හා කද උඩරට උGමය .බඳ
අමාත2ාංශය Kයන ෙ% අමාත2ාංශ ;න යටෙ0 කථා K|මට
අවස්ථාවT ලබා Lම .බඳ *ථමෙයම ස්; වත ෙවනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අෙ කාතා කට:;
අමාත2;&යෙZ අමාත2ාංශයට ෙව කළ 'ද න% ෙමවර0
*මාණව0 නැහැ Kයන පBඩය මා 'ම ලබා ෙදනවා.
Bෙශpෂෙයම අ ම_ව}ය 12 ෙදෙනT ෙ% උ0ත|තර
පාෙ%;ව [ෙයජනය කරනවා. කාතා සහ ස්_ Gෂ
සමාජභාවය .බඳ ආං ක අÞTෂණ කාරක සභාව [ෙයජනය
කරන ම_ව}යT Bයට අ දැක කාරණයT ෙබන බව
සඳහ කරනට ඕනෑ. අද අ ළමා අපෙයජන, අපචාර ගැන
කථා කරනෙකට ෙබෙහම ෙදÅය ත00වයT ෙබනවා.
අ පDNය 2014-2015 වාතා එTක සසඳා බලනෙකට, ළමා
අපෙයජන, අපචාර ෙවPෙව 2016, 2017, 2018 වෂ සඳහා
ෙව කර ෙබන 'ද *මාණය *මාණව0 නැහැ Kයන එක
ෙපÅ යනවා. ළමා අපෙයජන හා අපචාර ගැන කථා කරනෙකට,
ළමා අපෙයජන, අපචාර ඇ ෙවන 'ම ෙහp;ව, Áක
සාධකය වන ළමයාෙZ මනස [ර¢ කරන අවශ2 ' ළමා
Bය සංවධනයට අප අwතාලම දමන ඕනෑය Kයන එක
ම_ව}ය Bයට අප දැTකා. කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2;&යෙZ උපෙදස් අPව ' ළමා Bය සංවධන
මධ2ස්ථානවල ඉනා [ලධා}, ඒ .බඳව Bෙශpෂඥ දැPම
ෙබන ෛවද2වG, ඒ වාෙZම ඊට අදාළ අමාත2ාංශ ස%බධ
කරෙගන ' ළමා Bය සංවධනය ඇ K|ෙ% ෙ0මාව0
එTකa අද අප ගම කරෙ. ඒ [සා Bෙශpෂෙයම මම ෙ%
අවස්ථාෙ(L අෙ ගG අමාත2;&යෙග ඉ¨මT කරනවා. ගG
ඇම ;&ය[, අෙ *ාෙI3ය ෙක% ෙකvඨාසවල ඔබ;&යෙZ
අමාත2ංශය යටෙ0 [ලධා} 5 ෙදෙන# ඉනවා. අෙ
කාතාව ෙවPෙව, ළමa ෙවPෙව ඉතාම ෙල# කාය
භාරයT කරන ලැÉ ෙබන ෙ% මහ අවස්ථාෙ(L, ඔබ;&ය
එම [ලධා} ස%බධ කරෙගන, ඒ Qය0 කරන වැඩසටහ
ගැන ඔබ;&ය දැPව0 කරන ගමම, පD Bපරමකට අපට
අවස්ථාව ලබා ෙදනවා න% ෙගඩාT ෙහඳa Kයලා අප dතනවා.
ෙමකද, ඔබ;&යෙZ සංකප යටෙ0 ෙමම අමාත2ාංශෙය
Qය0 කර වැඩසටහ ගණනාවT අප දැTකා. පDNය ආං ක
උපෙIශක කාරක සභාෙ( කාය සාධන වාතාව ඉQ}ප0
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කරනෙකට, ඔබ;&ය ෙහඳ වැඩසටහ ඉQ}ප0 කර ෙබන
බව අප දැTකා. හැබැa, *ාෙI3ය ෙක% ෙකvඨාසවල ෙමවැ[
වැඩසටහ Qය0 කළ0, එම කාරක සභාව [ෙයජනය කරන
සාමාxකa Bයට ඒ .බඳව පව0නා අෙ ෙනදැPව0කම
එතැනL අප දැTෙT, ඔබ;&යෙZ වැඩසටහවලට අපට0
දායක0වයT ෙදන ෙබන අවස්ථාව මඟ හැ|මT Bයටa. ඒ
[සා ඔබ;&ය කරන ෙමම වැඩ කට:; ඵලදා÷ ෙවන න%,
ගමට යන න%, ගෙ% ඉනා කාතාව ආìක වශෙය
සBබල ගැC ඔ¢ට ශT යT ෛධයයT ලබා ෙදන න%,
ඔබ;&ය ෙගන යන ෙමම වැඩසටහ cක *ාෙI3ය ෙක%
කායාලයට යනෙකට, ඔබ;&යෙZ TෙෂpÊ [ලධා}වG cක
ස%බÞකරණය කරලා *ාෙI3ය ෙක% ෙකvඨාස මvට&
ෙදනවා න% Ëට වඩා මහ0 ඵලදා÷ ත00වයT ඇ ෙවනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, පDNය දවස්වල පාස යන
+වා-දGවට, Bෙශpෂෙයම අෙ පාස දැ}යට ෙනෙයT
බලපෑ% ආවා. ෙ*pම ස%බධතාවT ෙහ ෙවන0 ය% Bනය
Bෙර යා මාග [සා දGවට පාසලට යාමට ඇ අවස්ථා
මඟ හැ| Nය ආකාරය අ දැTකා. ඒ [සා අෙ ගG කාතා හා
ළමා කට:; අමාත2;&ය, ඒ වාෙZම නගර සැලD% හා ජල
ස%පාදන රාජ2 අමාත2;&ය වන ගG (ෛවද2) Dද Å
*නා+ෙ මැ [ය හා අප ය` ෙදනාම ළමා ආරTෂක
අකා}ෙU සභාප ;&ය එTක කථා කළා. ඒ අPව එෙසp
අතවරයට ප0 ෙවලා Kයලා සටහ ෙවන, එෙහම නැ0න%
ෙ*pම ස%බධතාවT Kයලා oGවG, B+හප වG B
ළමa ස%බධව ගනා අසාධාරණ °රණ ස%බධව ෙපÅ
õමට අෙ කාතා හා ළමා කට:; අමාත2;&ය යා කළා.
ෙමම යාවෙUL අෙ කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2;&ය0 එTක අෙ අකරණ අමාත2;&ය0 ඉනවා
Kයන එක අපට ආඩ%බරෙය Kයන ව. ඒ [සා Å ෙU
රා'වT ;ළට ෙමම යාවය එක; කරෙගන, ෙ% දGවට
ෙවන අසාධාරණෙUL ෙපÅ õමට අපට :;කමT ෙබනවා,
වගÈමT ෙබනවා. දGවට සමහර ෙ(ලාවට පාසලකට යන
බැහැ. පාසෙ B+හප ;&ය ඔ¢ පාසලට ගෙ නැහැ.
ෙවන0 පාසලකට එම දGවා ඇ;ළ0 කර ග0තා Kයලා එම
B+හප ;&ය දැන ග0ෙත0, එතැනට ප¢ඩය ලබා Lම [සා
එම දGවා එතැනL0 අසහනයට ප0 ෙවනවා. සමහර Bට ෙමවැ[
යාව [සා අෙ අdංසක Qයය යQB නසා ගනා
ත00වයට ප0 ෙවන අවස්ථා gණා. ඒ [සා ෙ% අවස්ථාෙ(L ඒ
ගැන0 අවධානය ෙය' කරනය Kයලා මා ඉලා cනවා.
Bෙශpෂෙයම මම ෙ% අවස්ථාෙ(L අෙ ගG මංගල සමරCර
'ද අමාත2;මාට ස්; කරන කැමැ a. ෙමවර අය වැෙUL
ක¢Gව0 දැTෙT නැ
සාමය හා සංdයාව
.බඳව
Bෙශpෂෙයම කථා කරලා ෙබනවා.
ඒ එTකම උ;G
නැෙඟනdර පළාෙ0 අවතැ ¢O කාතාව, ස්වා&Gෂය
&යNය කාතාව ආìකව සBබල ගවන වැඩසටහ ගැන
කථා කරලා ෙබනවා. ඒ වාෙZම කාතාව ආìක සBබල
ගැC% වැඩසටහ සඳහා Té Áල2 ණය ෙයජනා «ම
ඉQ}ප0 කර ෙබනවා.
එ;මා Bෙශpෂෙයම සඳහ කරලා
ෙබනවා, උ;G
නැෙඟනdර කාතාව අතර
ෙබන "අ%මe" Kයන
ව2ාපෘ ය ගැන. අෙ Bජයකලා මෙහpස්වර රාජ2
අමාත2;&ය0 ෙ% අවස්ථාෙ(L ගG සභා ගැෙ ඉනවා.
එ;&ය0 ෙ% ගැන ස;© ෙවනවා ඇ . ෙ% යාවෙUL අ
දැක ෙදයT තමa රාජ2 සංBධාන වාෙZම රාජ2 ෙනවන
සංBධාන0 කාතාව සBබල ගවන වැඩසටහ යා0මක
කරනවාය Kයන එක.
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මම dතෙ ෙ% සBබල ගැCෙ% වැඩසටහවල අවසාන
* ඵලය ගැන එ;&යෙZ අවධානය ෙය' කෙළ0 ෙහඳa
Kයලාa. වෂයකට È ෙදෙනT සBබල ගවා ෙබනවාද Kයන
එක ගැන පDBපරමT කරනවා න% ෙහඳa. ඒ වාෙZම ෙ%
අවස්ථාෙ(L අෙ පාෙ%;ෙ( ඉන කාතාව ෙවPෙව
මතT කරන කැම a, ළමා DJ#% මධ2ස්ථානයT ලබා
ෙදන Kයන කාරණය. මම dතෙ ඒ කාරණය වෂ
ගණනාවT ස්ෙසp ඔ¢ෙZ ඉ¨මT ෙවලා ෙබනවා. ෙ%
අවස්ථාෙ(L ගG සභා ගැෙ අෙ අකරණ ඇම ;&ය0
ඉනවා; අෙ කාතා හා ළමා කට:; අමාත2;&ය0 ඉනවා.
ඒ [සා අ ඉතාම0 ෙග¦රවෙය ඉලනවා, ඒ ගැන අවධානය
ෙය' කරන Kයලා. මම dතෙ කථානායක;මාෙZ
අවධානය ෙ% කාරණයට ෙය' කරන Kයා වසර ;න හතරකට
ක ඉඳ ඉලා ෙබෙ. ෙමකද, ෙ%ක ඔ¢ෙZ
අවශ2තාවT ෙවලා
ෙබනවා. ඔ¢ [තරම කාතා
ම_;&ය ඉQ}යට ඇBලා කරන ඉ¨මT තමa Qවා
DJ#% මධ2ස්ථානයT ඔ¢ට ලබා ෙදන Kයන කාරණය.
සමාජ සBබල ගැC% අමාත2;මා Bයට ගG එස්.É.
Qසානායක ඇම ;ම[, ඔබ;මා ගැන0 මා සඳහ කරන
ඕනෑ. කෑගල Qස්STකෙU, මෙZ ආසනයට සමෘI ආìක
ග%මාන ෙදකT ඔබ;මා Lලා ෙබනවා. කාතාව සBබල
ගවන වැඩසටහ Bයට බටෙප; [ෂ්පාදනය ඒ වාෙZම කෘM
ආìක [ෂ්පාදන ග%මාන ෙදකT Lලා ෙබනවා. මම dතෙ
අ ෙ%L ඔබ;මා0 කාතාව සBබල ගවන වැඩසටහනට
ෙල# දායක0වයT Lලා
ෙබනවා. අෙ අමාත2ව}ය
ෙදපළට සහ ඔබ;මාට ඉQ} කට:; කරෙගන යන ශT ය
ෛධයය ලැෙවා Kයා මම ෙ% අවස්ථාෙ(L *ාථනා කරනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබ;&යට ෙබෙහම ස්; a.
Ëළඟට, ගG (ෛවද2) Dද Å *නා+ෙ මැ [ය.
ඔබ;&යට Bනාw 14ක කාලයT ෙබනවා.
[අ.භා. 3.45]

ග# (ෛවදU) ද නා.di@ෙ@ මහ(Rය (නගර
සැල හා ජල සපාදන රාජU අමාතU"Rය)

(மா மி (ைவ$திய கலாநிதி)(தி'மதி) Xதஷினி
பனா9 ேள - நகர$ தி+டமிட. ம67 நீவழ@க.
இராஜா@க அைம1ச)
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State
Minister of City Planning and Water Supply)

මම dතෙ අද වැදග0 අමාත2ාංශ ;නT ගැන සාකඡා
ෙවන දවසT. Bෙශpෂෙයම මම ෙ% අවස්ථාෙ(L කාතා හා
ළමා කට:; අමාත2ාංශය .බඳව අදහස් KdපයT දTවන
බලාෙපෙර0; වනවා.
ෙ% රෙv ජනතාවෙග යයට 51T ඉෙ කාතාව. ඒ
වාෙZම අ¢G+ 18ට අb දGව ග0තාම, ඒ *මාණය යයට
30T වනවා. අෙ ෛවද2 ;තා Bෙ®මාන මැ [ය K(වා
වාෙZ මම0 එකඟ ෙවනවා, ෙ% අමාත2ාංශය ඉතා වැදග0
අමාත2ාංශයT බවට. ඒ [සා Ëට වඩා ෙ% අමාත2ාංශයට
* පාදන ෙව ¢ණා න% ෙබෙහම ෙහඳa Kයා මම0
dතනවා. Bෙශpෂෙයම ෙදම( යට දGවා මතT ෙවෙ
ඉස්ෙකෙ යන වයෙසpL ¢ණ0 ෙ% දGවා හදන රජයT
හැcයට අ Bශාල BයදමT දරනවා. දGවා .ඳ ගන ක
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මවෙZ ෙර£ ත00වය [ෙර£ කරන Bෙශpෂෙය
Gෙබලා එනත Lලා, ඒ වාෙZම ෙමෙළp ෙහඳට හැෙදන
ෙෆT අ%ල ෙප0ත Lලා එවැ[ කට:; කරනවා. ඒ Bයට
[ෙර£ අ%මා ෙකෙන#ෙZ [ෙර£ .ඳ ගැÅමT හරහා
[ෙර£ දG උපතකට අද රජය Bශාල වශෙය ආෙයජනය
කරනවා. අ මතT කරන ඕනෑ, කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2ාංශය හරහා ග^ë අ%මලාෙZ දG ගැබ [ෙර£ ෙලස
වධනය ෙවන0, දGවාට අවශ2 කරන යහප0 ෙපෂණය
ලබා ෙදන0 අද රජය අඛyඩව අ¢G+ ෙදකහමාරකට වඩා
වැw කාලයT Bශාල BයදමT දරනවා.
Bෙශpෂෙයම අ%මාෙZ #ෙසp දGවා .ඳ ෙගන මාස
;ෙ ට දG උපත දTවා0, ඊට පD උපෙ0 ට ම(K} ෙදන
පළ'ෙව[ මාස ;නට0 එතැ ට මාස නවය දTවා මාසයකට
G ය 2,000 ගණෙ G ය 20,000ක ව¢චරයT ෙදනවා. ඒ,
කලලය [ෙර£ ෙලස වධනය ෙවලා ෙහඳ [ෙර£ දG
උපතT ෙ% රටට උGම K|ම සඳහාa. Bෙශpෂෙයම දGවා
.ඳ ග0 දවෙසp ඉඳලා ෙස¦ඛ2 Jකවරණය ෙ% අ%මාට0,
දGවාට0 ලැෙබනවා. ඒ වාෙZම අෙ රෙv දG උප0ව
යයට 99T Iධ ෙවෙ ෙරහවල. ෙ% යයට 99
බතරයT Iධ ෙවෙ Bෙශpෂඥ ෛවද2වරෙයT එන% නා}
හා *සව ෛවද2වරෙයT ඉනා ෙරහලක. ඒ [සා ෙබෙහම
ආරTMතව ෙ% දGවා *sත කරනවා. දGවා *sත කළාට පස්ෙසp
ෙ% දGවාට පළ' මාස හය අඛyඩව ම(K} පමණT ලබා
ෙදන0, ඊට පස්ෙසp මාස හෙU ඉඳලා අමතර ආහාර0 එTක
අ¢G+ ෙදකT යන;G ම(K} ලබා ෙදන0 අවශ2 කරන ඒ
Bෙශpෂ ෙසpවාව ලබලා ෙදනවා.
අ එන0 ලබා ෙදනවා; ෙස¦ඛ2 ගැන බලනවා; ෙපෂණය
ගැන බලනවා. රජය Bශාල වශෙය ආෙයජනය කරනවා.
හැබැa, පළ'වැ[ අ¢G+ ;ෙ තමa දGවාෙZ ෙමළය ෙවනස්
K|ෙ% හැKයාව ෙබෙ. ෙ% පළ'වැ[ අ¢G+ ;නට කරන
ආෙයජනය තමa වැදග0 වෙ. රෙv ආìකයට වැදග0 වන
ෙහඳ මානව ස%පතT d K|මට න%, අ ' ළමාBයට
ආෙයජනය කරන ඕනෑ. රජය කරන ආෙයජනයට අමතරව,
යහප0 ම( යභාවය .බඳ ෙදම( ය දැPව0 K|ම ඉතාම
වැදග0 ෙවනවා. පළ'වැ[ අ¢G+ ;නට ආෙයජනය කරන හැම
ෙඩල එකKම වැwdcෙයT හැcයට අපට ෙඩල 10ක
return එකT ලැෙබනවා.
අ ආìකය ගැන කථා කරන ෙකට හැම ෙ(ලාෙ(ම
බලෙ the return on investment ගැනa. The return on
investment ෙහඳටම ෙබෙ පළ'වැ[ අ¢G+ ;න ;ළ
ආෙයජනය කෙළ0 තමa. එa අපට දGවාෙZ ෙමළය
ෙවනස් කරන ව. රටට ගැළෙපන gIම; d කළ
හැK ආකාරයට ෙමළය ෙවනස් කරන ව. ඒ [සා අ
තව+රට0 යහප0 මා යභාවය .බඳ ෙදම( ය දැPව0 කළ
:;a. දGවට ආදරය කර&, දGවෙZ අවශ2තාව .බඳ
ෙසයා බලා ෙසලම හරහා යාකාරක% කර දGවාෙZ ෙමළය
උ0ෙ0ජනය කර පාසෙල ලබා ෙදන දැPම ලබා ගැÅමට D+D
වටා ටාවT, D+D යාකාරක%, D+D ප}සරයT [මාණය
K|මට ආෙයජනය K|ම ඉතාම ෙහඳ ෙදයT Kයලාa මම
dතෙ.
වයස අ¢G+ ;ෙ ට පහ දTවා ' ළමාBය යාකාරක%
ෙවPෙව ළමා හා කාතා කායාංශය 'ද ෙව කර Éම
ගැන අ ස;© ෙවනවා. ෙ% සඳහා G ය &යන 40T ෙව
කර ෙබනවා. ඒ වාෙZම ෙලක බැං# ආධාර යටෙ0 ෙමම
කට:; සඳහා G ය &යන 1,000T ලබා Lලා ෙබනවා.
ෙමය ඉතාම ෙහඳ ත00වයT. ' ළමා Bය කාලෙU
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පාෙ%;ව

[ගG (ෛවද2) Dද Å *නා+ෙ මහ0&ය]

Bෙශpෂෙය වයස අ¢G+ 3-5 දTවා කාලෙU ළමයාට
උගවෙ නැහැ. හැබැa, යාකාරක% හරහා දGවාෙZ
හැKයාව, [ණතාව වධනය කරන ව. අද රජය
[වැරQව ෙ% ෙකෙරd ආෙයජනය කරන බව අ මතT කරන
ඕනෑ.
අද අෙ රෙv උප0 ෙබෙහමයT යා පQංe ෙවනවා.
හැබැa, D * ශතයT යා පQංe වෙ නැහැ. Bෙශpෂෙය
අBවාහක :වලකට දG ස%පතT ලැÉෙ%L ඒ දGවාෙZ
උපැන සහ කෙU ෙල# dදැසT ෙබනවා. Bෙශpෂෙය
යාෙZ නම සඳහ ෙවෙ නැහැ. ෙ% දGවා ෙනකර වරදT
[සා ෙමවැ[ උපැන සහ ක ෙබන දGවට ' íBත
කාලය රාවට [දා අපහාස Bන + ෙවනවා. හැබැa, ඒ
දGවාෙZ වරදT [සා ෙනෙවa. කාතා සහ ස්S Gෂ
සමාජභාවය
.බඳ ආං ක අÞTෂණ කාරක සභාෙ(
සභාප ;&ය වන ෛවද2 ;තා Bෙ®මාන මැ [ය ෙ% ගG
සභාෙ( ෙ% අවස්ථාෙ(L ඉනවා. එ;&යෙZ සභාප 0වෙය
ෙමම කාරක සභාව B ෙ% *ශ්නය .බඳ සාකඡා කර
අPමාන උප0 සහ කය Åත2PÙල K|මට Áක යවර ගැÅම
ගැන අ ස;© ෙවනවා. දGවා පාසලට ඇ;ළ0 K|ම ඇ;
ය` කට:; සඳහා අPමාන උපැන සහ කය පාBe
කරන ව. ඒ .බඳ අෙ ස්; ය, ස;ට එ;&යට ෙ%
අවස්ථාෙ(L ද කරනවා.
අද ළමා [වාසවල, ආයතනවල dර¢O දGෙව Bශාල
සංඛ2ාවT ඉනවා. 2016 වෂෙU උප0 3,31,073T + ෙවලා
ෙබනවා. 2014 වෂය වන Bට ආයතනවල cන දGව
.බඳ සංඛ2ාෙඛන මා ස;ව
ෙබනවා. දGව
14,179ෙදෙනT
ආයතනවල ඉනවා. ෙ% දGවෙග
බතරයකෙZ ෙදම( ය ෙදෙදනාම ෙහ එTෙකෙනT ඉනවා.
ඒ Kයෙ ෙ% ආයතනවල ඉන දGවෙග යයට
81.7කෙZ ම( ය ෙදෙදනාම ෙහ ම( යෙග එT අෙයT
ෙහ ඉනවා. දGව ආයතනගත K|ම දGවෙZ අනාගතයට,
රෙv අනාගතයට, සමාජයට ෙහඳ යාවT ෙනෙවa. එම [සා
ෙ% ආයතනවල ඉන දGවට යහප0 ප¢ íBතයT ගත
K|මට, යහප0 වැwdc සහ සම වයෙසp අය සමඟ යහප0
ස%බධතා ෙගඩනඟා ගැÅමට අවශ2 අ0දැÈ% ලැෙබෙ
නැහැ. එම [සා අ ෙයජනා කරෙ දGව [වාසවල dර
කරන එක අවම කරන ඕනෑ Kයලාa. ඒවාෙZම අ`0 * ප0
හදලා ව න% ෙ% දGවව Bෙශpෂෙය ෙසයලා බලලා හදා
වඩා ගන ෙදම( යට ලබා Lමට - foster care system එකකට
ඇ; K|මට- කට:; කරනවා න% ඉතාම ෙහඳa. ජා ක
ළමාආරTෂක අකා}ෙU සභාප ;&ය ෙ% සඳහා අවශ2 යවර
අරෙගන Éම ගැන අ ස;© ෙවනවා. ෙමකද, ෙ% ළමා
[වාසවලට ඇ; කරෙ අ%මා තා0තා නැ දGව BතරT
ෙනෙවa.
මම ක K(වා වාෙZ ෙදම( යෙZ ද}éතාව [සා,
සමහර Bට අ%මා, තා0තා ෙවCම [සා ෙ% දGව [වාසවලට
ඇ; කළා ෙවන ව. ඒ [සා අ%මා, තා0තා ෙදෙදනාම
ඉනවා න% දGවා ඒ අය ළඟ තැÉමට වාතාවරණයT අ
හදන ඕනෑ. එෙහම නැ0න% අ%මා ෙහ තා0තා යන
ෙදෙදනාෙග එTෙකෙන# ෙහ ඉනවා න% ඒ ඉන ෙකනා
ළඟ දGවා හැෙදන වාතාවරණයT හදන ඕනෑ. ආìක
+ෂ්කරතා ෙබනවා න% රජය මැQහ0 ෙවලා ඒ ෙදම( යට
ආදාය% උපදවා ගත හැK මාගයT සකස් කර L දGවාට
ෙදම( ය සමඟ වැfමට අවස්ථාව සලසා ෙදනවා න% ඒ දGවා
යහප0 දGෙවT බවට ප0 ෙවනවා.
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අ ෙබෙහ+රට ඉෙගන ගනවා. Bශ්වBද2ාල ෙබනවා;
BBධ TෙෂpÊවල උපා ලබාෙදන අධ2ාපන ආයතන ෙබනවා.
හැබැa, යහප0 ප¢ íBතයT ගත K|ම .බඳව දGවා ඉෙගන
ගෙ ප¢ල ;.. ප¢ල ;ළ දGවා අ%මා, තා0තා එTක
ෙබන ස%බධතාවය, අ%මා, තා0තා ගැට` Qහා බලන
ආකාරය, අ%මා, තා0තා ගැට` Bසඳා ගනා ආකාරය, අ%මා හා
දGව අතර ෙබන යහප0 ස%බධතාවය ඉෙගන ගනවා. ඒ
වාෙZම දGවා එTක සංෙ(L Cම ;ළ දGවාෙZ ෙවනස වටහා
ෙගන, ඒවා හ$නා ගන ව ප¢ ප}සරයක දGවා íව0
ෙවනවා න%, දGවා ඇ දැw ෙවනවා න% සමාජයට ෙබෙහම
dතකර වැwdcය හැcයට දGවව සමාජගත කරනට
ව.
ෙදම( ය නැ දGව අද ළමා [වාසවලට ඇ;ළ0
කරනවා. සමහර ෙවලාවට බාලාපරාධවලට ලT ෙවච දGව,
අපෙයජනයට ලT ෙවච දGව ය` ෙදනාම එකට
[වාසවල dර කරලා ඉනවා. ෙ% [වාසව ඒ දGවාට අවශ2
කරන ආදරය, Jකවරණය DරTMතභාවය ලැෙබෙ නැහැ.
එම [සා ෙ% දGව සමාජ BෙරÞ දGව බවට ප0 ෙවනවා.
අ දGවා [වාසයක dරකර ෙගන ඉන තාT ක ෙ% රෙv
සමාජ BෙරÞ වැඩ කරන, ෙ% රෙv සමාජයට ෛවර කරන, ෙ%
රෙv &[Dට ෛවර කරන වැwdcය සමාජයට d Cම අපට
අb කර ගනට බැ} ෙවනවා. එම [සා කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2;&යෙග අ ඉතා ෙග¦රවෙය ඉලා cනවා, ෙ%
ගැන සලකා බලා, දGව [වස්නවලට ර කරන ෙ% * ප0 ය
සංෙශධනයට ලT කර, ෙ% අවදාන% දGව cකට අ%මා,
තා0තාෙZ Jකවරණය ලබනට ව Bම0 «මයT ඇ
K|මට කට:; කරන Kයා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අද දGව නැ Bවාහක අය
ඟT ඉනවා. ඒ අය දGව හදා වඩා ගන Åත2PÙල
අවසරය ඉලනවා. ෙමම «මෙ(දෙU බරපතළ *මාද CමT
ෙබනවා. ඒ *මාද Cමට ෙහp; ෙසයා බලා ඒවා [වැරQ කර
දGවට ප¢ පDමT ;ළ හැL වැf ෙහඳ දGව බවට ප0
ෙවලා, ෙහඳ වැwdcය බවට ප0 Cෙ% අවස්ථාව ලබා ෙදනවා
න% ඉතාම0 වැදග0 ෙවන බව අ මතT කරනට ඕනෑ.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, පාස යන දGව ගැන මට
ක කථා කළ ම_;&ය0 කථා කළා. පාසල ;ළ අ
දGවට BෂයාPබIත දැPම ලබා ෙදනවා. BෂයාPබIත
දැPම ලබා ෙදන ෙ% ප}සරය ළමා &;G ප}සරයT ෙවනට
ඕනෑ. ළමයාට dතකර, ළමයාෙZ ගැට` හ$නාෙගන ළමයාට
සංෙ(L වන ප}සරයT අ [මාණය කරනට ඕනෑ. අ
පDNය කාලවල දැTකා, අසÅපෙවලා පාසවලට එන දGව,
ද}éතාව0 එTක පාසලට එන දGව ෙදස සංෙ(Lව බලන
පාස පIධ වල ඉන සමහර B+හප වG, පාස oGවර
oGව}ය අෙපෙහස0 ෙවලා ෙබන බව. කැKරාෙ( දැ}යට
ෙවච ෙදය අ දැTකා. ඉතාම0ම කනගා©a. ඒ දැ}Bය පාසල
;ළ වමනය K|ම [සා ඒ දැ}Bය ගැ ෙගන ඇතැa °රණය කර
ඇය පාසෙල අස් කළා. ඇ0තටම කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2;&ය හැcයට ඒ වාෙZම ළමා ආරTෂණ අකා}ය ෙ%
වාෙZ + C% Bමශනය කර අවශ2 Iගලයට දçව% ෙදන
කට:; කරන ඕනෑ.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ඒ වාෙZම B+හප වGට
දGව පාසව අස් කරන ත[ බලය ලබා Lම D+D නැහැ
Kයා මම dතනවා. ෙ% අවස්ථාෙ( අධ2ාපන ඇම ;මාට,
කාතා හා ළමා කට:; ඇම ;&යට, ඒ වාෙZම ළමා
ආරTෂණ අකා}ෙU සභාප ;&යට අ ස්; වත ෙවනවා.
ෙ% හැම ෙදනාම ඉQ}ප0 ෙවලා ෙ% දGවාට සාධාරණය ඉෂ්ට
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කරන ෙහඳ පාසලT ලබා L ෙවාකාගාරයක ඉෙගන ගන
අවශ2 වට ටාව සකස් කර L ෙබනවා. ෙකෙසp ෙහ ෙ%
දGවව පාසල ;ළ රඳවාෙගන, අ¢G+ දහ ;නක අධ2ාපනය
ලබා L රටට වැඩදාa Iගලය කරන එකa අෙ වග Èම
ෙවන ඕනෑ. ළමයා ගැ ගෙ සමහර Bට ළමයාෙZ වරQ
ෙනෙවa. අද අධ2ාපන «මය ;ළ තවම0 ංNක අධ2ාපනය
ලබාLමට කට:; කර නැ ¢ණ0 අ දැනට ඒ ගැන උ0සාහ කර
Éම ස%බධෙයP0 ස;© ෙවනවා. ආං ක අÞTෂණ කාරක
සභාෙ( සභාප ;&ය ෙබෙහම ඇප කැප ෙවලා, අෙ ළමා හා
කතා ඇම ;&ය0 එTක එක; ෙවලා, ංNක හා *ජනක
ෙස¦ඛ2 Bෂයය දGවට උගවනට [ය' ව2ාපෘ යT
බස්නාdර පළාෙත පටෙගන ෙබනවා. ඒ ස%බධ Bෂය
[ෙIශය සකස් කර oGවG Oවකට ලT කර ජනවා}
මාසය වන Bට එම Bෂය දGවට උගවනට «මෙ(දය ඇ
කර ෙබනවා. ගැග0 දGවට ෙකෙසp ෙහ අධ2ාපනය ලබා L
ය%K JKයාවකට ඔ¢ව ෙය' කරන වැඩ .ෙවළT
ෙබන ඕනෑ. එෙහම නැ ¢ෙණ0 ෙමකද ෙවෙ?

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)

ග# ච.ා- බ

ඩාර මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) ச9திராணி படார)
(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මම අවසානෙUL කථා
කරන%. තව0 අය කථා කරන ඉනවා ෙද?

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ඇම ;&ය[, කìක ලැaස්;ෙ( න% Lලා ෙබන අය
සභාෙ( ෙනමැ [සා තමa ඔබ;&යෙZ නම ෙයජනා කෙළp.

ග# ච.ා- බ

ඩාර මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) ச9திராணி படார)
(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara)

ඇa, රජ රාමනායක [ෙයජ2 ඇම ;මා ඉනවා ෙ?
මම අවසානයට කථා කරන%. එ;මා කථා කළාට පDව මම
කථා කරන%.

(The Hon. Presiding Member)

ගG රාජ2 ඇම ;&ය[, ඔබ;&යට ෙව කළ කාලෙය
තව Bනාwයක කාලයT ෙබනවා.

ග# (ෛවදU) ද නා.di@ෙ@ මහ(Rය
(மா

மி (ைவ$திய
பனா9 ேள)

கலாநிதி)(தி'மதி)

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Xதஷினி

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

ෙබෙහම ස්; a, Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[.
එෙහම ෙනකෙළ0 ෙ% දැ}Bයට ෙමකද ෙවෙ? ඔ¢
අ[වායෙයම ගකා වෘ0 යට ෙය' ෙවනවා. ෙ% පාස
පIධ ;ළ BBධාකාර දGව, BBධ හැKයාව ෙබන දGව,
BBධ ගැට` ෙබන දGව ඉනවා. ෙ% ය`ම දGව
හ$නාෙගන ඔ¢ට අධ2ාපනයT ලබා Lලා, ගැට`වකට ප0
ෙවච දGවට ¢ණ0 නැවත පාසගත ෙවලා අධ2ාපනය
ලබන ඉඩ Lලා, ය% K වෘ0 යකට ෙය' K|ම තමa අප
කළ :0ෙ0. ළමa ෙවPෙව වග Kයන [ලධා} රා යT
අද *ාෙI3ය ෙක% ෙකvඨාසයක ඉනවා. *ාෙI3ය ෙක%
ෙකvඨාස මvටෙම ෙ% අවදාන% දGව හ$නා ෙගන ය% K
ෙඛනයT නඩ0; කරන ඒ ය` ෙදනාටම ව න%, ෙ%
දGවව පD Bපර% කරලා අපට බලන ව.
ෙදම( යෙZ Jකවරණය ;ළ d& ෙ% දGවට වැෙඩන
ව ප}සරයT [මාණය කරන ව. ෙ% දGවට ය%
K අවදානමT ෙබනවා න%, මැQහ0CමT කරන ව. ඒ
[සා ෙ% ගැන0 අවධානය ෙය' කරන Kයන ඉ¨ම මම
කරනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ෙ% අවස්ථාෙ(L අ කාතා
හා ළමා කට:; ඇම ;&යට ස්; වත වනවා. ඒ වාෙZම
BෙIශ JKයා ඇම ;&යට0 ස්; වත වනවා. අෙ රටට
වැwරම BෙIශ B[මය ෙගෙනෙ ටරට ෙසpවය කරන අෙ
කාතාව. ඒ කාතාවට නායක0වය ෙදන අෙ
ඇම ;&යට0, සමාජ සBබල ගැC% හා Dභසාධන හා කද
උඩරට උGමය .බඳ ඇම ;මාට0 ෙ% කරන ෙසpවාවට ස්; ය
ද කර& මා මෙZ කථාව අවස කරනවා.

රජ රාමනායක [ෙයජ2 ඇම ;මා සභාෙ( ඉනවා.
ඔබ;මා කථාව කරන sදාන%ද? [බාධා K|මT] ඇම ;&යට
කථා කරන Kයන එක තමa එ;මා Kයෙ. හැම
ෙකෙන#ටම අසාධාරණයT ෙවන [සා ෙ% දැP% Lම K|මට
මම Bනාwයක කාලයT ගනවා. මම Bෙශpෂෙයම ආyb
පTෂෙU සහ BපTෂෙU සංBධායකවG දැPව0 කරනවා, L
ෙබන කìක ලැaස්;වල න% සඳහ ම_වG Bවාදයට
සහභාN කරවන Kයලා. කìක ලැaස්;ෙ( න% සඳහ
ම_;මලා මම Kයන%. එTස0 ජනතා [දහස් සධාන
කìක ලැaස්;ෙ( ඉනවා, කනක ෙහpර0 ම_;මා, ය
[ශාත ද වා ම_;මා, එ.එ.ෙ*pමලා ජයෙසpකර
ම_;මා, ෙශහා ෙසpමංහ ම_;මා, -එ;මා එ.යට යනවා
Kයලා දැP% Lලා Nයා- අGQක *නා+ ම_;මා, ජයත
සමරCර ම_;මා, එස්.ෙ*pමර0න ම_;මා, මüෂ
නානායTකාර ම_;මා. ෙ% ෙඛනෙU න% සඳහ ක¢Gව0
දැනට ෙ% ගG සභාෙ( නැහැ.
ඊළඟට, එTස0 ජා ක පTෂ කìක ලැaස්;ෙ( රජ
රාමනායක [ෙයජ2 අමාත2;මා, තලතා අ;ෙකරල
අමාත2;&ය, චéා[ බyඩාර අමාත2;&ය ඉනවා. එTස0
ජනතා [දහස් සධාන ලැaස්;ෙව එස්.É. Qසානායක
ඇම ;මා ඉනවා, TNA එෙක ධමංග% Iධාථ
ම_;මා පමණa ඉෙ. කìක ලැaස්;වට න% Lලා ෙබන
ම_වG ෙ% Bවාදය සඳහා සහභාN Bය :;a.

ග# ච.ා- බ

ඩාර මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) ச9திராணி படார)
(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ඔබ;මා0 ඉනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Ëළඟට, ගG චéා[ බyඩාර අමාත2;&ය. ඔබ;&යට
Bනාw 15ක කාලයT ෙව කර ෙබනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

මම නැහැ.
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පාෙ%;ව

ග# ච.ා- බ

ඩාර මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) ச9திராணி படார)
(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara)

ඉනවා. ෙ% ලැaස්;ව අPව ඉනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

මම නැහැ. ඒ ෙවPවට [හා ගලප0
කරලා ෙබනවා.

ග# ච.ා- බ

ම_;මා කථා

ඩාර මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) ச9திராணி படார)
(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara)

මüෂ නානායTකාර ම_;මා කථා කරාB.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

මම ÁලාසනෙU cන ම_;මා Bයට, දැනට සභාෙ(
cන කìකයට කථා කරන අවස්ථාව ෙදන ෙවනවා. මüෂ
නානායTකාර ම_;මා කථා කරනවාද?

ග# මෂ නානාය7කාර මහතා

(மா மி மAஷ நாணாயகார)
(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ෙහඳa.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබ;මාට Bනාw 19T ෙව කර ෙබනවා.
[අ.භා. 4.00]

ග# මෂ නානාය7කාර මහතා
(மா

மி மAஷ நாணாயகார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අද දවෙසpL BෙIශ JKයා
අමාත2ාංශෙU0, කාතා හා ළමා කට:; අමාත2ාංශෙU0,
සමාජ සBබල ගැC% හා Dභසාධන හා කද උඩරට උGමය
.බඳ අමාත2ාංශෙU0 වැය 3ෂ සාකඡා කරන ෙමම
අවස්ථාෙ(L අදහස් KdපයT *කාශ කරන ලැÉම
ස%බධෙය මම *ණාමය ද කරනවා. BෙIශ JKයා
අමාත2ාංශයට අදාළ කGO ඉQ}ප0 කරනට ක, BෙIශ
JKයා TෙෂpÊෙU BෙIශගත ã&කය ස%බධෙය කGO
ඉQ}ප0 K|මට මා අදහස් කරනවා.
ගG එස්.É. Qසානායක ඇම ;ම[, BෙIශගත ã&කය
ස%බධෙය සමෘI සහනාධාරය ය% K බලපෑමT ඇ
කරලා ෙබනවා. සමෘIලා හැcයට cයL BෙIශගත
¢ණාම ඒ අය BෙIශගතCම0 සමඟම ඒ අයෙZ සමෘI
සහනාධාරය කපා හැ|මT දැනට Iධ ෙවනවා.
ගG අමාත2;ම[, ඉතාම අb පහDක% සdත, ද}éතාෙව
ෙපෙළන කාතාව තමa BෙIශ JKයාවT සඳහා BෙIශගත
වෙ. සමහර ෙවලාවට ඒ අය අ¢G+ ෙදකක කාල Òමාව
ස%Xණ කරලා ෙනෙවa ලංකාවට එෙ. සමහර ෙවලාවට
Ndලා කරදරවලට ලT ෙවලා, මාස හෙය එනවා; මාස
;ෙන එනවා. ඒ එනෙකට සමෘI සහනාධාරය කපලා ඉවරa.
දැනට ෙබන ත00වෙU හැcයට නැවත වතාවT ඒක හදා ගන
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වකමT ලැෙබෙ0 නැහැ. ෙ% අවස්ථාෙ(L අ`0
සමෘIලා^ෙයT Bයට ප0 කරෙ0 නැහැ. ඒ අය අ¢G+
ෙදකK පDව ආව0 නැවත වතාවT සමාජගත Cෙ%L, නැවත0
සමාජයට 'ණ Lෙ%L ෙ% *ශ්නය බරපතළ Bයට බලපානවා.
ඒ [සා BෙIශගත ã&කය, BෙIශගත කාතාව
ස%බධෙය කථා කරන ෙ% ෙවලාෙ(L ගG එස්.É. Qසානායක
ඇම ;මාෙග මම ඉ¨මT කරනවා, කාතාව BෙIශගත
ෙවලා නැවත ලංකාවට පැ&ëෙ%L ඒ අයෙZ සමෘI
සහනාධාරය කැVම .බඳ ත00වය ෙසයා බලන Kයලා.
අද වන Bට ලංකාවට BෙIශ B[මය ලැෙබන *ධාන මාගය
බවට ප0 ෙවලා ෙබෙ BෙIශගත ã&කයෙග ලැෙබන
ආදායම. පD Nය වසරවල මහ බැං#ෙ( සංඛ2ා ෙඛන ෙදස මම
අවධානය ෙය' කළාම ෙපෙනනවා, BෙIශගත ã&කය
ඇෙම}කාP ෙඩල යන 7.2ක 'දලT ලංකාවට එවා ෙබන
බව. ඒ තර% Bශාල BෙIශ B[මය *මාණයT ලබා ෙදන
BෙIශගත ã&කය ස%බධෙය අ ෙය' කර ෙබන
අවධානය *මාණව0ද Kයන කාරණාව ගැන ෙ% Bවාදය
පැවැ0ෙවන අවස්ථාෙ(L පාෙ%;ෙ( අවධානය ෙය' කළ
:; ෙවනවා.
BෙIශ ãම ෙවෙළඳ ෙපෙළpL ෙ% වන Bට ලංකාව අ^ෙයග
Jසකට 'ණ L ෙබනවා. ලංකාෙ( ã&කය ය ãමය ලබා
ෙදන වැ©පට වඩා අb වැ©පකට ãමය ලබා Lමට අෙ කලාපෙU
ඇතැ% රටවල ã&කය sදාන& cනවා. ඒ [සා වැw &ලT
ෙගව& ලංකාෙ( ã&කය ලබා ගනවා ෙවPවට,
බංZලාෙIශය, ඉQයාව වැ[ රටව අb වැ©පT ෙගවා
ã&කය ලබා ගැÅමට ෙසpවාදායකය දැ කට:; කර&
ඉනවා. ෙ% [සා තමa අ O ã&කa BෙIශ JKයා
සඳහා ෙය' K|මට වැw අවධානයT ෙය' කර ෙබෙ.
අපට ෙසච% 'දලකට ලංකාෙ( ã&කය BෙIශ JKයා සඳහා
ෙය' K|ෙ% අවශ2තාවT නැහැ. ලංකාෙ( ãම ෙවෙළඳ ෙපළ
ස%බධෙයද ගැට`වT ඇ C ෙබන අවස්ථාවකL අb
'දලකට PO ã&කය BෙIශ JKයා සඳහා ෙය' K|මට
අවශ2 වෙ නැ බවa මෙZ හැÆම.
ලංකාෙ( ඉQK|% TෙෂpෙÊU JKයා සඳහා ඉQයාෙව
ã&කය ෙගවා ගැÅමට ඉQK|% සමාග% අවසර ඉලන
කාලයකL සමහර ඇඟ`% කමාතශාලා පවා BෙIශ
රටවව ක%කGව ෙගCම සඳහා අවසර ඉලන අවස්ථා
අ දKනවා. ඒ වාෙZ අවස්ථාවකL අෙ ã&කය BෙIශ
රටවලට යවනවාද, නැ0න% BෙIශයකL උපයන 'දලට වඩා
වැw 'දලT ඉපaය හැK JKයා අවස්ථා ඔ¢ට ලංකාෙ(
ඇ කර ෙදනවාද යන .බඳව තමa අෙ අවධානය ෙය'
කළ :; වෙ.
එක පැ0තK අ ල®ජා ෙවන ඕනෑ කාරණාවT තමa
[දහස ලැලා දශක ගණනාවT ගත ෙවලා යL0 අෙ රට
ඇ;ෙළp [ෂ්පාදන ආìකයT ෙගඩ නඟා ගෙ නැ;ව,
BෙIශගත ã&කයාෙග ලැෙබන 'ද මතම යැෙපන
ත00වයකට අප ප0ව Éම. [පාට, ෙකළපාට, ර;පාට
Kයලා ෙදයT නැහැ, පැවැ ය` රජය, ෙ% රෙv ආyb
කර ය`ම පTෂ වග Kයන ඕනෑ, අද අ අෙ BෙIශගත
ã&කයෙZ 'දව යැVම ස%බධෙය.
BෙIශගත ã&කයෙග ලංකාවට ඇෙම}කාP ෙඩල
යන ගණනක 'දලT ලැgණ0, ෙ% වසෙL ã&කය
BෙIශගත Cෙ% අbවT දTනට ලැෙබනවා. පD Nය වසෙL
BෙIශ JKයා සඳහා ෙදලTෂ හත.ස්ෙදදහස් නවය හT
BෙIශගත C ඇ න'0, ෙ% වසෙ සැතැ%බ මාසය වන Bට
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BෙIශගත C ෙබෙ එTලTෂ හැටෙදදහස් ;ය Bඅට
ෙදෙනT පමණa. ෙබන ෙරකථන අPව0 පD Nය වසරට
සාෙTෂව ෙ% වසර අවස වන Bට ã&කය BෙIශගත Cම
අb ෙවනවා. ෙ% වසෙL ã&කය BෙIශගත Cම යයට 12K
පමණ අb C ෙබනවා. 2014 වසෙ ට ෙ% දTවා කාලය ;ළL
ã&කය BෙIශගත Cම «මෙය අb Cෙ% *වණතාවT අපට
දැකබලා ගන වකම ලැÉ ෙබනවා. අෙ ද0ත අPව,
අපට ලැෙබන JKයා ඇණ¢% සංඛ2ාෙ(0 ය% K අbවT
ෙපP% කරනවා. ෙ% වසෙL BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශය අPමත කර ෙබෙ BෙIශ JKයා ඇණ¢%
2,429T පමණa. පD Nය වසෙ ෙ% කාලය සමඟ සංසදනය
කර බලන Bට එd යයට 30ක පමණ අbCමT ෙපP%
කරනවා. අෙ ã&කය ලබා ගනා රටවල ඇ { BBධ ෙහp;,
ã&කය ලබා ගනා ස¢Q අරාය වැ[ රටවල, Bෙශpෂෙයම
මැද ෙපරQග රටවල ඇ C ෙබන ෙIශපාල[ක, ආìක
ත00ව ෙ% සඳහා බලපා ෙබනවාය Kයන එක තමa අපට
හැෙඟෙ. ඒ වාෙZම පD Nය වසෙ ' මාස නවය ;ළL
BෙIශගත ã&කය ඇෙම}කාP ෙඩල යන 4.8ක 'දලT
ලංකාවට එවා ෙබන න'0, ෙ% වසෙL එම කාලය ;ළ එවා
ෙබෙ ඇෙම}කාP ෙඩල යන 4.5ක 'දලT පමණa.
ෙ% ආකාරයට ã&කයෙග ලැෙබන ආදායම අb Cමට ෙහp;
KdපයT බලපා ෙබනවා.
Bෙශpෂෙයම ගෘහ ෙසpBකාව ෙලස කාතාව BෙIශගත
K|ම අb K|මට අ කට:; කර ෙබනවා. අද දවස වනෙකට
ඉතාම සෙතෂෙය අ එම කGණ Kයන කැමැ a.
කාතාව BෙIශගත කරලා තමa 'ද ෙහයෙ,
කාතාව තමa ෙ% +ක Bෙ Kයලා හැෙමම K(වාට, අද
අෙ සමස්ත BෙIශගත වන *මාණය යයට 33T දTවා අb කර
ගන අපට වකම ලැලා ෙබනවා. ඒක ඉතාම Bශාල
ජයåහණයT.
ළ'ෙZ ආරTෂාව ෙවPෙව කාතාව BෙIශගත
Cෙ%L ප¢ පD% වාතාවT ලබා ගනවා. ෙ% [සා
දGවෙZ ආරTෂාව තහ¢G වන ආකාරයට කාතාව ගෘහ
ෙසpBකාව ෙලස BෙIශගත K|ම අb කරනට0 අපට
වකම ලැgණා. අ¢G+ 5ට අb දGව cන කාතාව
BෙIශගත Cම වැළැTCම හරහා දGව cන කාතාව
BෙIශගත Cම Bශාල වශෙය Òමා ¢ණා. කාතා හා ළමා
කට:; අමාත2ාංශය වාෙZම, BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය0 ෙ%
ස%බධෙය දැw අවධානයT ෙය' කරලා අ¢G+ 5ට අb
දGව cන කාතාවට BෙIශගත Cමට K ෙලසKව0
ඉඩ ලබා ෙදෙ නැහැ.
ෙ% ප¢ පD % වාතාව ස%බධෙය BBධ Bෙ(චන
ෙබනවා. ප¢ පD% වාතාව ලබා ගැÅෙ%L BBධ
අවස්ථාවලL ගැට` ඇ C ෙබන බව0 ඇ0ත. ෙමතැනQ BBධ
අ«&කතා +වන බවට අපට0 ෙතර;G ලැÉ ෙබනවා. ඇතැ%
ýMත JKයා ඒජකGව සහ සමහර [ලධා} එකට එක;
ෙවලා D+Dක% ෙනමැ කාතාව BෙIශගත K|මට ගනා
උ0සාහ ගැන0 අපට ෙතර;G ලැෙබනවා. BෙIශ කට:;
අමාත2;&ය ෙමවැ[ +C%වලL ඒවාට BGIධව දැw යවර
ෙගන ෙබනවා. ඒ වාෙZම ෙමවැ[ යා ස%බධෙය එ;&ය
යවර ග[&P0 cනවා. ඒ වාෙZ වංචාකGවට අෙප K+
සමාවT ලබා ෙදෙ නැ වග මා ෙ% අවස්ථාෙ(L සඳහ
කරන කැමැ a. ගත :; උප}ම Å මය යාමාග ග[&
ඔ¢ Å ෙU Jහැනට හD කර ගැÅමට අ ෙ% දවස්වල කට:;
කර ෙගන යනවා.
BෙIශගත ã&කයෙZ ආදායම අbCමට බලපාන තව0
කාරණාවT හැcයට අ දKනවා, පD Nය අය වැය හරහා
BෙIශගත ã&කය සඳහා අවම වැ©පT [ෙIශ K|ම. ෙ%
අවම වැ©ප [ෙIශ K|ම [සා BෙIශ රටවල
කමාතශාලාවලට යන ã&කයෙZ *මාණෙU ය% K
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අbවT Iධ ¢ණා. ෙමකද, අෙ [ෙI ත අවම වැ©ප වන
ෙඩල 350 'දලට වඩා අb 'දලT තමa ඒ කමාතශාලාවල
Áක වැ©ප වශෙය ලබා ෙදෙ. න'0, ඊට වඩා වැw
'දලT ඒ අයට ෙගදර ෙගන යන 'දල Bයට ෙගන යන
වකම ෙබනවා.
BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය සමඟ
සාකඡා K|මK ෙතරව පD Nය අය වැය ම  ඉQ}ප0
කර ඒ Å -| [සා ã&කය BෙIශගත Cෙ% ය% අbවT
Iධ ෙවලා ෙබනවා.
BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය යටෙ0 ෙබන  ලංකා BෙIශ
ෙසpවා [:T කායාංශය පනත යටෙ0 ã&කය BෙIශගත
කරනට හ$වා L ෙබෙ «ම ෙදකa. එකT තමa,
ස්වයංව BෙIශගත වන «මය. අ[T «මය තමa,
ඒජකGව# B BෙIශයකට යවන «මය. ෙ% «ම ෙදක
හැGණාම ෙවන0 «මයකට ã&කෙය# BෙIශයකට යවන
වකමT නැහැ. න'0, වතමානෙU ෙලකෙU ඇ ෙවලා
ෙබන *වණතා
එTක තව JKයා ඇ
C
ෙබනවා.
Bෙශpෂෙය ජපානය වාෙZ රටT ග0තාම ජපානෙU තැ
තැවල BBධ JKයා අවශ2තා ම; ෙව& පව නවා.
Bෙශpෂෙය වයසට Nය උදBය බලා ගනා අයෙZ
අවශ2තාව ඒ රටවල ම; ෙව& පව නවා. තව0 රටවල තව0
ංe ංe JKයා අවස්ථා ඇ වන අවස්ථා දැ එළඹ ෙබනවා.
එව අවස්ථාවලL ඒ JKයා ඇණ¢% Bයට ලබා LමT Iධ
වෙ නැහැ. Bෙශpෂෙය ත[ Iගලය JKයා ඇණ¢% ලබා
Lම Iධ කරෙ නැහැ. අෙ පනෙ0 ය% K සංෙශධනයT
+ කරලා හ} ඒ වාෙZ අවස්ථාවලL ඒ JKයා සඳහා අෙ අය
BෙIශගත කරCම සඳහා ය% K «මෙ(දයT සකස් K|ෙ%
අවශ2තාව ෙබනවා. ඒක පාෙ%;ව හරහා + කළ :;
කාය භාරයT වශෙය මා දKනවා.
අපට අවශ2 වෙ BෙIශ JKයා සඳහා ට0 කර යවන
සංඛ2ාව ඉහළ දැËම ෙනෙවa. ඔ ෙගw ගණන වැw කරලා
ෙමපමණ }සT BෙIශගත කළාය Kයලා වාතා ඉQ}ප0
කරලා ස;© Cෙ% අවශ2තාවT අපට නැහැ. අෙ අවධානය
ෙය' Bය :; කාරණය වෙ BෙIශ JKයාව ෙකතර%
ආදායමT ලබා ගැÅමට හැKව ෙබනවාද යනa. ෙ% [සා
තමa වැw වැ©පT ලබා ගත හැK O ã&යකය BෙIශ
JKයා සඳහා ෙය' කළ :; වෙ. අද වන Bට BෙIශගත වන
ã&කයෙග යයට 30Tම PO සහ ගෘහ ෙසpBකාව. ඒ
අය ඉතා අවම වැ©පT ලබා ගෙ. O ã&කයට හා
වෘ0°ය ෙසpවකයට සාෙTෂව ඔ¢නට ලබා ගත හැTෙT අb
වැ©පT. ෙ% [සා අෙ වැw අවධානය ෙය' Bය :0ෙ0 වැw
ආදායමT ලබා ගැÅමටa Kයලා මා ෙ% අවස්ථාෙ(L සඳහ
කරනවා. ඒ අPව ඉහළ ආදායමT ලබා ගැÅම සඳහා අ ෙ% වන
Bට BBධ කට:; sදාන% කර& cනවා. අ`0 JKයා ෙවෙළඳ
ෙපළ හ$නා ගැÅමට යවර ෙගන ෙබනවා. ඒ අPව ජපානෙU
තාTෂක අංශෙU JKයා අවස්ථා ලබා ගැÅමට අවශ2
අවෙබධතා NBD% ෙ% වන Bට අෙ අමාත2;&ය අ0ස කර
ෙබනවා. ඒ අPව තාTෂක Òමාවාකය සඳහා ජපානෙU
Oව0, ඉ පDව JKයා අවස්ථා0 ලබා Lමට හැKa.
කෘM කා&ක අංශෙU JKයා සඳහා අ ඊãායලෙU JKයා
අවස්ථා ලබා ෙගන
ෙබනවා. වැwdcය සඳහා සා0;
ෙසpBකාව යැCමට0 අවෙබධතා NBD% අ0ස K|මට අපට
හැKයාව ලැgණා. ඒ වාෙZම ඇෙම}කාවට ෙහQය යැCෙ%
වැඩසටහද BෙIශ ෙසpවා [:T කායාංශය හරහා යා0මක
වනවා. ඇෙම}කාවට ෙහQය ට0 කර යැCෙ% L අප 'ණ
ෙදන *ධාන ගැට`ව වෙ, ඒ සඳහා D+Dක% ලැê
ෙහQයෙZ dඟකමa. එය තමa *ධාන *ශ්නය Bයට අපට
බලපාෙ.
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පාෙ%;ව

[ගG මüෂ නානායTකාර මහතා]

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අෙ *'ඛතම අවධානය
ෙය' කළ :; කාරණාවT තමa, ã&කයෙZ ආරTෂාව. යා
පQංe ෙන{ සහ Å Bෙර «ම ම  BෙIශ JKයා සඳහා
ට0ව යන }ස්වලට වැට බැÓමට කට:; කරෙ, ඔ¢ට
Kය% ගැට`වT ඇ ¢ෙණ0 ඒ ස%බධෙය කට:;
K|මට ඇ අපහDතාව [සාa. Åත2PÙල මාගෙය යා
පQංe ෙනC BෙIශගත ¢ණාම ඔ¢ ගැන ෙසයා බැ¨ම .බඳ
බරපතළ *ශ්න ම; ෙවනවා. ඒ අය ෙකෙහpද NෙU, ෙකතැනද
ඉෙ, ෙකa Bයටද ඒ අයට සහන සලසෙ Kයන
බරපතළ *ශ්නය ම; ෙවනවා. ඒ [සා යා පQංe ෙන{
ã&කය JKයා සඳහා BෙIශගත Cමට උ0සාහ ගැÅෙ% L
ඔ¢ වැළැTCමට ගත හැK උප}ම යා මාග හැම
අවස්ථාවකLම ගනවා.
Bෙශpෂෙය සංචාරක Cසා ලබා ෙගන JKයා සඳහා ට0ව
යන අය cනවා. oව ෙත©ෙපෙළpL ප|Tෂා කර බලා ඔ¢
නැවත හරවා එවනවා. ෙ% ගැන0 ය% ය% Bෙ(චන ෙබන බව
අ දනවා. සමහර අවස්ථාවලL oව ෙත©ෙපෙළp cන අෙ
[ලධා} Bෙදස්ගත වන Iගලයෙග *ශ්න කරෙ
ඔ¢ෙZ අ^මානය ගැනව0 තෙ නැ වa Kයලා ෙචදනා
ෙබනවා.
BෙIශ ෙසpවා [:T කායාංශෙU යා පQංe ෙනC
සංචාරක Cසා මත JKයා සඳහා ට0ව යන Iගලය oව
ෙත©ෙපෙළ ට0 කර හැ|ම ජාවාරමT කරග0 [ලධා}
ගැන0 ෙතර;G ලැෙබ& පව නවා. ඔ¢ Å ෙU Jහැනට
හD කරගනා අතර වාරෙU BෙIශගත වන IගලයෙZ
අ^මානය ආරTෂා කර ගැÅමට0 කට:; කළ :; ෙවනවා. ඒ
සඳහා BෙIශ ෙසpවා [:T කායාංශය සහ ආගමන හා Bගමන
ෙදපාතෙ%;ව අතර සËප සබඳතාවT ඇ කර ගත :; බව
තමa මෙZ මතය. ඒ
.බඳව ආගමන හා Bගමන
ෙදපාතෙ%;ෙ( අවධානය ෙය' කරවන අතර, ඒ සඳහා
අපට අවශ2 සහය ලබා ෙදන ෙලස ඉලා cනවා.
Å Bෙර ආකාරයට Iගලය BෙIශ JKයා සඳහා ට0
කර යවන ෙහර ඒජකGව Å ෙU Jහැනට හD කරගැÅම
ෙ% දවස්වල Iධ ෙවනවා. ෙ% වසෙ ' මාස 9 ;ළL වැට¨%
169T + කළා. ඒවාෙය 166T සාථක කර ගැÅමට හැKයාව
ලැgණා. එය යයට 41ක වැw CමT. ඒ වාෙZම අ`  JKයා
ඒජ බලපÊ ඉ`% කරන Iගලයට බලපÊ ලබා Lම Òමා
කර ෙබනවා. ෙ% වසෙ ලබා L ෙබෙ අ`0 බලපÊ 6T
පමණa. ඔ¢ට ෙබන D+Dක% .බඳව ෙසයා බලා D+D
Iගලයට පමණa ෙ% අවස්ථාව වන Bට බලපÊ ලබා Lම Iධ
කරෙ.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, BෙIශගත ã&කය සඳහා
Bãාම වැ©පT ලබා Lම ගැන Lඝ කාලයT ස්ෙසp සාකඡා
කළා. ෙ% වන Bට Bãාම වැ©පT ලබා Lමට අවශ2 Áක පන0
ෙක©%ප0 සකස් කර අවස. අද0 පාෙ%;ෙ( L ෙ%
.බඳව අහනට ෙය+ණා. අ සෙතෂෙය Kයනට
කැමැ a, ෙ% වන ෙකට අවශ2 Áක ෙක©%ප0 සකස් කර
අවස බව. එය දැ Å ෙක©%ප0 ෙදපාතෙ%;වට යවා
ෙබනවා. ලබන වසර ;ළL Bãාම වැ©ප ලබා Lමට හැKයාව
ලැෙවා Kයා තමa අප *ාථනා කරෙ. එය පන0
ෙක©%ප0 අංශයට Nd, පාෙ%;වට එන ඕනෑ. ඉ
අන;Gව තමa BෙIශගත ã&කය සඳහා ෙ% සහනය
ලැෙබෙ.
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BෙIශ B[මය Bශාල වශෙය ලංකාවට එවන වෘ0 කය
සඳහා වාහන බල පÊයT ලබා Lම වැ[ පහDක% .බඳව හැම
ෙවලාෙ(ම ෙයජනා ඉQ}ප0 වනවා. අද0 පාෙ%;ෙ(L ඒ
ගැන කතා ¢ණා. වාMකව ලංකාවට එවන BෙIශ B[මය
*මාණය සලකා බලා ඔ¢ට වාහන බල පÊයT ලබා Lමට
අවශ2 යවර ගනා හැcයට අ 'ද අමාත2;මාෙග ඉලා
cනවා. ඒ වාෙZම BෙIශ B[මය Bශාල වශෙය ලංකාවට
ෙගන එන එම ã&කය සඳහා ෙ% duty-free allowance ලබා
ෙදන Bට වැw * ලාභ *මාණයT ලබා Lමට කට:; කරන
හැcයට0 අ ෙ% ෙවලාෙ( ඉලා cනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, BBධ වැJQවලට හD ෙවලා
ලංකාෙ( රකGෙව රා යT BBධ රටවල ර ෙගවවල
ඉනවා. එම රකGව හ' ෙවලා ඔ¢ෙZ ගැට` ගැන
සාකඡා කරලා Bස$% ලබා ෙදන අපට හැKයාව ලැgණා. ඒ
Bයට රගත C cන ෙබෙහ ෙදන# ඒ වැJQවලට හD ෙවලා
ෙබෙ ෙනදැPව0කම [සාa. එම ර කඳ¢Gවල cන
රකGව ලංකාවට ෙගවා ගැÅෙ%; රකGව වමාG
කරගැÅෙ% වැඩසටහ රාජ2 තාSක මvට& යා0මක
කළ :; ෙවනවා. ෙවන0 රටවල ර කඳ¢Gවල cන අෙ
BෙIශගත ã&කය ලංකාවට නැවත ෙගවාෙගන, ලංකාෙ(
ර කඳ¢G ෙවත වමාG K|ම
සඳහා BෙIශ කට:;
අමාත2ාංශෙU සහාය අ බලාෙපෙර0; ෙවනවා. සමහර
රටවල cන රකGවට සමාව ලබා ගන ව. ඒ සඳහා
ෙපස් ෙදපාතෙ%;ව ආQ ආයතනව අවශ2 වාතා
BෙIශ කට:; අමාත2ාංශය හරහා එම රටවලට යැBය :;
ෙවනවා. ඇතැ% අවස්ථාවල අෙ රෙv ආයතනව ඒ සඳහා
ලැෙබන සහෙයගය *මාණව0ද Kයන එක ගැන අපට *ශ්නයT
ෙබනවා. ඒ ස%බධෙය අෙ අවධානය ෙය' කළ :;a.
අෙ රට ෙවPෙව BෙIශයට Nය අෙ ã&කය
ෙරාගන අපට වකමT ෙබනවා න%, අප එය කළ
:;a. ඒ අය [රපරාෙI වැJQවලට හD ෙවලා ඉන අය න%, ඒ
අයව ෙරා ගන අපට වකමT ෙබනවා. න'0 අ
කනගා©ෙව ¢ණ0 Kයන ඕනෑ කාරණයT ෙබනවා.
#ෙ(v රාජ2ෙU ර කඳ¢ෙ  ලාංKකය 240 ගණනT
cයා. ඒ අය අත} 230 ගණනTම ම0 éව2 වැJQ සඳහා තමa
අ0 අඩංoවට ප0 ෙවලා gෙy. íBතාතය දTවා ෙහ එෙහම
නැ0න% වසර 10T, වසර 15T වැ[ Lඝ ර දçව% ඒ අයට
[යම ෙවලා gණා. අවාසනාවත ත00වය එයa. මැද ෙපරQග
කලාපෙU ෙබෙහ රටවල ර කඳ¢Gවල cන ෙබෙහ ෙදන#
ම0 éව2 වැJQ සඳහා හD { අය. සමහර උදBය වැJQ කරලා
නැහැ. ෙනදැPව0කම [සා ම0 éව2 *වාහනය K|ම හරහා0
සමහර අය අ0 අඩංoවට ප0 ෙවලා ඉනවා.
JKයා අවස්ථා සඳහා BෙIශ රටවලට යන සමහර ã&කය
NBD% කාලය ;ළ Å BෙරÞ ෙලස ඒ රටවල JÓ õම ගැන0
*ශ්න ෙබනවා. ඔ¢ NBD%ගත ෙවලා JKයා සඳහා ට0ව
Nය0, එම NBD% උලංඝනය කර& එම රටවල JÓ cනවා.
ඒකට අ ට ෙක}යාෙව, ඊãායලෙය උදාහරණ ගන
ව. ෙමd * ඵලය වෙ ෙහඳ JKයා අවස්ථා අෙ රටට
අd&Cමa. ඔ¢ට BGIධව අෙ රට ඇ;ෙළpම Å මය යවර
ගැÅමට හැKයාව ෙබනවා. අෙ රටට හ%බ ෙවන ෙබන
quota *මාණය අb කර ගෙ නැ ව; අෙ රටට ලැෙබන
ෙබන JKයා *මාණය අb කරගෙ නැ ව; ඒ අයට
BGIධව ලංකාව ඇ;ෙළpම Å මය යාමාග ගැÅම ස%බධව
තමa දැ අෙ අවධානය ෙය' C ෙබෙ.
දැ අ ට ෙබන අ^ෙයගය වෙ ෙලකෙU ෙබන
ෙහඳ JKයා අවස්ථා අ ට ලබාගැÅමa. ඒ සඳහා O ãම
බලකායT අවශ2යa. ඒ සඳහා අවශ2 යවර අ දැ ග[&
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cනවා. අෙ O මධ2ස්ථාන ෙබනවා. ඒ වාෙZම වෘ0°ය
O අමාත2ාංශය සමඟ සහස%බධ ෙවලා වෘ0°ය Oව
ලබාග0 }ස වැw වැwෙය ලබාගැÅමට අ ඉ¨% කර
ෙබනවා. දැනට යයට 6T වන JKයා B:T ය අෙ
ã&කය BෙIශ JKයාවලට ෙය' K|ම හරහා ඉQ}ෙUL
තව+රට0 අb කර ගන තමa අ බලාෙපෙර0; වෙ.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය
BෙIශගත ã&කයා ෙවPෙව ෙසpවාව රා යT ඉෂ්ට කරනවා.
යා පQංe ෙවලා යන ã&කය ෙවPෙව උප}ම කැපCෙම
කට:; කරනවා. BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය භාර අමාත2;&ය
Bයට අෙ ගG තලතා අ;ෙකරල මැ [ය ඒ ෙවPෙව
මැQහ0 ෙවලා කට:; කරනවා.
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ලැgණා. සමහර ෙවලාවට අ¢G+ 15T, 20T ස්ෙසp ෙහයා
ගන බැ} ෙවලා c කාතාව
.බඳව ෙතර;G
ෙහයාගන ෙ% ජංගම ෙසpවා හරහා අපට වකම ලැgණා.
BෙIශගත ã&කය ලංකාවට ආවාම ඒ අය Jකබලා ගැÅම
සඳහා ස්වයං JKයා වැඩ .ෙවළ#0 යා0මක ෙවනවා. අෙ
ã&කය ට රට යවලා [ක% බලාෙගන ඉෙ නැ ව, ඒ
අයෙZ ආරTෂාව හා Dබසාධනය ෙවPෙව ඉතාම සාධÅය වැඩ
.ෙවළT BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය හරහා අ යා0මක
කර& cන බව සදහ කර&, මෙZ කථාව අවස කරනවා.
ස්; a.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Bෙශpෂෙයම BෙIශගත ã&කයෙZ දGව සඳහා
ෂ20ව ලබාLම වාMකව + කරනවා. අධ2ාපනෙU ය% ය%
කඩඉ% -අෙපස සාමාන2 ෙපළ Bභාගය, ෂ20ව Bභාගය, උසස්
ෙපළ Bභාගය සම0 ¢O, Bශ්වBද2ාලයට යන D+Dක% ලැê
BෙIශගත ã&කයෙZ දGව සඳහා
ෂ20ව ලබාLෙ%
වැඩසටහන අ යා0මක කරනවා. අ ෙ% ෙIව කරෙ ඒ
දGව Jක බලාගැÅම හා ආරTෂා කරගැÅම ෙවPෙවPa. ඒ
වාෙZම තමa, Bගමක ප¢වල ã&කයෙZ දGව ගැන
ෙසයා බලන0 අ Bෙශpෂ වැඩ .ෙවළT යා0මක කර
ෙබනවා. එම දGවෙZ අධ2ාපනය .බඳව ෙසයා බලන,
ඔ¢ෙZ *ග ය .බඳව ෙසයා බලන, ඒ දGවට [
ෙපෂණය, [ Jකවරණය ලැෙබනවාද Kයන එක ගැන ෙසයා
බලන දැනට ලංකාෙ( *ාෙI3ය ෙක% කායාලවලට
අP:Tත කර cන අෙ සංවධන [ලධා} හරහා අ ඉතාම
ෙහඳ වැඩ .ෙවළT යා0මක කරනවා. ඒ අයට 'ද
ලැෙබනවාද, ප¢ලට ලැෙබන 'ද ස්වා&Gෂයා B Bනාශ
කරනවාද, නැ0න% ස්වා&Gෂයා එවන 'ද [යාකාරව
භාBත කරනවාද යන කාරණා ස%බධව0 අෙ සංවධන
[ලධා} B ෙසයා බලා, එම ෙතර;G ෙකළඹ අෙ
අමාත2ාංශයට වාතා K|ෙ% වැඩ .ෙවළT ෙ% දවස්වල සකස්
කර ෙබනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අෙ අමාත2ාංශය ම 
දැනට ජංගම ෙසpවා යා0මක කරනවා. BෙIශගත අෙ
ã&කයට ෙනෙයT ෙනෙයT *ශ්නවලට 'ණ ෙදන Iධ
ෙවනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)

Ëළඟට, ගG රජ රාමනායක [ෙයජ2 ඇම ;මා.
ඔබ;මාට Bනාw 12ක කාලයT ෙබනවා.
[අ.භා. 4.21]

ග# ර.ජ. රාමනායක මහතා (සමාජ ස'බල ගැ.Q,
බසාධන සහ ක.ද උඩරට උ#මය !බඳ -ෙය%ජU
අමාතU"මා)

(மா மி ர8ஜ ராமநாயக - சVக வUW+ட.,
நல ாி ம67 க மர ாிைமக ப6றிய பிரதி
அைம1ச)
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social
Empowerment, Welfare and Kandyan Heritage)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මට කථා කරන කාලය
ලබාLම .බඳව 'ම ඔබ;මාට ස්; වත ෙවනවා.
ෙබෙහම සංෙ(L Iවලට අදාළ වන අමාත2ාංශ ;නක
වැය ෂ ගැන කථා කරන අවස්ථාෙ(, BපTෂෙU Kම
ෙකෙනT ෙ% ගG සභාෙ( නැ එක ගැන අ ෙබෙහම
කනගා© ෙවනවා. ඇ0තටම BපTෂෙU කාය භාරය තමa, ෙ%
අය වැෙU අb පාb ෙපවා L ඒ ෙවPෙව කට:; K|ම. න'0
අද BපTෂෙU කාය භාරය C
ෙබෙ පසවල
උIෙඝෂණය කරන එකa; කෑගහන එකa Bතරa. ඊළඟට, dට
ජනාප ;මලා පාෙ බaක පQනවා. ෙ% පාෙ%;ව
පව0වන දවසකට G ය ලTෂ 46ක පමණ මහජන 'ද
වැය කරනවා. ඒ0 ෙ% පාෙ%;ෙ( dස් ©වලට තමa අද
අ ට කථා කරන Iධ ෙවලා
ෙබෙ. ෙමෙහම
ත00වයT ෙබනවා න%, පාෙ%;ව පව0වාෙගන යන
අ ෙ% වැය කරෙ අනවශ2 'දලT. ෙසpවක නඩ0; ගාස්;,
වා:සËකරණ ගාස්; [ක% වැය K|ම අපරාධයT.

(The Hon. Presiding Member)

ඔබ;මාට තව Bනාwයක කාලයT ෙබනවා.

ග# මෂ නානාය7කාර මහතා

(மா மி மAஷ நாணாயகார)
(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ෙහඳa, Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[.
BBධ රටවලට Nයාම ඔ¢ට ෙනෙයT *ශ්න ඇ ¢ණා.
ඔ¢ට *ශ්න ඇ ¢ණාම, ඒ ප¢වල ඇ වන *ශ්න .බඳව
දැPව0 K|මට ෙකළඹට එන Iධ ෙවනවා. *ාෙI3ය
කායාලවලට Nd ෙ% අය පැ& කළ0, ඒ පැ& BසÓම
ස%බධෙය ය% ය% *මාදය ඇ ¢ණාම ෙ% අයට [තර
ෙකළඹ එන Iධ ෙවනවා. ෙමවැ[ අවස්ථාවලL ග%
[ය%ග%වලට Nd - නැෙඟනdර පළාත, උ;Gමැද පළාත ආL
හැම පළාතකටම Nd- ඒවාෙU ෙබන *ාෙI3ය ෙක%
කායාලවල ඉඳෙගන BෙIශගත ã&කයෙZ ප¢වල ගැට`
Bසඳන තලතා අ;ෙකරල මැ [යට0, මට0 වකම

ඒ අයට G ය 54,000ක පwයT ෙදනවා. ෙකc
ෙදකහමාරT පමණ වcනා වාහන permit එකT ෙදනවා. ඒ
ය`ම ෙදනා ඒක ලබාෙගන ෙබනවා. ඒ වාෙZම ඔ¢
diplomatic passport එකT ලබාෙගන ෙබනවා. ඔ¢ට කාය
මyඩලයT ඉනවා. අෙ ආyb පTෂෙU ම_වG ෙ%
අවස්ථාෙ( Group Meeting එකකට සහභාN Cම සඳහා ෙ%
පාෙ%;ෙ(ම JÓ ඉනවා. ඒ අය ෙ% අවස්ථාෙ( එම
Group Meeting එකට Nයා. න'0 කෑ ගහන BපTෂය ෙ%
අවස්ථාෙ( නැහැ. ඒ බව කGණාකර ජනමාධ2 ඔස්ෙසp
ෙපවන Kයලා මම ජනමාධ2 ආයතනව ඉලා cනවා.
BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය, කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2ාංශය, සමාජ සBබල ගැC%, Dබසාධන සහ කද
උඩරට උGමය .බඳ අමාත2ාංශය වැ[ සංෙ(L සහ රටට
වැදග0ම අමාත2ාංශ ගැන කථා කරIL ' BපTෂෙUම dස්
©වලට තමa අද කථා කරන Iධෙවලා ෙබෙ. ෙ%ක
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පාෙ%;ව

[ගG රජ රාමනායක මහතා]

තමa BපTෂෙU කාය භාරය. සමහර Bට දැ ඒ අය පාෙ
බaක පQනවා ඇ ; සමහර Bට ඒ අය පසවල ඇ ;
සමහර Bට නැවත බලයට එන ඕනෑ Kයලා ඒ අය ජෙනවල
එලා ඇ ; සමහර Bට ෙTළා% Kයනවා ඇ ; සමහර Bට
ෙහරක% කර ස ගනවා ඇ . ෙ%ක තමa අද ත00වය.
ඒ ගැන ඉතාම කනගා©a. ජනමාධ2 ;. අද ෙ% .බඳව
ෙපවාB. ෙ%ක අහෙගන ඉන ජනතාවට මම Kයෙ, ඒ අය
අද ජනතාවෙZ 'ද ලTෂ 46T කාබා[යා කර& තමa ඒ
Bයට BපTෂෙU කාය භාරය කරෙ. සමහර Bට
ඇෙම}කාP රවැයාෙZ නායක0වෙය -බැ රාජපTෂ
මහ0මයාෙZ නායක0වෙය- ෙබන ෙපෙහv©වට Ndලා
නාම ෙයජනා ෙදනවා ඇ . ඒ වාෙZම හ'දාෙ( medical එකT
ඉQ}ප0 කර& තමට මානක ආබාධයT ෙබනවාය Kය
ඇෙම}කාP රවැයා වන ෙගඨාභය මහ0මයා එTක
BපTෂෙU අය "එ.ය" Kයන සංBධානය ම  ස%මÊණ
පව0වනවා ඇ . ෙ% ෙIව ගැන ජනතාව දැPව0 Bය :;a.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, 2018 වෂෙU අය වැය
ෙඛනය සඳහා සමාජ සBබල ගැC%, Dබසාධන සහ කද
උඩරට උGමය .බඳ අමාත2ාංශෙU වැය 3ෂය .බඳ
BවාදෙUL -කාරක සභා අවස්ථාෙ(L- මම Bෙශpෂෙය Kව :;
ෙදයT ෙබනවා. අප අමාත2ාංශෙU නම සඳහ කර ඇ
ආකාරය අPව *ධාන අර'O 3T ඔස්ෙසp කට:; K|ෙ% වගÈම
අපට පැවෙරනවා.
පළ'වැන තමa සමාජ සBබල ගැCම. ෙදවැන
Dබසාධනය. ;වැන අප අමාත2ාංශෙU Bෂය පථට එT ¢O
කද උඩරට උGමය. සBබල ගැCම යPෙව අථ
ගැෙවෙ, තම ස; ස%ප0ව ස්ෙව0සාහෙය íවන
අරගළයට 'ණ Lමට ශT යT ෙනමැ Iගලaට ය%
ආර%භක ජවයT ලබාLම ;. ඔ¢ ශT ම0 කර අවශ2 මඟ
ෙපCම, උපෙදස් ලබාLම, [වැරQ K|% හා ෛධව0 K|මa.
අප අමාත2ාංශෙU ෙසpවය ලබන *ධාන ඉලTකගත
කyඩාය% 4T ෙබනවා. පළ'වැ[ කyඩායම තමa, '
ජනගහනෙය යයට 8.7T වන ආබාධ සdත Iගලය. '
ජනගහනෙය යයට 12.4T වන වයස අ¢G+ 60ට වැw
ෙජ2ෂ්ඨ රවැය. 2016 වන Bට එම සංඛ2ාව යයට 14T
බවට ප0ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙZම ' ජනගහනෙය යයට
11.8T වන ත[ මා ය ප¢. හතරවැ[ කyඩායම තමa, '
ජනගහනෙය යයට 6.7T වන අb ආදාය%ලා ප¢. ෙමa
වැwම ප¢ සංඛ2ාවT අය0 වෙ සමෘI සංවධන
ෙදපාතෙ%;ෙ( Bෂය යටතටa. සමෘI සහනාධාරය ලබන
සමෘI ප¢ සංඛ2ාව ලTෂ 14කට වඩා වැwa.
උපෙ0 ට මරණය දTවා අවශ2 සෑම අවස්ථාවකLම අb
ආදාය%ලා සමෘI ආධාර ලබන Q.$ *ජාවට සමෘI
ෙදපාතෙ%;ෙ( ෙසpවාව ලබා ෙදනවා. ඒ තමa, දG උප0
සඳහා, අධ2ාපනය සඳහා, Bවාහය සඳහා, ෙලඩ { Bට ෛවද2
* කාර ලබා ගැÅම සඳහා, ස්වයං JKයා සඳහා ණය ආධාර
ලබාLමට, සÅපාරTෂක පහDක% සඳහා, åාËය යcතල පහDක%
සංවධනය සඳහා සහ මරණයකL Áල2ාධාර ලබාLමට.
සමෘI * ලාෙZ අවශ2තා ඉ© K|ම සඳහා සමෘI
බැං# 1,074T Qවaන රා ස්ථාපනය කර ෙබනවා.
ඒ වාෙZම Cabinet approval එකT අPව පD Nය
ෙනවැ%බ 15වැ[දා සමෘI [ලධා} 1,904කට නව ප0C%
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ලබා +නා. කනගා©වට කGණ, ෙ% ගG සභාෙ( Kම BපTෂෙU Kම ම_වරෙයT - ඒ ගැන ස්; K|මT යා
සඳහනTව0 කෙළp නැ
එකa. ඒක ෙබෙහම #හක
ෙIශපාලනයT Kයලා මම dතනවා. ෙමම Bභාගයට
හැ0තෑපදහස් ගණනT වාw ¢ණා.
ඇ0තටම ෙ% අවස්ථාෙ( සමෘI [ලධා} 1,904කට
ප0C% ලබා +නාට, අෙ සමෘI [මාතෘ, කැනv අමාත2
ගG එස්.É. Qසානායක ඇම ;මා ෙපෙර+ෙවලා ෙබනවා
නැවත0 ලබන අ¢GIෙI 7,000ක වෙZ *මාණයකට ඒ ප0C%
ලබා ෙදන යා කරෙගන යනවාය Kයලා. ඒක
ෙපෙර+වT. එd ' අQයර යටෙ0 තමa ෙ% අවස්ථාෙ(
1,904කට ප0C% ලබා +ෙ. දැනට ස එකහමාරකට Bතර
ක Dගතදාස ගෘහස්ත ûඩාංගනෙUL ඒ ප0C% ලබා Lම කරP
ලැgවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, එම  අ බලාෙපෙර0;
වෙ K+ *මාදයK ෙතරව * ලා හ' C ඔ¢ෙZ
ගැට` අවෙබධ කරෙගන ඔ¢ ෙවත ලබා Qය :; ය`ම
ෙසpවාව කwන& ඉ© කර Lමටa; කායTෂමව + K|% හා
Qනපතා වාතා K|මa. ඒ අPව සමෘIලා^ය#ෙZ දGෙවT
සමෘIලා^ය# Cම + Bය :; නැහැ. එෙසp + ¢වෙහ0
අපෙZ වැඩ සටහන ;. අ අසම0ෙවලා ෙබනවා. එෙසp
¢වෙහ0 අප කර ෙබෙ ඔ¢ෙZ එQෙනදා අවශ2තා ඉ©
K|ම පමණa. ඒ [සාa අපට වැwර [ලධා} අවශ2 ¢ෙy.
සමෘI සංවධන ෙදපාතෙ%;ව ම  ඉ© ෙකෙරන ෙසpවය
කලාපෙU ෙවන0 රටව හා සසදනය K|ෙ%L oණා0මක,
ඉතා ඉහළ ත00වයක පව න බව Kව හැKය.
අෙ රෙv íව0 වන ආබාත සdත තැනැ0ත Jක බලා
ගැÅම ආබාත තැනැ0ත සඳහා වන ජා ක මහ ෙක%
කායෙය + ෙවනවා.2017 වෂෙU 30,654 ෙදන#ට G.
3,000 බැN මාක íවනාධාරය ලබා Lමට කට:; කර
ෙබනවා. [වාස ආධාර 367 ෙදන#ට0 ලබා L ෙබනවා.
න'0 ෙපෙර0; ෙඛනෙU cන සංඛ2ාව 37,430T වනවා.
ෙපෙර0; ෙඛනෙU cන }ස ඇ;ළ0 කර සහනාධාර
ලබාLම සඳහා G ය &යන 2,451T ඇස්තෙ%; කර
gණද, ජා ක අය වැය ෙදපාතෙ%;ෙ( ඇස්තෙ%; ගත
'දල වPෙU G ය &යන 1152K. දැනට ෙපෙර0;
ෙඛනෙU සංඛ2ාව 37,430T වන අතර, ඔ¢ ය` ෙදනාට
ආබාත íවනාධාරය ලබා Lමට හැKයාවT නැත. ඒ [සා මා ෙ%
ගG සභාෙව ඉලා cෙ Kව# ෙපෙර0; ෙඛනෙU
ෙනතබා ය` ෙදනාටම එම ආධාරය ලබා Lම කළ :; බවa.
Ëළඟට මා කථා කරෙ ෙජ2ෂ්ඨ රවැය .බඳවa.
වතමානෙUL G ය 2000ක මාක Lමනාව ලබන අb
ආදාය%ලා ෙජ2ෂ්ඨ රවැය 386,083T cනවා. ඒ අයට
2017 වෂය සඳහා G ය &යන 9,265T ෙව කර
ෙබනවා. 2018L අ`  Lමනාව අෙTෂාෙව ෙපෙර0;
ෙඛනෙU JÓ cන සංඛ2ාව 131,904T ෙවනවා. ෙ% අPව
ෙපෙර0; ෙඛනෙU cන }ෙස ෙකටස#0 ඇ;ව
G ය 2,000 Lමනාව මාකව ලබා Lම සඳහා G ය &යන
12,409T අවශ2 ¢වද, ජා ක අයවැය ෙදපාතෙ%;ව
ඇස්තෙ%; කර ෙබෙ G ය &යන 10,000T ලබා
Lමටa. ඒ අPව 2018 වෂෙU අ`  Lමනා ලබා Lමට හැK
වෙ ෙපෙර0; ෙඛනෙU cන අයෙග 39,000කට
පමණa. ෙපෙර0; ෙඛනයට අPව D+Dක% ලබා cන
වැwdcය ය`ම ෙදනාට වැwdc Lමනාව ලබාLම D+D යැa
මා ෙ% ගG සභාවට ෙයජනා කරනවා.
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අෙ රෙv වැwdc [වාස 306T ෙබනවා. එa මධ2ම
රජය යටෙ0 02#0, පළා0 සභාව යටෙ0 04#0 පාලනය වන
අතර, ෙප¦Iගක අංශෙU ණ2ායතන ෙලස 300#0
පව0වාෙගන යනවා. íBතෙU සැඳෑ සමය +ක ෙසp ගත කරන
වැwdcය ෙමම [වාසවල ෙවාකව cනවා. ඇතැ%
[වාසවල ආහාර - පාන, ඉ+% - d©%, ෙබෙහ0 - ෙහp0 ආQය [
ප}Q ලැෙබෙ නැහැ.

ග# ර.ජ. රාමනායක මහතා
(மா

மி ர8ஜ ராமநாயக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඇම ;මාෙගද අහෙ, මෙගද?

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබ;මාෙග.
මා ෙයජනා කරනවා, එම වැwdc [වාස [යාමනය K|ම
ඉතා Bම0ව + K|මට අවශ2 කට:; සැලÒම කාෙලeතa
Kයලා. ෙමවර ජා ක වැwdc මහ ෙක% කායාලය නව
ව2ාපෘ KdපයT ඉQ}ප0 K|මට ඇස්තෙ%; ඉQ}ප0 කර
ෙබනවා. ෙමa එක ව2ාපෘ යT "අ0ත%මා ෙTට}"
ව2ාපෘ යැa න% කර ෙබනවා. ෙ% යටෙ0 වැwdc ස& වලට
ස%*දාaක ආහාර-පාන සකස් කර අෙළB K|මට0, අවහ
ආර%භ K|මට අවශ2 Áල2 ධනය ලබා Lම0 + ෙවනවා. එක
වැwdc ස& යකට G ය &යනය බැ  අවහ ආර%භ
K|මට අෙTMත මැදවeය, මධ2ම Pවරගම පළාත,
රපෙ, කතරගම හා හරෙකත *ාෙI3ය ෙක% කායාල
ම  අදාළ වැwdc ස& වලට [ය' වැඩසටහනT ෙලස ලබා
Lමට ෙයxතa. අෙනT ව2ාපෘ ය වෙ, වැwdc සමාජ
ආරTෂණ 'දල ම  අෙTMත වැඩසටහ සඳහා චûය ණය
ඇ K|මa. Qස්ST 12ක *ාෙI3ය ෙක% කායාල 63ක ෙමම
වැඩසටහන යා0මක K|මට ෙයxතa. එT *ාෙI3ය ෙක%
කායාලයK වැwdc ක&© ;නT සඳහා එT ක&©වකට ලTෂ
1.5 බැ  ලබා Lම + ෙකෙරනවා. ෙ% ම  * ලා
2,835කට සBබල ගැCම වසරT ;ළ + ෙවනවා.
අවසාන වශෙය, අප අමාත2ාංශය ඇස්තෙ%; කර ඇ
'දල G ය &යන 90,410ක 'දලT ¢වද, G ය &යන
74,978ක 'දලT ජා ක අය වැය ෙදපාතෙ%;ෙ(
ඇස්තෙ%;ෙව අPමැ ය සඳහා ඉQ}ප0 C ෙබනවා. ෙ%
අPව ෙව කර ඇ ය` * පාදන [ය&ත ප}Q, [ය&ත
කායය සඳහා *ස%පාදන යාමාග අPගමනය කර&
ෙයxත ව2ාපෘ ස%Xණ කරගැÅමට අප බලාෙපෙර0;
ෙවනවා. D[ හ$ෙන0 මහතාෙZ කථාෙ(L සමෘI 'ද
Bගණනය .බඳව ය% ෙචදනා KdපයT කළා. ෙ% audit එක
හ}යට + ෙවලා නැහැa Kයන එක තමa එ;මාෙZ ෙචදනාව
¢ෙy. ඒ .බඳව එස්.É. Qසානායක මෙZ කැනv ඇම වරයා
K(ෙ(, ඒක පD Nය :ගෙU gO ඡද ස%ෙ%ලනයT Kයලා.
ඒක බැ රාජපTෂ මහ0මයාෙග + ¢O ෙදයT.
ඇ0ෙතම බැ රාජපTෂ dට ඇම වරයා පD Nය cෙT ෙ%
අමාත2ාංශය Bනාශ කර හැc, ෙ%ෙක යcමw ගහ හැc පD
Nය කාලෙU මාධ2 හරහා ය`ම ජනතාව දැPව0 ¢ණා. ඒ
වාෙZම පD Nය :ගෙU ඒ කර වංචා ගැන BමශනයT
කරෙ නැ එක ගැන, ඒවාට audit එකT කරෙ නැ එක
ගැන D[ හ$ෙන0 ම_;මා ගණ dල( සමඟම *ශ්න
කර& Kයා cයා. ගG ඇම ;මා ෙපෙර+ ¢ණා,
අ[වායෙයම ඒ ප|Tෂණ ආර%භ කරලා-

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG [ෙයජ2 ඇම ;ම[, Áලාසනය Bයට සාධÅය
මැQහ0C% කරන ව. ඔබ;මාෙග අ ෙ% කාරණය දැන
ගන කැමැ a. ඔබ;මා වැwdc catering service එකT
.බඳව සඳහ කළා. ඒ ගැන දැPව0 කරන වද?
ඔබ;මා දැ සඳහ කර ස%ෙ%ලනය .බඳව ඔබ;මලාෙZ
අමාත2ාංශය ම  ය% K ප|TෂණයT කරලා ෙබනවාද?

ග# ර.ජ. රාමනායක මහතා
(மா

மி ர8ஜ ராமநாயக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ස%ෙ%ලනය .බඳව ගG ඇම ;මා *කාශ කෙළp, ඒ '
ස%ෙ%ලනය
ගG
බැ
රාජපTෂ
මහ0තයාෙZ
නායක0වෙය තමa ෙවලා
ෙබෙ Kයලා. ඒක
ෙIශපාලන ස%ෙ%ලනයT Bයට0 K(වා. න'0 ෙ%
ස%ෙ%ලනය න% ජා ක ස%ෙ%ලනයT. න'0 ඒ ෙපෙ0 print
කරලා gෙy 'එක' Kයලා. හ$ෙන0 ම_;මාෙZ තකය
¢ෙy, "කGණාකරලා, ඒ ෙපතට 'එක' Kයලා දමන එපා.
ඒකට 'ෙදක' Kයලා දමන." Kයලා. ස%ෙ%ලන ෙදකT
පව0වලා ෙබනවා Kයන එක තමa එ;මාෙZ මතය ¢ෙy.
ඒකට පැහැQ .;රT අෙ ගG ඇම ;මා B ෙදP ඇතැa
මා බලාෙපෙර0; ෙවනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Catering service එක?

ග# ර.ජ. රාමනායක මහතා
(மா

மி ர8ஜ ராமநாயக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

Catering service එක ගැන0 Kයන%. ෙමවර ජා ක
වැwdc මහ ෙක% කායාලය නව ව2ාපෘ
KdපයT
යා0මක K|මට ඇස්තෙ%; ඉQ}ප0 කර ෙබනවා. ෙමa
එක ව2ාපෘ යT "අ0ත%මා ෙTට}" ව2ාපෘ ය ෙලස න% කර
ෙබනවා. ෙ% යටෙ0 වැwdc ස& වලට ස%*දාaක ආහාරපාන සකස් කර අෙළB K|මට0, අවහ ආර%භ K|ම සඳහා
අවශ2 Áල2 ධනය ලබා Lම0 + ෙවනවා.
වාDෙIව නානායTකාර ම_;මා හැමදාම0 වාෙZ Vwත
ප ය ගැන කථා කළා, +ප0 ජනතාව ගැන කථා කළා,
ර0නර Qස්STකෙU *ශ්න ගැන කථා කළා. ඒවාට ඉTම
Bස$% ලබා ෙදන බවට ගG ඇම ;මා ෙපෙර+ ¢ණා. ඒ
වාෙZම යා[ Bෙ®B«ම ම_;&ය0 ය% ය% කාරණා ගැන
කථා කළා.
ගG මdද අමරCර ඇම ;මා ඉතාම කාෙලeත කථාවT
කළා. එ;මා හැමBටම Kයනට උ0සාහ කෙළp සමෘI Lමනාව
ලැය :; අයට ෙනලැෙබන බව0, ෙනලැය :; අය ෙ%
Lමනාව ලබාෙගන ඉතාම අ:; Bයට පාBe කරන බවa. අ
ඒ ෙචදනාව .ගනවා. සමෘI ලාෙZ ආදාය% .බඳව
ෙතර;G ප}ගණක ගත කරලා ෙබනවා. මෑතකL සමෘI
Lමනාව වැරQ Bයට ලබා ග0 400 ගණනකට ඒ Lමනාව අd&
කරලා ෙබනවා. ඉQ}ෙUL [වැරQව ප|Tෂා කරලා, [වැරQව
Bගණනය කරලා, ඒ ෙIව කරනට අ බලාෙපෙර0;
ෙවනවා. ඒ වාෙZම ගG මdද අමරCර මැ ;මා K(වා,
"සමෘI [ලධා} සහ සමෘI ලා අපට ෙබෙහ +රට දැක
ගත හැK වෙ, -ජනතාවට ෙසpවය K|මT ෙනෙවa.- ය%
ය% උIෙඝෂණවලL." Kයලා. ඒ Kයෙ ඒ උIෙඝෂණවලට
ඇBලා ෙබ² උස්සාෙගන, කෑ ගස& ෙනෙය#0 Bකාර
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පාෙ%;ව

[ගG රජ රාමනායක මහතා]

කරනවා. රාජ2 භාyඩාගාරෙය පw ගන ෙමවැ[ [ලධා}
ෙIශපාලන අතෙක ෙවනට එපා, එවැ[ උIෙඝෂණවලට
ස%බධ ෙවනට එපා Kයලාa මම Kයෙ. රාජ2
භාyඩාගාරෙU 'ද Kයෙ ත'නාෙසpලාෙZ 'ද.
සමෘI [ලධා}ට පw ෙදෙ ගෙ% ඉන අdංසක
&[DෙZ හා Kෙල එකට, ප} ෙසpGවට, සබ කැෙvට
ගහන taxව. කGණාකරලා ෙIශපාලන අතෙක` ෙවනට
එපා Kයා මම ෙබෙහම පැහැQව සමෘI [ලධා}ෙග සහ
සමෘI ලාෙග ඉලා cනවා. අ`ෙත ප0 ¢O සමෘI
[ලධා} 1,904ෙදනාෙග ඉලා cෙ ෙIශපාලන
අතෙක` ෙනC අද අෙ රෙv ඉන ඉතාම +T ත íBතයT
ගත කරන සමෘI ලා ෙවPෙව ත'ෙZ ෙසpවය කැප
කරන Kයලාa. මම සමෘI [ලධා}ෙග ඉලා cෙ
ත'ට රජෙය ෙගවන වැ©පට ස}ලන ෙසpවයT කරන
Kයලාa. Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මෙZ කථාව අවස
කරනවා. ෙබෙහම ස්; a.
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වකමT ලැෙබෙ නැහැ. ඒ අයට ෙකෙI
ෙබනවාද Kයා Kයන මම දෙ නැහැ. ෙකෙI
Bරdතව තමa ඔ¢ වැඩ කට:; කරෙ. ඒ අයට වැඩ
කට:; කරන අa ය ලබා Lලා ෙබනවා. ගෙ% ඉන
කාතාව Ndලා නගරෙU ඉන JKයා ඒජකGව හ'
ෙවනවා. ඔ¢ හ'ෙවලා, කථා බහ කරලා, ට රට යන
අවසරය ලබා ගනවා. න'0 ඔ0 එTක ෙ% ගPෙදPව
කරන බැහැ. ෙමකද, ඊට අදාළ උප ඒජතවරයා ගෙ%
ඉනවා. ඒ උප ඒජතවරයා0 හ' වනවා. ඔ හ'¢ණ0 හ}
යෙ නැහැ. BෙIශ ඒජතවරෙය#0 ඉනවා. ගෙ% උප
ඒජතවරයා, නගරෙU ඒජතවරයා, BෙIශ ඒජතවරයා
Kයන ෙ% ;ෙගලම එක;ෙවලා,  ලංකා BෙIශ ෙසpවා
[:T කායාංශය0 මැQහ0ෙවලා, අ¢G+ ෙදකක NBDමT
ගහ ගනවා. අ¢G+ ෙදකකට NBDමT ගහෙගන ෙ% අය
ෙවන0 රටවලට
ට0 කරනවා. එෙහp ඉන හා%තා
අ[වායෙයම ෙකෙI සdතව අ¢G+ ෙදකකට NBDමT
අ0ස කරනවා, ෙ% මස් ෙවෙළඳාමට, නැ0න% ෙ% ගෘහ
ෙසpවයට ඔ¢ බඳවා ගනවා Kයලා. ඒ අPව  ලාංKකය
ට රටවල JKයාව සඳහා යනවා.

[අ.භා. 4.40]

ග# -හා@ ගලpප(4 මහතා
(மா

மி நிஹா. கல0ப$தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මම 'ම BෙIශ ෙසpවා
[:T කායංශය .බඳව අදහස් දැTCමට බලාෙපෙර0;
ෙවනවා. ඇ0තටම 2018 අය වැය Qහා බැ`වාම අපට ෙපෙනනවා
'ද ඇම වරයාට සහ රෙv වග Kව :; ෙනනාවGට සහ
මහ0වGට ෙබෙහ TෙෂpÊ .බඳව අමතක ෙවලා ෙබන
බව. දැ ත'නාෙසpලා මහා ෙල#වට පාර%බානවා, අපට
BෙIශ B[මය වැwෙයම ලැෙබන TෙෂpÊය තමa රට BGව
Kයලා අදලා අථ දTව, ඔ©P පළද අෙ BෙI3ය
ã&කය Kයලා. ඒ ගැන මහා ෙල#වට කථා බහ කරනවා.
න'0 Kයනට කනගා©a ෙමවර අය වැය ෙඛනය ;.
තමෙZ íBතය පර+වට තබලා, ආìකයට මහා දැවැත
කාය භාරයT ඉෂ්ට කරන BෙIශ ã&කය ගැන Kම
සඳහනT නැහැ.
ංහල ෙ(වා, ෙදමළ ෙ(වා, 'ස්% ෙ(වා, බග ෙ(වා,
මැෙ ෙ(වා ෙ% ය`ම ජා ක0වය [ෙයජනය කරන
ලාංÈය රවැය ලTෂ ගණනT අද ෙලකෙU BBධ රටවලට
Ndලා තමෙZ ãමය කැප කරලා එd වcනාක% අෙ රටට
ලබා ෙදනවා. න'0 ඔ¢ .බඳව අbම ගණෙ වචනයTව0
ෙමවර අය වැෙU සටහ ෙනK|ම .බඳව Bෙශpෂෙයම මම
කනගා© ෙවනවා. ඒ වාෙZම ෙ% කාරණය .බඳව අෙ ගG
තලතා අ;ෙකරල අමාත2;&යෙZ අවධානය ෙය' ෙනCම
.බඳව0 Bෙශpෂෙය මම කනගා© ෙවනවා. ඔබ;&යෙZ
අමාත2ාංශයට අදාළ කාරණා ස%බධව මම ඔබ;&යව
ෙප¦Iගකව හ%බ ෙවලා කථා බහ කරලා ෙබනවා. දැ
කාතාෙව මැද ෙපරQග රටවලට Nයාම ඒ අයව බරපතළ
ගණෙU dංසා Vඩාවට ලT ෙවනවා.
ඔබ;&යලා ෙමනවා K(ව0 කාලයT ස්ෙසp ෙමතැන +
ෙවෙ මස් ෙවෙළඳාමT. ඇට, මස්, නහර, ඇට &+` එTක
බැ$O ෙ ෙවෙළඳාමT තමa ෙ% යා0මක ෙවෙ. අෙ
රෙv ක¢G ෙහ BෙIශ JKයාවකට යන ෙකට, Bෙශpෂෙයම
මැද ෙපරQගට යනෙකට ඔ¢  ලංකා BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශය ;ළ යාපQංe ෙවන ඕනෑ බව අ දනවා. ඒ
වාෙZම ඔ¢ ෙස¦ඛ2 රTෂණයT ලබා ගන ඕනෑ. ෙස¦ඛ2
රTෂණය ලබා ග0ත0 ෙප¦Iගක JKයා ඒජකGෙවT [ෙයxතෙයT- නැ0න% ඔට ඒ වැෙ² කර ගන

ඒජකGවා අ[වායෙයම ෙකෙIයT දානවා, "මම
ඔබට ඉතාම ඵලදායක JKයාවT, ආකෂëය වැ© තලයT
වාෙZම ආරTෂාව0 ලබා ෙදනවා; යන" Kයලා. එෙහම Kයලා
ඔ G ය ලTෂයT, ෙදකT Bතර ස0 ෙදනවා. ෙ% ස
ලැෙබෙ ෙකෙහද? ෙ% ස ලැෙබෙ මැද ෙපරQග
ඉන හා%තාෙග. ඒ හා%තා වසර ෙදකකට ෙමන ෙ%
කාතාව &ලL ගනවා.
අ ක¢Gව0 ෙ%වා ගැන දෙ නැහැ. ඒ 'ද ෙකටසT
BෙI3ය ඒජතවරයා ගනවා. අෙ රෙv ජා ක වශෙය
ඉන Qස්ST ඒජතවරයා තව ෙකටසT ගනවා. ඉ තව
ෙකටසT *ාෙI3ය වශෙය ඉන ඒජතවරයාට හ' වනවා,
තව ෙකටසT එම කාතාවට ෙදනවා. ෙමෙහම තමa ෙ% වැෙ²
ෙවෙ. ෙ% ආකාරයට ෙම¢ ටරටවල JKයාවලට Nය0,
ඒ රටවල ෙබන ෙකෙI කඩලා ආපD ලංකාවට එනවා. ඒ
Bයට ආපD ලංකාවට ආ කාතාව ඇBලා අප හ'
වනවා. ඔ¢ෙZ මහ0වG වාෙZම ý දGව අප හ' ෙවන
ඇBලා Kයනවා, "අ%මාට ෙ% වාෙZ dංසා Vඩා කරනවා;
තළනවා; ෙපළනවා; මරන හදනවා; ýෂණය කරන හදනවා.
ඒ [සා අෙ මහ0තෙය! අෙ අaෙU! මාෙ%! බාෙ!
ෙකතැනට ෙහ Kයලා අ%මාව ආපD අෙ රටට ෙගනැලා
ෙදන" Kයලා. ඔබ;&ය ෙ% කාරණය ගැන දනවා.
මම dතෙ මාස හත අටTම එTතරා IයT
ස%බධෙය ඔබ;&ය කථා බහ කළා. අ ෙ%L ෙමකTද
¢ෙy? අ ෙ%L අමාGෙව ඒ කාතාව  ලංකාවට ෙගවා
ග0තා. ඇය හා%තා ළඟ මාස ;නT වැඩ කරලා gණා. න'0
ඇයට පw ලැලා gෙy නැහැ. ඒ පwය0 ෙදන% Kයලා
අවසානෙU  ලංකා BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශය0
ෙපෙර+ ¢ණා; ඒජකGවා0 ෙපෙර+ ¢ණා. න'0 ඇය
ලංකාවට ඇBලා  ලංකා BෙIශ ෙසpවා [:T කායාංශයට
Ndලා ෙ% කාරණය ස%බධෙය පැ& කළා. අ ෙ%L
ඇයට
G ය එTලTෂ පනස්දාහT ෙවPවට G ය
හැටදාහT තමa ලැgෙy. ඒ Kයෙ, මාක වැ©පව0 ඇයට
ලැgෙy නැහැ. ඒ 'ද cක අරෙගන ඇයට ඉන + ¢ණා.
ෙමන ෙ% වාෙZ ඉතාම ýMත යාවයT ෙමම
ඒජකGව හරහා + වනවා. ඒ [සා ඔබ;&යලාට ෙ%
කාරණා ස%බධෙය වගÈමT පැව| ෙබනවා. අෙ රෙv
කාතාවට ෙ% වාෙZ අපරාධවලට ලT ෙවන ඉඩ ෙදන
එපා. ඔ¢ෙZ අa වාක% අ ආරTෂා කර ෙදන ඕනෑ. අ

1875

2017 ෙනවැ%බ 27

"රට BGව" Kය& මහ ෙල#වට කෑ ගහනවා. ඒ අය
තමෙZ ãමය කැප කරලා අෙ රටට 'ද ලබා ෙදනවා. ඒ
[සා ඒ අය ආරTෂා K|ෙ% වගÈම ඔබ;&යලාට පැව|
ෙබනවා.
ඔබ;&ය ෙ% ෙවPෙව ස%බධ ¢ෙy නැහැ Kයලා මම
Kයෙ නැහැ. ඔබ;&ය0 ෙ% ෙවPෙව ස%බධ ¢ණා;
මැQහ0 ¢ණා. න'0 ඒ ස%බධCම *මාණව0 නැහැ Kයන
එකa මෙZ Bශ්වාසය.
අෙ කාතාව BෙIශ JKයා ලබා ගන Nයාට පස්ෙසp
ඒජකGෙව Kයනවා, "අ[වාෙයම ඔබට ෙමන
ෙමචර වැ©පT ලැෙබනවා; ආරTෂාව ෙදනවා. ඒ [සා K
ගැට`වT නැහැ. අ¢G+ ෙදකම ඉන ඕනෑ. ෙනdcය0 අපට
වකම ෙබනවා 'ද අය කරෙගන ෙගනැලා ෙදන."
Kයලා. ඊට පස්ෙසp ෙ% කාතාව ඒජකGවට 'ද ලබා
ෙදනවා.
ඊළඟට, ෙ% ඒජකGෙව ඉතාම0ම Ùට වැඩT කරනවා.
ඒ තමa ෙ% ඒජකGෙව ඒ අයට බලපෑ% කර& ඒ +න
'දලට වඩා වැw 'දලT ඉලන එක. G ය ලTෂයT +නා
න%, ලTෂ ;නT ඉලනවා. එෙහම ඉලලා ඒ අය Kයනවා,
"ෙ% 'දල +ෙන  තමa අ අදාළ කාතාව ෙගනැලා
ෙදෙ." Kයලා. ඔ¢ට එෙහම කරන බැහැ. ඒ [සා
ෙමන ෙ% වාෙZ Ùට ව2ාපාරවල ෙයෙදන, අෙ කාතාව
ෙකෙලසන, අෙ කාතාවෙZ ãමයට වcනාකමT ෙනL, ඒ
අයට අඩෙ0vට% කරන ඒජකGව වහාම යා0මක වන
ප}Q අදාළ කායාංශයට ෙගවලා, ෙ% ෙගලෙZ බලපÊය
අ[වායෙයම අෙහ කරනය Kයලා මම ඔබ;&යෙග
ඉලා cනවා. ෙ% කට:0ත අ[වාෙයම කළ :;a. එෙහම
¢ෙණ0 තමa, අප ෙවPෙව කාලය කැප කරන, ãමය වැය
කරන ඒ රට BGවට සැල#වා ෙවෙ.
එTතරා කාලයකL අ Bෙශpෂ ඉ¨මT කළා, මැද ෙපරQග
සහ අෙන#0 රටවල ෙසpවය කරලා පැ&ෙණන ෙ%
ෙදමා යෙZ දGව ජා ක පාස පIධ යට සහ පළා0
පාස පIධ යට ෙය' කරන අවස්ථාවT සලසා ෙදන
Kයලා. ඈත ග%%වල ඉන BෙIශ රටවල JKයා කරන
අdංසක අ%මලා, තා0තලාෙZ දGව පාසවලට ඇ;ළ0
කරන ය%K Tෙවටා එකT ෙදන Kයලා අ ඉ¨මT
කළා. අන එෙහම +ෙන  තමa, අෙ රට ෙවPෙව
දැවැත කැප K|මT කරන ඒ ã&කයට අ සැල#වා හා
සමාන ෙවෙ Kයන එක මම Bශ්වාස කරනවා. ඒ [සා මම
ගG ඇම ;&යෙග ඉ¨මT කරනවා, අධ2ාපන අමාත2;මා
එTක කථා බහ කරලා ෙ% රට BGවෙZ දGව BBධ
පාසවලට ඇ;ළ0 කරගනට ය% K Tෙවටා එකT ෙදන
Kයලා.
ගG ඇම ;&ය[, ෙ% අවස්ථාෙ(L මම ෙමන ෙ% කාරණය
.බඳව0 ඔබ;&යෙZ අවධානයට ෙය' කරවන කැමැ a.
අංක: 450, ;K Dනා& ග%මානය, &Qගම, වැගම යන
 නෙයd පQංeව c V.එ%. නයදÅ GTමා ද වා Kයන
අෙ සෙහදර කාතාව 2004.07.09වැ[ දා "ච% කා" Kයන
JKයා ඒජෙය #ෙ(v රටට Nd ෙබනවා. ඇෙZ
පාස්ෙපv ෙන%මරය N-0024299 a. ඇය 2007.08.27ට
ආසන කාලයකL ආපD අෙ රටට එනවා. එෙසp ඇB0 නැවත
වතාවT ඇය 2007.08.27 වන Qන #ෙ(v රටටම යනවා. ඒ
යෙ අෙ oව ෙත©ෙපෙළp dටා ෙබන BෙIශ ෙසpවා
[:T කායාංශෙU කායාලෙU යාපQංe ෙවලාa. ඇය
නැවත වතාවT 2010.06.05වැ[ දාට ෙපර ලංකාවට එනවා. එෙසp
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ඇBලා ඇය 2010.06.05වැ[ දා ආපD #ෙ(v රටටම යනවා.
ඒ යෙන0 අෙ airport එෙT ෙබන BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශෙU කායාලෙU යාපQංe ෙවලාa. 2010 ට 2013
වෂය දTවාම ෙ% ෙස:}ය තමෙZ ප¢ෙ අය එTක
+රකථනෙය ස%බධතා පව0වා ෙගන ෙබනවා; ප¢ෙ
උදBය ඇය සමඟ කථා බහ කර ෙබනවා. න'0, 2013
ෙදසැ%බ මාසෙය පෙස්සp ෙ% වන ෙතT ඒ කාතාවෙග
Kම පBඩයT ඇBලා නැහැ.
ගG ඇම ;&ය[, 2017 වෂයa ෙ% ගත වෙ. ෙ% වන
;G0 ඒ කාතාවෙග Kම පBඩයT ඇBලා නැහැ. ඇය
ඉෙ ෙකෙහpද, ඇයට ෙවලා ෙබෙ ෙමකTද Kයන එක
ස%බධෙය
බරපතළ
ගැට`වT
ෙබනවා.
ෙ%
ස%බධෙය අ පැ& K|% කළාට අපට Kම ආකාරයක
ඵලදා÷ .;රT ලැලා නැහැ. ඒ [සා මම ඔබ;&යෙZ ඉලා
cනවා, ෙ% ගැන Bෙශpෂෙයම ෙසයා බලා ෙ% කාතාව
ෙවPෙව කරන ව ඉහළම සහෙයගයT ලබා ෙදන
Kයලා.
ගG ඇම ;&ය[, කාතාව .බඳව කථා කරන ෙකට මට
මතT ෙවනවා, ෙලක BåහයT. මැT% ෙගK Kයන
ෙඛකයා Båහ කර
ෙබනවා, "ෙ% Bශ්වය dෙවලා
ෙබෙ මවෙZ K}ව සහ dGෙZ Kරණව" Kයලා.
එෙහමන% මවT Kයෙ -අ%මා ෙකෙනT KයෙබලයT ෙබන, සමාජෙU පැවැ0ම අ[වායෙයම තහ¢G
කරන, සමාජ *ගමනය ඉQ}යට ෙගන යන මහා ෙ0ජස්
කාතාවT බව අපට පැහැQa. අ%මා0 කාතාවT. ෙමන
ෙ% වාෙZ මහා දැවැත ශT යT ෙබන, ෙමවැ[ ෙ*¦ඪ
ච}තයT ෙබන කාතාව අෙ සමාජෙය +% ලබනවා. අද
අෙ රෙv ජනගහනෙය යයට 53කට ආසනව කාතා
පරර cන බව අපට ෙපෙනනවා. න'0 අ අහනවා, #O ගඳ
ගහන, ඕජස් වැNෙරන, Qෙන Qන }ෙහන ෙ% ධනප සමාජ
«මය ;ළ අද කාතාවට ෙබන තැන ෙමකTද Kයලා.
ඇයෙZ ඇට, නහර, මස්, ෙ යල B#ණනවා; යල අෙළB
කරනවා; එපමණT ෙනෙවa, අඟපසඟ ෙවන ෙවනම0 අෙළB
කරනවා.
අවසානෙUL යලම එක; කරලා ඇයෙZ ශ|රය
මාධ2ව ඉතාම0ම [Qත Bයට *දශනය කරලා අද
ආදාය% ෙහයා ගනවා. ෙමන ෙමවැ[ ත00වයකට අද අෙ
සමාජය, අෙ රට ප0 ෙවලා ෙබනවා. කාතාවට [ අa ය
ලැෙබෙ, ඒ කාතාවෙZ අa වාක% ආරTෂා ෙවෙ
ෙ% වාෙZ සමාජ «මයK -පාලන «මයK- ෙනෙවa. Ëට
වඩා යහප0 { සමාජ «මයK කාතාවෙZ අa ය DරTMත
K|ෙමPa ඇයට ඒ අවස්ථාව ලැෙබෙ Kයන කාරණය මම
ඔබ;&යට ෙ% ෙමෙහෙ0 මතT කරනවා. අද ෙ% වන Bට
Bවෘත දැC% ම  කාතාව ෙකෙලසා අවසානa.
2016 සංඛ2ා ෙඛන අPව බලන ෙකට කාතා බල අපරාධ
802T + C gO බව අ දKනවා. ඒ වාෙZම කාතා D
අපරාධ 7,942T + C ෙබනවා. ඒ අPව, වැwdc කාතාව
සහ තGය ස%බධෙය ' අපරාධ *මාණය 8,744T
ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙZම අද අෙ රෙv ළමා අපරාධ +
ෙවනවා. 2016 සංඛ2ා ෙඛන අPව ළමා åහන බල අපරාධ
3,368T + ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙZම, ළමා D අපරාධ
2,358T + ෙවලා ෙබනවා. ඒ අPව ස%Xණ වශෙය ළමා
අපරාධ 5,726T Iධ ෙවලා ෙබනවා. ඒ ගැන ඔබ;&ය
කපනා කරලා බලන. අද අ XජÅය0වෙය සලකන
කාතාවට; ඒ දGවට; ගැහැO ළමaට අ0ෙවලා ෙබන
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ෙදවාචකය තමa අපට ෙ% Qස් ෙවෙ. 2017 වසර ;ළ Ëට
වඩා දැවැත ප}හා[යT, දැවැත ඳවැcමT සමාජෙU ඇ
ෙවලා ෙබනවා වාෙZම, ගැහැO ළමa දැw ෙලස Vඩාවට ලT
ෙවලා, ෙකෙලලා අවසානa Kයන එක මම ඔබ;&යෙZ
අවධානයට ෙය' කරනවා.
රෙv ජනගහනෙය යයට 53T ඉTමවා කාතාව cන
බව මම K(වා. ෙ% ෙවන ෙකට ඒ කාතා පරර 'Gංගා
අ0ෙ0 නZගලා
ෙබනවා. *ාෙI3ය සභා, පළා0 සභා,
පාෙ%;ව යන ෙ% ආයතනවල කාතාවට වැw
[ෙයජනයT ලබා ෙදන පාලකa ෙල# කැප K|මT කරන
බව අ දනවා. ඒ වාෙZම, ඒ අවස්ථාව සලසා ෙදන ෙල#
කැT#මK කථා බහ කරනවා.
අ
දනවා, අද පාෙ%;ෙ(0 අෙ කාතා
[ෙයජනය ය% *මාණයK ෙබන බව. න'0 ෙ% වසර
Kdපය ;ළ කාතා ජනගහනෙU *ග යට ෙමන වාෙZ
* පාදන *මාණයTද ෙව කර ෙබෙ Kයලා කපනා කර
බලන. ල®ජa, d}Kතa. 2016L G ය ෙකc 746T හා
2017L G ය ෙකc 829T වශෙය නරාවතන සහ *ාZධන
Bයද% ෙව කරලා
ෙබනවා. න'0 2018L ඓ හාක
ජයåහණයT ලබා ෙබනවා; 2018 වසර ඉ හාසගත ෙවනවා.
ගG ඇම ;&ය[, 2018 වසර සඳහා ෙව කරලා ෙබෙ
G ය ෙකc 265a. බලන, ෙකa තර% ආස්වාදයTද, ෙකa
තර% හාස්කමTද, ෙකa තර% ෙදයTද Kයලා. ෙමන ෙමෙහම
තමa 'Gංගා අ0ෙ0 යන කථා කරන, මාතෘ0වය ඉහ.
වැජෙඹනවා Kයලා කථා කරන ඒ කාතාවට අද ෙමව
ආybවT සලකෙ.
මම ඔබ;&යෙZ අවධානයට ෙය' කරනවා, මාතෘ0වය අd&
ම කැ# වැ[ වයස අ¢G+ 4 QයවGෙZ ඉඳලා 70 දTවා
වන තGණ, වැwdc කාතාව 14 ෙදෙන#ට වඩා වැw
ෙදෙනT ෙ% ෙවන ෙකට Qනකට ýෂණය කරන බව. ýෂණය
ෙවෙ නැහැ, ýෂණය කරනවා. ෙමන ෙග¦තම gIධ රාජ2
;ළ
ෙබන ස්වභාවය. ත'නාෙසpලා කපනා කරලා
බලන. ෙථරවාL g+ දහෙ% '+ මකඩ ¢O ෙ% ෙ% අද
කාතාව ෙ% Bයට ෙකෙලෙසනවා න%, දGවෙZ අනාගතය
ෙකෙහමද Kයන එක ගැන අහන ෙදයT නැහැ.
ගG ඇම ;&ය[, උ;ෙ පැවැ :Iධය [සා නැෙඟනdර
පළාෙ0 BතරT වැද ¢O කාතාව *මාණය 42,565T
ෙවනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ම_;ම[, ඔබ;මාට තව Bනාw 6ක කාලයT
ෙබනවා.

ග# -හා@ ගලpප(4 මහතා
(மா

1878
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மி நிஹா. கல0ப$தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මට ගG ධමංග%
Iධාථ ම_;මාට ෙව කර ෙබන ෙ(ලාව0 ගන
Kයලා K(වා. Bනාw 42T.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඒ ගැන ගG Iධාථ ම_;මා ෙහ එ;මාෙZ පTෂෙU
ෙකෙන# අපට දැP% ෙදන ඕනෑ.

ග# -හා@ ගලpප(4 මහතා
(மா

மி நிஹா. கல0ப$தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

මට BපTෂෙය කථා කරලා K(ෙ(. BපTෂ නායක -

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

න'0 අ ට එය දැP% Lලා නැහැ. අ ඒක බලන%. දැනට
ඔබ;මාට Bනාw 6ක කාලයT ෙබනවා.

ග# -හා@ ගලpප(4 මහතා
(மா

மி நிஹா. கல0ப$தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

මට එම ෙ(ලාව ෙදන Kයලා කථා කරලා K(වා. BපTෂ
නායක කායාලෙය K(වා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, උ;ෙ Ëට වඩා වැw ප¢
ගණනT අනාථ ෙවලා ෙබනවා. ඒ [සා අද කාතාවෙZ
ඉරණම ෙමන ෙ% ආකාරෙය තමa Bසලා ෙබෙ. සෑම
Bනාw 90කට වරTම රෙv ෙකතැනක ෙහ ස්_ ýෂණයT ෙවන
බව පැහැQ ෙවලා
ෙබනවා. 1990 ඉඳලා ෙ% දTවාම
කාතාවට + C ෙබන d}හැර *මාණය ගැන අ කපනා
කරලා බැ`ෙව0, 1990L එවැ[ IÞ 665T, 1995L 542T,
2007L 1,397T, 2008L 1,592T, 2009L 1,624T, 2010L
1,854T හා 2011 ෙනවැ%බ 30 වනBට 1,636T වාතා C
ෙබනවා. 2011 වෂෙU වාතාගත C ෙබන අපරාධව
යයට 48Tම ස්_ ýෂණ. එම *මාණෙය යයට 89Tම අ¢G+
16ට වඩා අb බාකාවට + ¢O අපරාධa Kයන එක0
පැහැQ ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙZම අ Kයන ඕනෑ,
අකරණෙU Bභාග ෙව& පව න නb 15,000K, 4,000Tම
ළ'ට + කර ෙබන *චyඩ යා ස%බධෙය තමa
ෙගP කර ෙබෙ Kයන එක. ඒ [සා නbව යයට
50Tම ළමා අපචාර ස%බධෙය තමa යා0මක ෙවෙ.
ඊළඟට, ෙප+ *වාහන ෙසpවය භාBත K|ෙ%L කාතාව
යයට 90Tම අතවරයට ලT ෙවනවාය Kයන එක පැහැQ
ෙවලා ෙබනවා. ෙමන ෙ% වාෙZ ත00වයT තමa අද අෙ
කාතාව ස%බධෙය ෙබෙ.
ඊළඟට, මම ෙ% ෙමෙහෙ0 ඔබ;මාෙZ අවධානයට ෙය'
කරනවා, අෙ අනාගත පර%පරාෙ( දGව ගැන. අෙ රෙv
පමණT ෙනෙවa, ෙලකෙUම ළමaෙZ අa වාක%
.බඳව ෙබෙහ *ඥ , පන0 ස%මත කරලා ෙබනවා. අ
දනවා රටT Bයට ග0තාම ෙ% ස%බධෙය Å |
අණපන0 ෙමනතර% ස%මත ෙවලා
ෙබනවාද Kයලා.
ෙලකෙU ග0තාම, 1924L ළමයාෙZ අa වාක% .බඳ
xÅවා *කාශනය, 1959L මානව අa වාක% .බඳ Bශ්ව
*කාශනය, 1976L B හා ෙIශපාලන අa වාක% .බඳ
ජාත2තර NBDම ආQ ආìක සමාජ÷ය හා සංස්කෘ ක
අa වාක%
.බඳ ජාත2තර NBD% ගණනාවTම
ළමaෙZ අa වාක% ස%බධව ස%මත කරෙගන
ෙබනවා. න'0 ෙ% ෙමනවා ස%මත කර ග0ත0 Qෙන Qන
දGවට වන හා[ය, දGවට වන අපචාර බරපතළ Bයටම
වැwෙවලා පව නවාය Kයන එක මම ෙ% ෙමෙහෙ0
ඔබ;මාෙZ අවධානයට ෙය' කරනවා.
අ Kයනවා, "ෙහඳම ෙI දGවට" Kයලා. ෙහඳම ෙI
දGවට Kයලා අ පාර%බෑවාට භාBතෙUL අ ෙහඳම ෙI
දGවට ෙදනවාද Kයන එක .බඳව බරපතළ ගැට`වT
ෙබනවා. Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, 2011 වෂය ගැන
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කපනා කරලා බැ`ෙව0, 2011 වසෙ ළමා ස්_ ýෂණ
සංඛ2ාවට වඩා 2012 ' මාස 11 ළමා ස්_ ýෂණ සංඛ2ාව වැwa.
2011 වසෙ ' ස්_ ýෂණ සංඛ2ාව අබව& 2012 වසෙ '
මාස 11 ඇ;ළත ළමා ස්_ ýෂණ 1,464T +C ෙබනවා. ගG
ඇම ;ම[, ෙමන ෙ% Bයට අද අ¢G+ හතෙ දGව පවා
අෙ සමාජය ;ළ බරපතළ Bයටම ýෂණය ෙවනවා.
ඇම ;ම[, පD Nය දවස්වල අPරාධර රජරට
Bශ්වBද2ාලෙU ෛවද2 VඨෙU ෙදවන වසර ෂ2ාවT මහමඟ
දGෙවT දමලා Ndලා gණා. තමට ලැච දGවා මහමඟ
දමලා Ndලා gණා. කපනා කරලා බලන. ෛවද2
ෂ2ාවකට ඒ ලැච දGවා මහමඟ දමලා යන තර%
මානක0වයT ඇ ෙවනවා න% ගG ඇම ;ම[, ඒෙක
Á ම0 ෙවෙ අද අෙ රෙv සමාජය ෙමන තර% +දාත
Bයට ප}හා[යට ප0 ෙවලා ෙබනවාද Kයන එකa. ෙ% වාෙZ
ත00වයT තමa අද අෙ සමාජෙU දKන ෙබෙ. අ
කපනා කරලා බැ`ෙව0, 2012 වසෙ ' මාස 11 ;ළ
පමණT ළමා ස්_ ýෂණ 1,464T වාතා ෙවලා ෙබනවා. '
ස්_ ýෂණ සංඛ2ාෙව යයට 76Tම වයස අ¢G+ 10ට අb
ගැහැP ළමaෙZ කැමැ0ත මත +¢ණා Kයලා *කාශ කරලා
ෙබනවා.
කපනා කරලා බලන. අද අෙ දGව
ෙකaතර% Vඩාවට ප0ෙවලා
ෙබනවාද?
Bෙශpෂෙයම
ගැහැP දGව ෙමන තර% Vඩාවට ප0 ෙවලා ෙබනවාද? ඒ
ළමaෙZ කැමැ0ෙත ෙ% අපචාර + ෙවනවා න% අද ඒ
ළමa ෙකතැනටද වැcලා
ෙබෙ. අපට තාTෂණය
ෙබනවා තමa. න'0 ෙ% තාTෂණය හ}හැc *ෙයජනයට
අරෙගන එය අෙ *ග යට ෙයදා ගැÅම සඳහා ඒ දGවට මඟ
ෙපCම කළ :;a. එෙහම නැ ¢ෙණ0 අපට දැවැත සමාජ
ප}හා[යT BතරT ෙනෙවa, මහා අපරාධවලට 'ණ ෙදන
+ෙවනවාය Kයන එක මා ෙ% ෙමෙහෙ0 ඔබ;මාෙZ
අවධානයට ෙය' කරනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ඒ වාෙZම
2017.04.29
''Qවaන'' ව0 පත වාතා කරනවා, "දGවට { d}හැර ගැන
1929 අංකයට පැ& 9361T ලැÉ
ෙබනවා" Kයලා.
2015.09.21 ''Qවaන'' ව0 පත වාතා කරනවා, "ෙ% වසෙ
ළමා අපචාර පැ& 6500T" Kයලා. ඒ Bයට බැ`වාම ඉතාම
නරක BෙU }öමT තමa අද අෙ සමාජය ;ළ ෙබෙ. ඒ
[සා අ කපනා කළ0 "ෙහඳම ෙI දGවටය" Kයලා, අ
ෙ% දGවට ෙදෙ ෙහඳම ෙIද Kයලා කපනා කළ :;
ත00වයT ෙබනවා.
ඒ වාෙZම මා Kයන ඕනෑ, 2015 â[ මස 09 වැ[
අඟහGවාදා ''ලංකාLප'' ව0 පත වාතා කරනවා, "බාල
වයස්කාර දැ}ය ගභÅ Cෙ% *වාණතාවT" Kයලා. අ¢G+
14, 15, 16 වයස්වල පDවන ළමa ගැ[ය බවට ප0C
ඇ0ෙ0 ඔ¢ BවාහයT + ෙනකරෙගන බව සඳහ වනවා.
බලන, අද අෙ රෙv ෙකa තර% }öමT Iධ ෙවලා
ෙබනවාද Kයලා.
අවසාන වශෙය සමෘI වැඩසටහන .බඳව ඔබ;මාෙZ
අවධානයට ෙය' කරනවා. Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අද
අෙ රෙv ෙදෙකc පහෙළස්ලTෂයක Bතර ජනගහණයT
ඉනවා. අ ෙමෙතT ක අරෙගන ෙබන ණය *මාණය
G ය ෙකc දසලTෂ එකහාමාරT. ෙකc දසලTෂ
එකහාමාරT අ ණය අරෙගන ෙබනවා. අ ෙ% *මාණය
ජනගහනෙය ෙබදලා බැ`ෙව0, ඒක Iගල ණය *මාණය
G ය 490,000T පමණ ෙවනවා. ඒ වාෙZම අගමැ වරයා
2015 ට QN Qගටම Kයනවා, ෙ% රෙv ජනගහනෙය යයට
43Tම එක Qනකට ෙඩල ෙදකට අb ආදාය% ලබන අය Kයලා.

ඒ Kයෙ දළ වශෙය G ය 300ට වඩා අbෙව ආදාය%
ලබන අය. ඇ නැ පරතරය ගැන බැ`ෙව0, අෙ රෙv
ජනගහනෙය වැwම අදාය% ලබන යයට 20ට ජා ක
ආදායෙම 53.2T අa ෙවනවා. ඒ වාෙZම, අbම ආදාය%
ලබන යයට 20ට ජා ක ආදායෙම යයට 0.6a ලැෙබෙ.
කපනා කර බලන, අ ෙමන වාෙZ තැනකද ඉෙ
Kයලා. අ ආìක වශෙය, සාමාජ÷ය වශෙය, සංස්කෘ ක
වශෙය ෙකaතර% අගාධයකටද වැcලා ෙබෙ?
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ෙ% ෙමෙහත වන Bට අෙ
රෙv සමෘI සහනාධාර ලබන ප¢ ලTෂ 14T ඉනවා. ඒ
ලTෂ 14 අත} ඔබ;මලා පD Nය වසර 20 ඇ;ළත ප¢
135,000T සBබල ගවලා ෙබනවා. එෙහම න% තවම
සමෘI සහනාධාර ලබන ෙදෙළස් ලTෂ ගණනT ඉනවා.
තවම සමෘI සහනාධාර ලබනවා Kයෙ ඇa? අෙ සමාජය
ෙකතැනටද වැcලා ෙබෙ? සමෘI සහනාධාර ලබනවා
Kයලා Kයෙ ඒ අය ද}éතාෙ( පහළ ෙකළවෙ ඉනවා
Kයන එකa. ඒ Kයෙ ඒ අය අPෙග .සරණT
ලැෙබන ඕනෑ අය. එෙහම න% ෙ% රට ආìක, සාමාxක,
සංස්කෘ ක වශෙය ෙකචර }O රටTද? පාලකෙය අය
වැය ෙඛන ඉQ}ප0 කරනෙකට Kයනවා, ෙ% වසෙ ඒක
Iගල ආදායම ඇෙම}කාP ෙඩල 4,000T බවට ප0 කරනවා
Kයලා. ෙ% වාෙZ මහා දැවැත ආìක, සමාජ÷ය, සංස්කෘ ක
ඳ වැõමT යL ෙකෙහමද එෙහම කරෙ Kයලා
ඔබ;මා මට Kයන. රෙv [ෂ්පාදන TෙෂpෙÊU ඳ වැõමT
Iධ ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙZම අෙ රෙv ෙබන ස්වාභාBක
ස%ප0, රාජ2 ෙIපළ #O ෙකලයට, ෙනවcනා ගණවලට
B#ණලා Bනාශ කරනවා. ඒ වාෙZ ත00වයT ;ළ අ
ෙකෙහමද ෙ% වාෙZ ආදායමකට යෙ. ඒ වාෙZම, 2017
වසෙ ඒක Iගල ආදායම ඇෙම}කාP ෙඩල 4,500T බවට
ප0 කරනවා K(වා. 2018, ෙමවර අය වැෙU ෙරකථනය
කරලා ෙබනවා ඒක ඇෙම}කාP ෙඩල 5000T බවට ප0
කරනවා Kයලා. ඒ [සා ෙ%වා [ක%ම [ක% රසාර% Bතරa;
dස් කථා Bතරa. ඒ [සා කවදාව0 ෙ% ඉලTකයට ෙ%
ආකාරෙය එන හ%බ ෙවෙ නැහැ. ෙ%වා ජනතාව
රවටන, 'ලා කරන කරන උපරවැvc Bතරa. ඒ [සා අ
ෙ% රෙv පාලකයට Kයනවා, ඇස් ඇරලා රට Qහා බලන,
}ෙහන, ඳ වැෙටන, Bනාශ වන ෙ% සමාජය Qහා බලන
Kයලා. එෙහම බලලා ෙ% රෙv &[Dට, දGවට, අනගත
පර%පරාවට, තGණ තGයට íBතය ෙදන Ëට වඩා
Bම0, යහප0 යමාගවලට අව°ණ ෙවලා හ}යට වැඩT
කරන Kයන බල K|ම කර& මම [හඬ ෙවනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Ëළඟට, ගG ෙ®.Ò. අලව;වල මැ ;මා. ඔබ;මාට Bනාw
නවයක කාලයT ෙව කර ෙබනවා.
ඊට ෙපර, ගG යා[ Bෙ®B«ම මහ0&යට Áලාසනයට
ආරාධනා කරනවා. මම dතනවා කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2ාංශය .බඳ BවාදෙUL ම_;&යT Áලාසනය දැ|ම
තව0 ගG0වයT Kයලා.

අන"#ව ග# ම@ ර(නායක මහතා Lලාසනෙය. ඉව(
vෙය., ග# යා- 'ෙf'yම මහ(Rය nලාසනාMඪ 'ය.
அத0பிற, மா23மி
பிம ரநாய க
அகிராசனதினி0% அகலேவ, மா23மி (திமதி)
விேஜவி கிரம அவக தைலைம வகிதாக .

அவக

யாணி

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and
THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

1881
[අ.භා. 5.11]

ග# ෙf. . අලව"වල මහතා
(மா

1882

පාෙ%;ව

மி ேஜ.சீ. அலவ$வல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

Áලසනා±ඪ ගG ම_;&ය[, අමාත2ාංශ ;නක වැඩ 3ෂ
.බඳ කථා කරන ෙ% අවස්ථාෙ( BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය අෙ තලතා අ;ෙකරල මැ [යෙZ අමාත2ාංශය- .බඳ වචන
KdපයT කථා කරන මම කැමැ a.
අෙ වයඹ පළාත ග0තාම #Gණෑගල Qස්STකෙU පDNය
වසර ගණනාව ;ළ BෙIශ JKයා TෙෂpÊෙU JKයා Bශාල
*මාණයT ලැê අය ඉනවා. ඒ වාෙZම BෙIශ JKයා ආයතන,
එෙහම නැ0න% ඒජ ආයතන Bශාල *මාණයT ෙබෙ
අෙ වයඹ පළාෙ0 #Gණෑගලa. ෙකළඹ හැGණාම වැwම
BෙIශ JKයා ආයතන *මාණයT යා0මක වෙ වයඹ
පළාෙ0a. අෙ ග% *ෙIශ ෙදස බැ`වාම පDNය වසර ගණනාව
;ළ BෙIශ JKයා TෙෂpÊෙU JKයා අවස්ථා ලබා, අෙ රටට,
ඒ *ෙIශයට Bශාල BෙIශ B[මය *මාණයT එක; කර ෙදන
අෙ *ෙIශව BෙIශගත { ඒ Iගලයට; ã&කයට
අවස්ථාව උදා ෙවලා ෙබනවා. ඒ .බඳව අෙ ස;ට *කාශ
කරනවා. ෙ% ã&කය ෙප¦Iගක වශෙය ෙමම ෙප+ෙ(
රටට0 Bශාල ෙසpවයT ලබා L ෙබනවා. සා%*දාaක අෙ
අපනයන ෙභග වන ෙ0, රබ, ෙප වගාෙව අ කාලයT
BෙIශ B[මය ලැgවා. ඊට පD ඇඟ`% TෙෂpÊය ;ළ BෙIශ
B[මය ලබාගන අ Áක0වය ෙගන
gණා. න'0
පDකා¨නව ෙ% BෙIශ JKයා TෙෂpÊය තමa අෙ BෙIශ
B[මය ලබා ගැÅෙ% එක Áක TෙෂpÊයT බවට ප0 ෙවලා
ෙබෙ.
ෙ% BෙIශ JKයවල [රත ෙවලා ඉන අෙ සෙහදරය,
සෙහද}ය අෙ රටට Bශාල BෙIශ B[මය *මාණයT ලබා
ෙදනවා. BෙIශ B[මය ලබා L ෙ% තර% Bශාල කාය භාරයT
ඉෂ්ට කරන උදBයට අ සලකන ආකාරය *මාණව0ද Kයා
එක ෙවලාවකට dෙතනවා. අ අ¢G+ හක :Iධයක පැටලා
dට ෙවලාෙ(, Bෙශpෂෙයම ෙ% BෙIශ ෙසpවා TෙෂpÊෙය
ලැgO 'ද ඒ හැම කට:0තකටම අපට Bශාල හ(හරණT
¢ණා. අද0 අෙ රෙv එQෙනදා කට:; යා0මක K|ෙ% L
ෙ% ලැෙබන BෙIශ B[මය ඉතාම වැදග0. එම [සා BෙIශ
JKයාවT කර අෙ රටට BෙIශ B[මය ලබා ෙදන උදBය
ස%බධෙය රටT හැcයට [ .ගැÅමT, අෙ සමාජෙU
[ අවස්ථාවT ලබා L ෙබනවාද Kයන *ශ්නය පැන න නවා.
ගG තලතා අ;ෙකරළ මැ [ය ෙ% අමාත2ාංශය භාර
ග0තාට පDව, ෙ% TෙෂpÊෙU [යැ c& ඒ අය ෙ% රටට
කරන Bශාල කාය භාරය ඇග÷මට ලT කරන Bශාල
උ0සාහයT ගනවා, අ දKනවා. න'0 සමාජය ;ළ ෙ% ගැන
එතර% +රට ඇග÷මT ෙබනවාද Kයන එක ගැට` සහගත
ත00වයT. ෙ% TෙෂpÊය ගැන කථා කරIL අද ෙවනෙකට
ෙනෙය#0 පDබෑ% ගණනාවT ෙබනවා. Áලාසනා±ඪ ගG
ම_;&ය[,  ලංකාව තවම0 සංවධනය ෙව& පව න
රටT හැcයට BෙIශ JKයා TෙෂpÊය තව+රට0 ඉQ}යට ෙගන
යනට අවශ2a Kයන එක මා Bශ්වාස කරනවා. අ BෙIශ
JKයා TෙෂpÊෙU cන කාතාව ගැන BතරT කථා කරනවා.
න'0 කාතාව BතරT ෙනෙවa, Gෂaද
Bශාල
සංඛ2ාවT ෙ% BෙIශ JKයාවල [රත ෙවලා ඉනවා.
Bෙශpෂෙයම ඉQ}ෙU L අෙ රටට ආෙයජකය ඇB0, ඒ
වාෙZම අෙ ෙI3ය ආෙයජකය අෙ රෙv ෙනෙය#0
කමාත ආර%භ කර අෙ රට Q:O ත00වයකට එනෙකට

අෙ රෙv කමාත ශාලාවලට, අෙ රෙvම JKයාවලට ෙ%
අය ෙය' කර ගන, නැ0න% අ`ෙත තGණය ෙය' කර
ගන අපට අවස්ථාව ලැෙබනවා. ක¢G0 කැමැ0ෙත BෙIශ
රටවල JKයා සඳහා යනවා ෙනෙවa. එතෙකට ඒ අයට
Å | දාලා BෙIශ JKයා සඳහා යාම නව0වා ගනට අවශ2
ෙවෙ නැහැ. ඒ [සා අ එතැනට එන;G ෙ% JKයා අවස්ථා
Òමා ෙනK|ම වඩා ෙහඳa Kයලා මා dතනවා. Bෙශpෂෙය
කාතාව සඳහා ය% ය% Òමාව දැËමට අ ක¢G0 එකඟa.
ෙමකද, දGව ඉන අ%මලා BෙIශ ගතCෙම සමාජ÷ය
*ශ්න ගණනාවT ඇ ෙවන ව. න'0 ඒ සඳහා0 ය% ය%
Òමාව ඇ කර&, පැ ගණනාවT .බඳව කපනා කර
වැඩ කට:; කරනට ඕනෑ. එක පැ0තK මාP ය පැ0ත
වාෙZම තව0 පැ ගණනාවT .බඳව ෙසයා බලා කට:;
කරනවා න% තමa වඩා0 වැදග0 ෙවෙ.
පDNය වසර Kdපය ;ළ }& පාශ්වෙයP0 BෙIශ ගතවන
*මාණය වස} වසර අb ෙවලා ෙබනවා. BෙIශ JKයා
TෙෂpÊය ;ළ අපට ලැෙබන BෙIශ B[මය *මාණය .බඳව
ද0ත මා ළඟ ෙබනවා.
මට ලැලා ෙබන ද0ත අPව, අපට වාMකව ලැෙබන
BෙIශ B[මය *මාණය ෙඩල යන 8ක පමණ ආදායමT
BෙIශ JKයා TෙෂpÊෙය පDNය කාලවල අපට ලබා ගන
ව ¢ණා. BෙIශ JKයා TෙෂpÊෙU JKයා අවස්ථා
ගණනාවT ෙබනවා. එකT තමa BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශය ස%බධ ෙවලා, එෙහම නැ0න% එd යා පQංe
ෙවලා මැද ෙපරQග රටව ආතව සහ ෙක}යාව වාෙZ රටවල
JKයා සඳහා යන අය cනවා. ඊට අමතරව අෙ රෙv Bශාල
}සT :ෙරපෙU සහ අෙන#0 රටවල JKයා සඳහා ෙගස්
cනවා. ෙ% ඔTෙකම ග0තාම අපට පDNය කාලවලL එවැ[
වාMක ආදායමT ලැgණා. න'0, ෙ% වෂය වන Bට එම
*මාණය ෙඩල යන 6.5T පමණ අb ෙවලා ෙබනවා. ඒ
ගැන0 අ ෙසයා බලන ඕනෑ. ෙ% TෙෂpÊෙU කට:; කරන
ඒජකGවා, එෙහම නැ0න% BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශෙU මහ0ම-මහ0Ë, BෙIශ ෙසpවාෙ( [:Tත අයෙZ
*ශ්න ගැන අවෙබධෙය කට:; කරන ඕනෑ Kයලා මම
Bශ්වාස කරනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."Rය
(மா

மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ගG ම_;මා, ඔබ;මාට තව Bනාw ෙදකක කාලයT
ෙබනවා.

ග# ෙf. . අලව"වල මහතා

(மா மி ேஜ.சீ. அலவ$வல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

ෙහඳa. ෙමකද, ඒ අයෙZ උන+ව මත තමa BෙIශ
JKයා TෙෂpÊෙU ෙ% තර% ජයåහණ ලබා ගන අපට අවස්ථාව
උදා ¢ෙy. ඒ වාෙZම ගG BෙIශ JKයා අමාත2;&යෙZ
අවධානයට මම කGණT ෙය' කරන කැම a. මැද ෙපරQග
කලාපයට ã&කය සපයන රටව ගණනාවT ෙබනවා.
ඉQයාව, ෙපාලය, බංZලාෙIශය, පාKස්තානය, Vනය,
ෙකයාව, උගඩාව, Bයvනාමය වැ[ රටව රා යT
ෙබනවා. න'0 අ රජයT Bයට තරගකා| රටවල ත00වය
ගැන සලකා ෙනබලා, අ 0 d;මෙ0ට පw වැw කරෙගන
ෙනෙය#0 NBD%වලට එළණාම, ෙ% තරගකා} අවස්ථාව
අපට අd& ෙවලා යනවා.
Bෙශpෂෙය }& පාශ්වය BෙIශගත Cෙ% L. පDNය අය
වැය ;. ඉQ}ප0 කළ සමහර ෙයජනා ;ළ ෙ% TෙෂpÊෙU

1883

2017 ෙනවැ%බ 27

ය% ය% අdතකර ත00වය අපට උදා ෙවලා ෙබනවා. පDNය
කාලෙU L අdතකර +C% ඇ ¢ණා. අෙ තරගකා| රටව
සඳහා ෙගවන වැ© *මාණයට වඩා වැw වැ©පT අ ඉQ}ප0
කරලා ෙබනවා න%, BෙIශ රටවල ෙගවන පw *මාණය
ගැන0 අ සලකා බලා ඒ .බඳ [ෙයxත මහ0වG සමඟ
සාකඡා කරලා, ෙ% .බඳව ෙහඳ මධ2ස්ථ තැනකට ආෙව0
ෙ% TෙෂpÊය තව+රට0 ඉස්සරහට ෙගන යාමට එය G#ලT
වනවාය Kයන එක ගG BෙIශ JKයා අමාත2;&යට මතT
කරන ඕනෑ. Bෙශpෂෙයම එ;&යට Bශාල ¢වමනාවT
ෙබනවා, ෙ% TෙෂpÊෙU ගැට` සහගත ත00වය Bසඳා ෙගන
එය ඉQ}යට අරෙගන යන. ෙමd මාPMක පැ0ත ගැන, ඒ
වාෙZම කාතාවෙZ *ශ්න සහ TෙෂpÊයට ස%බධ අෙන#0
*ශ්න Bසඳාෙගන ෙමම TෙෂpÊය කඩා වැෙටන ෙනL
ඉස්සරහට අරෙගන යන එ;&යට ¢වමනාව ෙබනවා. ඒ වැඩ
.ෙවළ යා0මක K|මට ගG අමාත2;&යට0, එ;&යෙZ
අමාත2ාංශ ෙක%;මා ඇ; ඒ [ලධා} මyඩලයට0 එම
කාය ඉෂ්ට කරන ශT ය ලැෙබන Kයලා *ාථනා
කරනවා. ඒ වාෙZම ඉQ} කාලෙU L BෙIශ JKයා TෙෂpÊය
ඉQ}යට ෙගනයන අවශ2 වැඩ .ෙවළ යා0මක කරන
එ;&යට ශT ය ලැෙබන Kයලා *ාථනා කරනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;&ය[, ඔබ;&යට0 ස්; වත
ෙව& මෙZ කථාව අවස කරනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."Rය
(மா

மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ෙබෙහම ස්; a, ගG ම_;මා.
ර0නායක ම_;මා.

Ëළඟට, ගG ම

[අ.භා. 5.19]
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dට අකරණ ඇම ;මාට0 ෙ% ගැන ඇ ෙවන කGO
පැහැQ කරලා +නා. සාගල ර0නායක ඇම වරයාට0 ඇ
ෙවන කGO K(වා. මම පාෙ%;ෙ(L *ශ්න නඟලා ඔ
කරලා ෙප{වා.
ගG ඇම ;&ය[, ෙ% යන «මයට ඔබ;&යට ත[වම අෙ
රෙv ළමා අපචාර නතර කරන බැහැ. න'0 අ දනා සැබෑ
සත2ය තමa, සාමාන2 උසාBවල ළමා අපචාර නbව
වැරQකGව ෙවෙ යයට හතරa. ඔබ;&ය ඒ ගැන
දනවා. ඔබ;&ය ඒ ගැන ඉෙගනෙගන0 ෙබනවා. ෙලකය
රාම0 සාමාන2 උසාBවල අහන නbව ළමා අපචාර
ස%බධෙය යයට 8කට වඩා වැරQකGව ෙවෙ නැහැ.
ෙමකද, ළමa බයa. ළමaට Kයන ෙ0ෙරෙ නැහැ.
සාTM පරස්පරතාව [සාම ඒ අපරාධකGව [දහස් ෙවනවා.
ලංකාෙ( ෙබන ත00වය0 ඒකa. වැරQකGව වන *මාණය
ලංකාෙ( න% යයට හතරa දශම ගණනT ෙවනවා, ෙලකෙU
යයට අටa දශම ගණනT ෙවනවා. Bද2ා දැ}යෙZ ඝාතනය
ස%බධෙය නbවT
යL ජනාප වරයා යාපනයට
Ndලා ඒ දැ}යෙZ ෙදම( යට K(වා, ළමා අපචාර .බඳව
Bෙශpෂ අකරණයT ඇ කරනවා Kයලා. න'0 එ;මාෙZ
ෙගඩT ෙපෙර+ වාෙZ ඒ ෙපෙර+ව0 ඉ© කරලා නැහැ.
අ දැTකා, ඒ ෙවලාෙ( ඒකට අකරණ ඇම වරයාෙZ
පැ0ෙතP0 ය%K බාධාවT gණා. න'0 ඔබ;&යට0 ෙ%
සභාෙ(L Kයා ෙබනවා. මම ෙ% ගැන cකT ෙහයලා ෙබන
[සා - ෙගඩT ෙනෙවa, ෙප²ඩT ෙහයලා ෙබන [සා - මම
දනවා, ද#O අකාෙ(, අයලතෙU හා එංගලතෙU ළමා
අපචාර ස%බධෙය ෙබන Bෙශpෂ අකරණවල conviction
rate එක යයට 75T, 76aT වන බව. වැරQකGවෙග ÖQතaෙග- යයට 75කටම දçව% ලැෙබනවා. ෙමකද,
ෙමd ස්වභාවය තමa ළමා අපචාර කරන Iගලය එකK
නතර ෙවෙ නැහැ.

ග# ම@ ර(නායක මහතා
(மா

மி பிம. ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;&ය[, කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2ාංශය සහ අෙන#0 අමාත2ාංශවල වැය 3ෂය
ස%බධෙය අද Qන පැවැ0ෙවන BවාදෙU L ලැÉ ෙබන
ෙකc ෙවලාව ඇ;ළතL කGO KdපයT Kයන කැමැ a.
කාතා හා ළමා කට:; .බඳ Bශාල කGO *මාණයT ගG
ම_වG Kdප ෙදෙන# B ඉQ}ප0 කරP ලැgවා. ෙ%
කGO කාරණා .බඳ ඒ අදාළ අමාත2ාංශය දනවා Kයලා මම
dතනවා. ෙනදනා කGO ෙනෙවa. න'0, ෙබෙහ Bට අ
ෙහම දනා කGO ස%බධෙය වන අb පාbක% සහ
වැJQ වළTවා ගන අසම0 වන එක තමa පDNය කාලෙU0
සෑම TෙෂpÊයකම දKන gෙy. කාතා සහ ළමා කට:;
ස%බධව0 එෙලසමa. ඒ අතර මම Bෙශpෂෙයම Kයන
කැමැ a, ළමා අපචාර .බඳ Bශාල සාකඡාවT අප රෙv
ෙබනවා; ෙලකෙU
ෙබනවා. මම ඊෙU දැTකා,
"කාතාවට එෙරd *චyඩ0වය ©දැÈෙ% ජාත2තර
Qනය" සැම|ෙ% උ0සවෙU L *ංශ ජනාප වරයා *කාශයT
කරලා gණා, *ංශෙU පවා සෑම Qන ;නකටම එක කාතාවT
බැN
ගෘහස්ථ *චyඩ0වය [සා මැෙරනවා Kයලා. ඒ
Kයෙ, අ¢GIදකට *ංශෙU කාතාව 125T මැෙරනවා
Kයලා. මම දෙ නැහැ, ලංකාෙ( ත00වය ෙමකTද Kයලා.
සමහර Bට ලංකාෙ( මැෙරන ගණන අb ඇ . මැ} මැ} íව0
ෙවන සංඛ2ාව තමa වැwෙය ඇ0ෙ0 Kයලා මා dතනවා.
ළමා අපචාර .බඳව0 මම Qගටම කGO Kයා ෙබනවා.
BෙIශ JKයා ඇම ;&ය[, අකරණ ඇම ;&ය0 ඔබ;&යම
[සා මා ඔබ;&යෙග ඉතාම දැwව ඉ¨මT කරනවා. ක

ගG එස්.É. Qසානායක ඇම ;ම[, ෙ%වා ඊට පස්ෙසp
ඔබ;මාෙZ අමාත2ාංශයට එනවා. ෙමකද, සමාජය ඳ වැ©ණාට
පDව සමාජය සBබල ගවන ෙවෙ ඔබ;මාට ෙ. ඔ¢
එකK නතර ෙවෙ නැහැ. සාමාන2ෙය ඔ¢ෙZ
දායක0වය අbම වශෙය අපරාධ හතරකටව0 ෙබනවා. ඒ
Kයෙ එක අපරාධයT කරලා ෙ}ලා, අපරාධ හතරT-පහT
-ෙල#ම අපරාධයT- කළාට පDව තමa හD ෙවෙ. ඒ [සා
අකරණ ඇම ;&යෙග මම ඉ¨මT කරනවා. ෙල# වැඩ
කරන ඔබ;&යෙZ ළඟ සැලD% ඇ . න'0 ෙකෙසp ෙහ
ළමa සහ ළමා අපචාර ස%බධෙය ෙ% රෙv Bෙශpෂ
අකරණයT d©වන Kයලා මම ඉ¨මT කරනවා.
ළමා අපචාර නතර කරන ඔබ;&යට බැහැ. ඒක නතර
ෙවෙ නැහැ. න'0 ඒ අපරාධකGවෙZ වැw *මාණයකට
දçව% ෙදන ව. නැ0න% අපරාධකGවා0, අපරාධයට
ලT { දැ}ය0 ෙදෙදනාම එකම සමාජෙU íව0 ෙවනවා. එකම
සමාජෙU එක ළඟ íව0 ෙවනවා. ඔබ;&ය දනවා, වැw
සංඛ2ාවT අපචාරයට ලT ෙවෙ සËපතමයෙග. නැ;ව
ෙකළඹ ෙකෙනT අPරාධරෙU ෙකෙන#ෙග ýෂණය
ෙවෙ නැහැ; ෙකළඹ ෙකෙනT ෙමනරාගල ෙකෙන#ෙග
ýෂණය ෙවෙ නැහැ. ඒ Kv©ව *ෙIශෙU ෙකෙන#ෙගම
තමa ýෂණය ෙවෙ. එතෙකට අපරාධකGවා උෙI-හවස
දැක දැක තමa íව0 ෙවන ෙවෙ. ඒ [සා මම
ඔබ;&යෙග කාGකව ෙ% ඉ¨ම කරනවා. ඔබ;&යට ෙ%
*ශ්නය ස%Xණෙය Bසඳන බැහැ, යයට 10Tව0
Bසඳන බැහැ; ඔබ;&ය ෙනෙවa, ක¢G ඔතැනට ආව0, ෙ%
set-up එක0 එTක. න'0 ඔබ;&යෙග කාGක ඉ¨මT
කරනවා, Bෙශpෂඥ උපෙදස් අරෙගන ළමා අපචාර .බඳව
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[ගG ම ර0නායක මහතා]

Bෙශpෂ ළමා අකරණයT d©වන Kයලා. ඒක තමa අපට
කරන ෙබන *ධාන ඉ¨ම.
ගG ඇම ;&ය[, මම කනගා© ෙවනවා, Bද2ා දැ}යෙZ
ඝාතකa, ýෂකa ආරTෂා K|ම .බඳව අකරණෙය
ෙචදනා ලබ අය අතර ඔබ;&යලාෙZ ඇම ව}යT ඉන
එක .බඳව. මම ඒක වගÈෙම Kයනවා. ෙ% ආybෙ(
ඇම ව}යT ඉනවා. මම නම Kයෙ නැහැ, ඒ
ඇම ව}යට0 දGව ඉන [සා. යාපනය මහාකරණෙය
න% කරලා ෙබනවා, ඒ අපරාධකGව, ඒ දැ}ය ýෂණය කර
*ධාන ÖQතයා රට පනන දායක ¢ණා Kයලා. මම ෙනෙවa,-

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;&ය[, අෙ ගG ම ර0නායක
ම_;මාට0 *ශ්නයT ෙනවන මම ඒ ගැන ෙපw [වැරQ
K|මT කරන ඕනෑ. ගG ම_;ම[, ඔබ;මා ඔය Kයන
ඇම ;&ය ෙමතැන නැහැ. න'0 එෙහම ෙචදනාවT K|ෙම
වළKන Kයලා මම Kයනවා. ෙමකද, එදා ඔය Kයන Iයට
අදාළ ÖQතයාට d}හැරයT ෙවලා ඔ ඝාතනය ¢ණා න%,
ඇ0තටම නbව#0 නැහැ, Bද2ාට ¢O අසාධාරණය ෙවPෙව,
Bද2ාෙZ මරණය ෙවPෙව Kම සාධාරණයT ඉ© ෙවෙ0
නැහැ. එෙහම නැ;ව එ;&ය Kම අවස්ථාවක -ඔබ;මා ඔය
Kයන ම_;&යට *ශ්නයT ෙවන [සa මම ෙ% Kයෙ.Kම වැJIදT කෙළp නැහැ. අර Iගලයාට හා[යT ¢ණා න%
නbව එතැ[ ඉවර ෙවනවා. ගG ම_;ම[. ඒ [සා එෙහම
ෙචදනා කරන එපා Kයලා මම ඉ¨මT කරනවා.

ග# 'ජයකලා මෙහ>ස්වර. මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) விஜயகலா மேக>வர)
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

නැ {ෙjය.
எ'தா.
rose.

ග# LලාසනාMඪ ම."Rය
(மா

மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ගG Bජයකලා මෙහpස්වර රාජ2 ඇම ;&ය.

ග# 'ජයකලා මෙහ>ස්වර. මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) விஜயகலா மேக>வர)
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

ගG ම_;ම[, ලබන මාසෙU 5 ෙව[ දා කavස්වල court
එෙT ෙ% case එක නැවත Bභාගයට ගනවා. ඔබ;මා ඒ වන
ෙතT ෙප²ඩT බලාෙගන ඉන. එදාට court එෙT judge ඒ
ස%බධෙය උ0තර ෙදනවා.

ග# ම@ ර(නායක මහතා

(மா

1886

පාෙ%;ව

மி பிம. ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

මම කාටව0 ෙත ය දමන NෙU නැහැ. න'0, පැහැQව
මා K(ෙ( මහාකරණ B[ශ්චයකාරවරයාෙZ සටහන. ෙ%
Iය ස%බධෙය මා කනගා© වනවා. මා නම ෙනK(ෙ(0
මා දනවා, එ;&ය දGෙව cන මවT Kයලා. මට එෙහම

*ශ්නයT ෙනෙවa ෙබෙ. මා Kයෙ ෙ% Iය
ස%බධෙය ෙ% ආybව ල®ජා වන ඕනෑය Kයලාa.

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

එෙහම ෙදයT ¢ෙy නැහැ.

ග# ම@ ර(නායක මහතා
(மா

மி பிம. ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගG ඇම ;&ය[, එෙහම ¢ෙy නැ බවට ඔබ;&ය
ෙමනවා K(ව0, ඒ *ෙIශවලට Ndලා ෙ% ස%බධෙය
අහලා බලන. ෙ% ස%බධෙය මට ෙප¦Iගක *ශ්නයT
නැහැ. [බාධා K|මT] මා dතෙ රාජ2 ඇම ;&ය දනවා,
ෙමකTද ¢ෙy Kයන එක
.බඳව. මහාකරණ
B[ශ්චයකාරවරෙය# [ක% ෙමවැ[ ෙදයT *කාශ කරa Kයලා
මා dතෙ නැහැ. මම එතැනට Ndලා ඒ නbවට ඇ% ක
+නා. ඒ Bස්තර ජනමාධ2වල0 පළ ¢ණා. ෙ% Iය
ස%බධෙය මෙZ ෙවලාව නාස් කරන මා කැමැ නැහැ.

ග# 'ජයකලා මෙහ>ස්වර. මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) விஜயகலா மேக>வர)
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

Å ය දනවා න%, ඔබ;මා කථා කරන. නැ0න% කථා
ෙනකර ඉන.

ග# ම@ ර(නායක මහතා
(மா

மி பிம. ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

මා ඔබ;&ය0 එTක ඒ ස%බධෙය පැටෙලන යෙ
නැහැ. ල®ජා වනවා න%, ඔබ;&යට තමa ල®ජා වන
ෙබෙ.
ගG කාතා හා ළමා කට:; ඇම ;&ය[, ෙ% ඔTෙකම
ෙIව [සා ළමා අකරණයT
d©වන Kයලා මා
ඔබ;&යෙග ඉලා cනවා. එතෙකට [වැරQකGෙව
ෙහයා ගන0 ව, ෙමනවාද ¢ෙy Kයලා ෙහයා ගන0
ව.
ගG ඇම ;&ය[, ළමa ස%බධ අ[T කGණ වෙ
ම0පැ සහ ම0 éව2 ස%බධ *ශ්නයa. ය &ල අb K|ම
ස%බධව ෙ% රෙv Bශාල සාකඡාවT ඇ ¢ණා. ය &ල
අb K|ම ස%බධෙය ආybව ඉQ}ප0 කරන ෙමඩ තක
5T
ෙබනවා. එකT තමa, ලංකාෙව යයට 49T
ඇෙකෙහ ෙවPවට ක පාBe කරනවා Kයන එක.
ය &ල අb ¢ණාම ඒ ෙගල කව යවලට මාG
වනවා Kයනවා. ගG ඇම ;&ය[, ඔබ;&ය0, Áලාසනා±ඪ
ගG ම_;&ය0 දනවා, අෙ රෙv ක ෙබන ජන
සමාජය ෙවන0 ආìක සමාජ තලයT Kයලා. ය [ක%
+න0, බදාම අනන &[හා ය ෙබෙ නැහැ. ඒ &[හා
ක තමa ෙබෙ. අPරාධරය, ෙමණරාගල,
හ%බෙතට පැ0ෙ0 ය [ක% ෙබදන. එතෙකට ඒ
*ෙIශවල &[ස්D යG0 Éලා, ක0 ෙබනවා. ඒක තමa
ෙවෙ. එම [සා ය ෙබන සමාජ තලය ෙනෙවa, ක
ෙබෙ. ෙ% ද0ත0 වැරQa. අෙ රෙv යයට 49T ක
ෙබෙ නැහැ. එෙහම න%, ආybව BDGවා හ}න.
ෙමපමණ * ශතයT ක ෙබෙ නැහැ. න'0, ය &ල
අb කළා Kයලා ක ෙබන අය යවලට මාG වෙ
නැහැ. ඒක ෙබG කථාවT. ෙ%, සමාජ මvට% ෙදකT.
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ෙදවැ[ කGණ ෙමයa. අ[T රටවල ජනතාව -Bෙශpෂෙයම
:ෙරVය රටවල ජනතාව- තද ඇෙකෙහ වග පාBe
කරෙ නැහැ. ඒ ෙගල ෙබෙ ය. න'0, අෙ
රෙv ජනතාව තද ඇෙකෙහ පාBe කරනවා. අ තද
ඇෙකෙහවල &ල තව වැw කරන ඕනෑ. ෙමකද, ෙ%කට
ෙවන rocket science එකT නැහැ, Áලාසනා±ඪ ගG
ම_;&ය[. ෙ%ක ෙ% මහා ෙල# *ශ්නයT ෙනෙවa.
ෙලකෙU ඕනෑම ෙදයක භාBතය අb කරන ෙබන «මය
ෙමකTද? භාBතය අb කරන ව «ම ෙදකa ෙබෙ.
එකT තමa, Dලබතාව අb කරන එක. එන%, ෙ%වා ගන
ෙබන ඉඩකඩ අb කරන ඕනෑ. ගන ෙබන ඉඩකඩ අb
කළා න%, &[Dට ෙ%වා ගන බැ}වනවා. එතෙකට Kයa,
ක ෙබනවා Kයලා. න'0, ඊට පස්ෙසp Åත2PÙලව ය%
*මාණයකට ක අලන0 ව. අ[වායෙයම
Dලබතාව අbවනවා න%, පාBeය අbවනවා. අද හැම
supermarket එකකම වාෙZ ය ගන ෙබනවා. මා නම
Kයන%, "Food City" Kයලාa ෙබෙ. හැබැa, ෙ% හැම
Food City එකTම අරT# ස්කාගාරයT. අද බලන, අරT#
සඳහා වැwම ෙපම ෙකෙහpද ෙබෙ? ඔය Kයන හැම
supermarket එකකමa. ඔබ;&යට දැ Nෙය0 බලාගන
ව, හැම supermarket එකකම සවස හෙය පස්ෙසp අරT#
ෙපම තමa Qගට ෙබෙ Kයලා. ම0පැ භාBතය අb
කරන න%, අ Dලබතාව අb කරන ඕනෑ. ඒකට තව «මයT
තමa, &ල වැw K|ම. එතෙකට පාBeය අbවනවා.
ස%Xණෙය නතර කරන ඕනෑ නැහැ. අ Kයෙ නැහැ,
ස%Xණෙයම ම0පැ නැ කරන Kයලා. එෙහම ෙබG
කථා Kයන ඕනෑ නැහැ.
අවසානෙU ෙ% හැම ෙIකටම ෙග+G වෙ දGවය
Kයන එක අ පැහැQව Kයන කැමැ a. ෙ% හැම අරT#
ෙබතලයKම ෙමකTද වෙ? එක අරT# ෙබතලයT
වැwෙය BKෙණනවා Kයලා Kයෙ ගෘහස්ථ dංසනය ;
oණයK වැwවනවා Kයන එකa. ගෘහස්ථ dංසන කරන
}&ෙග යයට 75T ෙ% ෙIව කරෙ Éලා ඇBලාa.
එම [සා අරT#a, ගෘහස්ථ dංසනයa එකට ස%බධa. එම
[සා පැහැQවම ෙ%ක ෙමඩ තකයT. :ෙරVය රටවල
ජනතාව ය පාBe කරෙ ෙවන ෙහp;වකට. :ෙරVය
රටවල
ෙබෙ ෙවනම සංස්කෘ යT. :ෙරVය රටවල
&[ස්D ෙබෙ ස;ටට. න'0, ෙ% රෙv &[ස්D ෙබෙ
+කට. අ[ක, ෙ% ;. +වන ෙල#ම ෙI ෙමකTද?
යව වන ෙල#ම අන;ර එෙ ෙ% ඇම ;&යලා
ෙදෙදනාටa. අෙ රෙv සංස්කෘ ය අPව ෙමන අපරාධ
+¢ණ0, ෙමන පDගාËක% gණ0, අෙ රෙv කාතාෙව
ගරv, අරT# ෙබෙ නැහැ. ඒක අෙ රටට ෙබන
ෙල#ම වාසනාවT.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;&ය[, අද ය ව2ාත Cෙගන
යනවා. Bෙශpෂෙයම garment sector එෙT partiesවලට Nයාම
ගැහැP ළමaට ය ෙබන ෙවනම room එකT ෙබනවා.
ය &ල අb { ගම ෙමකද ෙවෙ? ඔ¢ එයට තව0
ෙග+G ෙවනවා; එය fashion එකT කරගනවා. අප Kයෙ
:ෙරපෙU Bයට අෙ සංස්කෘ ය ෙවනස් කරන න% තව0
කරන ෙගඩT ෙIව
ෙබනවා Kයාa. එෙහම න%,
ඔTෙකටම ක ෙහG අලන එපායැ. ඔTෙකටම ක
ෙහG අලන ඕනෑ. ස්_ ýෂණය ආQයට උද¢ කරන අය dෙ
ඉන ඕනෑ. ඇම ෙකෙන#ෙග වරදT ¢ණාම ඔ ඉලා අස්
වන ඕනෑ. එෙහම ෙ සංස්කෘ ය හදන ඕනෑ. ඒවා ෙමකව0
ෙනකර ඉස්සර ෙවලාම ය &ල අb කරලා වැඩT නැහැ ෙ.
එෙහම සංස්කෘ ය හදන බැහැ. මම දැTකා කැනv මාධ2
*කාශක;මා Kයනවා, ඒ &ල °රණය කරන Bද2ාPÙල

sÊයT තමa ෙගන ෙබෙ Kයා. sÊ Kයන ඒවා අපට
හදන ව; ෙවනස් කරන ව. ඒවා ෙදBය +
ෙIව ෙනෙවa. ය &ල අb K|ම [සා පාස ෂ2
ෂ2ාව -දGව- පැහැQවම එයට ෙග+G ෙවනවා;
තGය එයට ෙග+G ෙවනවා. ෙමකද, ලංකාෙ( ෙල#ම
ෙවළඳ ෙපළ පව ෙ කාතාව ඉලTක කරෙගනa.
කාතාවට ය G+ කරන ව. කාතාවට ක
ෙහ අරT# G+ කරන බැහැ. ගG කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2;&ය[, ය &ල අb K|ෙම බලපෑ% වන *ධානම
ෙවෙළඳ *ජාව ඉෙ ඔබ;&යෙZ අමාත2ාංශය යටෙ0a. ඒ
[සා මා Bෙශpෂෙයම ඉලා cනවා, කාතා හා ළමා කට:;
අමාත2ව}ය වශෙය ෙහ ඔබ;&ය ය &ල අb K|මට
BGIධව ය% මැQහ0 CමT කරන Kයා. [බාධා K|මT]
ප0තරයට ෙනෙවa, ඔබ;&ය කැනv මyඩලයට ඒ කාරණා
ඉQ}ප0 කරන. ඒවා ගැන සාකඡා කරලා °+ ගනා තැන
එතැන ෙ. ගG අමාත2;&ය[, මා ඔබ;&යෙග
Bෙශpෂෙයම ඉ¨මT කරනවා. ලංකාෙ( ෙ% .බඳ රාජ2
ආයතනයT ෙබනවා, +%ෙකළ හා මධ2සාර .බඳ ජා ක
අකා}ය Kයා. මම කාතා කට:; අමාත2;&යෙග ඉලා
cනවා ඔබ;&ය ඒ ආයතනෙU *ධා[ කැඳවා ෙ% .බඳව
සාකඡා කරන Kයා.

ග# LලාසනාMඪ ම."Rය
(மா

மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ගG ම_;ම[, ඔබ;මාට
ෙබෙ ෙව කළ
ෙවලාෙව තව0 Bනාw ෙදකක කාලයT.

ග# ම@ ර(නායක මහතා
(மா

மி பிம. ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ෙහඳa. Áලාසනා±ඪ ගG ම_;&ය[, ෙමය බරපතළ
කාරණයT. අෙ අ%මලා ය Éලා ෙගදර එන පට
ග0ෙත0 ෙමකද ෙවෙ? අෙ තා0තලා, මාමලා, බාපලා,
Òයලා අරT# Éලා ඇB0 ෙගවවල නටන නාඩගම අ දැක
ෙබනවා. ඔබ;&යලා ෙසයා බලන :ෙරපෙU ෙබන
ෙදවාචකය ෙමකTද Kයා. එෙහp අ%මා ෙගදර එෙ Éලාa.
South Africaවලට Nd බලන. අ%මා ෙගදර එෙ Éලා.
අපට ෙ% ෙබන කරදර ඇ ! ෙ% ෙබන කරදර ෙහඳෙටම
ඇ ! ෙමය බරපතළ ෙලස ගන. ගG අමාත2;&ය[, .ඳ
කැවාම වළ ෙපෙනනවා වාෙZ ෙIව ෙබනවා. ඒ [සා රටම
උන+a, ඒ වළ වහන. ෙමකද, ඒ වළ ෙපෙනනවා ෙ. ෙ%
ෙයජනා [සා වළ හැෙදෙ අ¢G+ 10T, 15T Nයාමa. එය
ෙපෙනෙ නැහැ.
ගG අමාත2;&ය[, ඔබ;&යෙZ අමාත2ාංශය ගැන කතා
කරIL අවසාන වශෙය මට ඔබ;&යට Kයන ෙබෙ ෙ%
කාරණයa. පනත ම  කාතාවෙZ ෙIශපාලන [ෙයජනය
වැw කර
gණා. හැබැa ඒ ජනාප වරයාම, ඒ
ජනාප වරයාෙZ පTෂයම අද ඡදය ක දමන නb දාලා
ෙබනවා. අ ල®ජා ෙවනවා, ජනාප වරයා .බඳව. ල®ජා
ෙවනවා. මdද රාජපTෂ මහ0මයා Kයෙ, 2010 වෂෙUL
තමෙZ හaෙය ජනාප { ෙකෙනT. එ;මාෙZ පTෂය0
gණා තමa. න'0 එ;මාෙZ ත[ හaෙය තමa එ;මා
QPෙ(. 2010 වෂෙUQ "රාජපTෂ" Kයන නමට ඡදය +නා.
අ Kයනවා 2015 වෂෙUL ෛම_පාල }ෙසpනට + ඡදයT
නැහැ Kයා. ෙ% රෙv ෙප+ ජනතාව ඒ ඡදය +ෙ රාජපTෂ
පාලනය නතර කරනa. ඒ [සා රාජපTෂ මහ0මයා කරන
වැJIදකට වඩා ෙදoණයT වැJQa ෛම_පාල }ෙසpන
ජනාප වරයා වැJIදT කරනෙකට. ල®ජා ෙවනවා. අ ෙ%ක

1889

පාෙ%;ව

[ගG ම ර0නායක මහතා]

ඔ කර ෙපවනවා. ෙ% රෙv නායකෙය නැහැ. ෙ% පTෂ
ෙදකට නායකෙය හදන බැහැ, Áලාසනා±ඪ ගG
ම_;&ය[. රට ෙවPෙව කට:; කරෙ නැහැ. තම
ගැන Bතරa තෙ. ල®ජා ෙවනවා. ඡදය ක දාලාකාතා
[ෙයජනය වැw කරෙ ෙකෙහමද?
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;&ය[, අවසාන කGණ වශෙය
මට Kයන ෙබෙ ෙමයa. 'ස්% Bවාහ Å ෙU, උඩරට
Bවාහ Å ෙU පව න කාතාව පහ0ෙකට සලකන සමහර
වග , ඉඩ% Å ෙU ෙබන, ඉඩ% පන0වල ෙබන ඇතැ%
Å | ෙවනස් K|ම රටකට පැවෙරන වගÈමT. සංස්කෘ ක
අa වාක% රKන ඕනෑ Kයා කාතාවට සහ දGවට
ෙහ කාට ෙහ අදාළව ආyb«ම ව2වස්ථාෙ(
ෙබන
අa වාක% යට කරන කාට ෙහ අa යT ෙබනවා Kයා
අ තෙ නැහැ. ඒ [සා Bෙශpෂෙය මා කාතා හා ළමා
කට:; අමාත2;&යෙග ඉලා cනවා, 'ස්% Bවාහ
Å ෙU, උඩරට Bවාහ Å ෙU ෙබන සමහර වග වල ෙබන
අb පාbක%-

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

එකT ෙබනවා.

ග# ම@ ර(නායක මහතා
(மா

மி பிம. ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

තවම එකT
ෙබනවා, ගG අමාත2;මා. QTකසාදය
ස%බධෙය එකT ෙබනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."Rය
(மா

மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

කාලය අවසානa, ගG ම_;මා. දැ කතාව අවස
කරන.

ග# ම@ ර(නායක මහතා
(மா

மி பிம. ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

මම කථාව අවස කරනවා. ෙබෙහම ස්; a, Áලාසනා±ඪ
ගG ම_;&ය[.
[අ.භා. 5.36]

ග# ච.ා- බ
අමාතU"Rය)

ඩාර මහ(Rය (කා.තා හා ළමා කට?"

(மா மி (தி'மதி) ச9திராணி படார - மகளி ம67
சி7வ அUவ.க அைம1ச)
(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara - Minister of Women
and Child Affairs)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;&ය[, මට කථා කරන අවස්ථාව
ලබාLම .බඳව 'ම ඔබ;&යට ස්; වත ෙවනවා.
එKෙනකට යා ෙව& කට:; කරන අමාත2ාංශ ;නක BෙIශ JKයා අමාත2ාංශය, සමාජ සBබල ගැC%, Dභසාධන හා
කද උඩරට උGමය .බඳ අමාත2ාංශය සහ මෙZ අමාත2ාංශය
වන කාතා හා ළමා කට:; අමාත2ාංශෙU- වැය 3ෂ
.බඳවa අද QනෙU අ සාකඡා කරෙ. Bෙශpෂෙයම
මෙZ අමාත2ාංශය ෙවPෙව අද දවෙසp කථා කළ ය`ෙදනාටම
මෙZ ස්; ය ද කරනවා. අමාත2ාංශය හරහා වන වැඩකට:;
ස%බධව ඒ ය`ෙදනා ඉQ}ප0 කළ අදහස්, ෙයජනා, ෙචදනා
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යලම අප අමාත2ාංශෙU වැඩ කට:; තව තව0 ශT ම0ව
ඉQ}යට ෙගන යන උද¢ වන බව මම ෙ% ෙවලාෙ(
ෙග¦රවෙය සඳහ කරනවා.
 ලංකාෙ( කාතා හා ළමා පරර සංවධනය හා සBබල
ගැCම අ  * ලාභ JසT Qනාෙගන ෙබන වකවාPවක, ඒ
සඳහා ෙගන ඇ යාමාග .බඳව කGO දැTCමට මා
බලාෙපෙර0; ෙවනවා. 2017 වෂෙUL අ Bශාල කාය
භාරයT ඉ© කර ෙබනවා. ෙ% ෙවනෙකට Bෙශpෂෙයම
ළ'ෙZ Jකවරණය, ආරTෂාව හා Dබසාධනය තහ¢G K|මට
අ කට:; කර ෙබනවා. ඒ වාෙZම කාතාවෙZ ආරTෂාව
හා ඔ¢ සමාජ, ආìක වශෙය සBබල ගැCම අෙ Áක
අර'ණT. අප ඒ ෙවPෙව Bශාල වැඩ ෙකටසT ආර%භ කර
ෙබනවා. 2016 වෂෙUL අ ආර%භ කළ වැඩසටහ
තව+රට0 ශT ම0 කර ජා ක මvට&, *ාෙI3ය හා åාËය
මvට&P0 ෙසpවාව  කළා. ෙ% වන Bට අ ඒ ෙවPෙව
Bශාල වැඩ ෙකටසT කරනවා.
අ ඉ© කළ *ධාන කායය ÈපයT ෙ% ෙවලාෙ(L මා
මතT කරන ඕනෑ. ස්_ Gෂ සමාජභාවය ©දැÈෙ% පස්
අ¢G+ සැලැස්ම 2016-2020ට අදාළව ෙ"ය අමාත2ාංශය
ඔස්ෙසp යා0මක K|මට ෙ% වන Bට කට:; කර ෙබනවා.
වැද හා ගෘහ Áක කාතාව සඳහා { ජා ක සැලැස්ම ෙ%
වන Bට අ යා0මක කර ෙබනවා. ඒ වාෙZම කාතාව
ආìක වශෙය සBබල ගැCම සඳහා åාËය ආìකය
සංවධනයට ෙව කරන 'ද යයට 25T කාතාව
ආìකමය වශෙය ශT ම0 K|ම සදහා ෙව K|මට ෙ%
වන Bට කැනv මyඩල අPමැ ය ලැÉ ෙබනවා. ෙ% වන Bට
සෑම අමාත2ාංශයTම, සෑම ආයතනයTම එය යාවට නංවා
ෙබනවා. ඒ .බඳ අÞTෂණ කට:; ෙ% වන Bට අෙ
අමාත2ාංශෙU [ලධා} B කරP ලබනවා. åාËය
ආìකයට කාතාවෙZ දායක0වය එෙසp ලබා ගනවා.
හැමෙදනාම අද දවෙසp Bෙශpෂෙයම ෙමන ෙ% .බඳව
කථා කළා. කාතාව හැcයට අ ලබාග0ත DBෙශp
ජයåහණයT තමa, පළා0 පාලන ආයතනවල කාතා
[ෙයජනය වැwK|ම. ඒ *මාණය අ[වායෙයම යයට 25T
කර ෙබනවා. මම කාතා කට:; අමාත2ව}ය හැcයට කට:;
කරන ෙ% වකවාPෙ( ෙමම °රණය ස%මත කර ගන ලැÉම
ගැන0 මා Bෙශpෂෙයම ස;© ෙවන අතෙ, සමස්ත කාතාව
ෙවPෙව මට ඒ ගැන [හතමාÅ ආඩ%බරයT ඇ ෙවනවා.
ෙ%
.බඳව දැPව0 K|ෙ% වැඩසටහ රා යT ෙ%
ෙවනෙකට0 අෙ අමාත2ාංශය ම  කරෙගන යනවා.
මෑතකL ඇ { ගංව;ර හා නාය යා%වලL Bපතට ප0
කාතාව ෙවPෙව අ Bෙශpෂ වැඩෙකටසT කළා. ඒ
Bපතට ප0 { අය අතර ස්වයං JKයා කළ කාතාව
ෙබෙහෙදෙනT dcයා. ඒ වාෙZම D හා මධ2ම ව2ාපා}කය
හැcයට කට:; ආර%භ කළ අය dcයා. ඒ හැමෙදනාෙZම ඒ
ෙIව Bනාශ ¢ණා. නැවත ඒ ෙIව ෙගඩනඟාගන, ඒ
අයෙZ ආìකය ශT ම0 කරන මම කැනv මyඩලෙUL
Bෙශpෂ ඉ¨මT කළ අවස්ථාෙ(L, ගG ජනාප ;මාෙZ0, ගG
අගමැ ;මාෙZ0 මැQහ0Cම ;. G ය &යන 75ක
'දලT ගG 'ද අමාත2;මා අ ට ලබා+නා. ඒ හරහා අ ෙ%
ෙවනෙකට0 කාතාව 2,959කට * ලාභ ලබාL ෙබනවා.
ඒ වාෙZම කාතාවෙZ Jකවරණ මධ2ස්ථාන සඳහා අ
මාෙගපෙIශනය සකස් කර ෙබනවා. කාතාවට එෙරdව
+ වන ය` ආකාරෙU +C% ;ර K|ෙ% එTස0 ජා°ෙZ
*ඥ ෙU කා¨න [ෙIශ යා0මක K|ම හා පDBපර%
K|මට0 ෙ% වන Bට අ «මෙ(දයT සකස් කර ෙබනවා.
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Áලාසනා±ඪ ගG ම_;&ය[, පDNය කාලය ;ළL වාෙZම
අෙ අමාත2ාංශය ම P0 ෙහට දවෙසp ෙ% රට භාරගන cන
දGව ෙවPෙව ෙ% කාලය ;ළL ළමා සංවධන TෙෂpÊය ;ළ
Bශාල කාය භාරයT ඉ© කරන අපට වකම ලැÉ
ෙබනවා. Bෙශpෂෙයම ෙපර පාසවල හා Qවා DJ#%
මධ2ස්ථානවල මානව ස%ප0 වාෙZම යcතල පහDක% Q:O
K|මට 2017 වෂෙUL අපට G ය &යන 750ක 'දලT
ෙව ¢ණා. ඒ හරහා අ ෙපර පාස 1,500කට * ලාභ
ලබාLෙ% කට:; ෙ% වන Bට0 ආර%භ කර ෙබනවා. ෙමම
ව2ාපෘ ය රාජ2 අංශෙU ෙමෙහයCෙම යා0මක කරන
Bශාලතම ආෙයජන ව2ාපෘ යT බවට ප0ෙවලා ෙබනවා.
ෙමම ව2ාපෘ ය හරහා oG සහායකa O K|ම, ෙපර පාස
oGව}ය සඳහා wෙලමා පාඨමාලා හ$වා Lම වාෙZ වැඩ
කට:; කරනවා. Bෙශpෂෙයම ෙමම වැඩසටහන හරහා
ව;කරෙU ෙපර පාසවලට අ *'ඛතාවT ලබාL ෙබනවා.
ෙපර පාස oGව}යෙZ O K|% ස%බධව0 අද
දවෙසp Bශාල වශෙය සාකඡා ¢ණා Bෙශpෂෙයම අෙ
අමාත2ාංශ ෙදක ඒකාබIධ ෙවලා ෙවාක O K|%
වැඩසටහනT ආර%භ කරන මම ගG අධ2ාපන අමාත2;මා
සමඟ ෙ% වන Bට0 සාකඡා කරලා ෙබනවා. ඒ හරහා අ
දැනට0 වඩා උසස් *& යK :;ව oGවG O කරන
බලාෙපෙර0; ෙවනවා. Qවා DJ#% මධ2ස්ථාන සඳහා අවශ2
කරන මාෙගපෙIශනය ෙවPෙව ෙ% වන Bට0 අපට අමාත2
මyඩලය හරහා අPමැ ය ලබාL ෙබනවා. ෙසpවා සපයන
Iගලය සහ ආයතන දැPව0 K|ම සඳහා ලබා ෙදන එd
ටප0 5,000T ෙ% වන Bට 'éණය කරන භාරLලා ෙබනවා.
Qවා DJ#% මධ2ස්ථාන ජා ක * ප0 ය සකස් K|ෙ%
Áක කට:; අ ෙ% වන Bට ආර%භ කර ෙබනවා. 20162020 පස් අ¢G+ ළමා යාකා| සැලැස්ම යා0මක කරන
අමාත2 මyඩලෙU අPමැ ය අපට ලැÉ ෙබනවා. ෙ% වන Bට
අ එය යා0මක කරන පට ෙගන ෙබනවා. අb බර දG
උප0 අවම කරන, ගැ[ හා K} ෙදන ම(වGෙZ ෙපෂණ
ත00වය ඉහළ නැංCෙ% අර' තමa අ Bෙශpෂෙයම
ෙපෂණ මල වැඩසටහන යා0මක K|ම ආර%භ කෙළp.
ඉ හාසෙU *ථම වතාවටa ෙ% වෙZ වැඩ .ෙවළT අෙ රට
;ළ ආර%භ ¢ෙy. අෙ ගG අåාමාත2;මාෙZ සංකපයT
අPවa අ ඒ වැඩ කට:0ත ආර%භ කෙළp Kයන එක
Bෙශpෂෙය මතT කරන ඕනෑ. ෙ% වන Bට අ ඉතාම0
සාථක Bයට එම වැඩ .ෙවළ කරෙගන යනවා. ලබන
වසරට0 ඒ වැඩ .ෙවළ යා0මක කරන G ය &යන
5,500T අපට ෙවකර ෙබනවා. ෙපෂණ ත00වය අbව
ෙබන ෙතරාග0 ෙපර පාසවල දGවට ෙ% ෙවනෙකට0
අ උෙI ආහාර ෙ(ල ලබා ෙදනවා. ඉ¨% ලැලා ෙබනවා,
"ව න% ය`ම ෙපර පාසවලට එම ආහාර ෙ(ල
ලබාෙදන" Kයලා. අ ඉQ}ෙUL ඒ ගැන0 සලකා බලන
බලාෙපෙර0; ෙවනවා.
Bශ්ව ළමා *ඥ ය කා¨න [ෙIශ මත යා0මක K|මට
වාෙZම අÞTෂණය K|මට ෙ% ෙවනෙකට0 අ සැලD% කරලා
ෙබනවා. වයස අ¢G+ 3- 5 දGව සඳහා සකස් කරන '
ළමාBය සංවධන ජා ක * ප0 ය සඳහා අමාත2 මyඩලෙU
අPමැ ය ලැලා, ෙ% ෙවනෙකට0 ඒ සඳහා කට:; ආර%භ
කරලා, ෙපර පාස පාකාවට ඒ ෙIව ලබා ෙදන දැ
'éණ කට:; අවස කර ෙබනවා. ' ළමාBය Jකවරණය හා
සංවධනය .බඳ ජා ක * ප0 ය වතමාන කාලයට අPව
අවශ2 සංෙශධනය K|ම සඳහා අදාළ පාශ්වයෙZ අදහD0
අරෙගන ෙබනවා. Bෙශpෂෙය එය සංෙශධනය කරලා නැවත
සකස් K|ෙ% කට:; අ ෙ% ෙවනෙකට ආර%භ කරලා
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ෙබනවා. 2018 ෙපබරවා} ෙවනෙකට අමාත2 මyඩලයට ඒක
ඉQ}ප0 කරන අපට ව ෙවa Kයලා අ Bශ්වාස කරනවා.
Q.$ ප¢වල දGවෙZ ආරTෂාව හා Dභසාධනය
ශT ම0 K|ම ෙවPෙව "කැපකG ෙදoG ආධාර «මය"
යටෙ0 දGව 1,921 ෙදෙන#ට * ලාභ ලබා Lමට අපට
වකම ලැÉ ෙබනවා. ඒ දGව ගැන අවධානය ෙය'
කරන Kයලා අද ෙ% සභාව ;ළ සාකඡා ¢ණා. අ ෙ%
ෙවනෙකට0 ඒ .බඳ වැඩ කට:; ආර%භ කරලා ෙබනවා.
අෙ [ලධා} ඒ ප¢ ස%බධව ෙසයාබලා ෙ% «මය ;.
ඒ දGවෙZ අධ2ාපන කට:; Bම0 K|ෙ% කට:0ත ආර%භ
කර ෙබනවා. ආයතනගත දGව 3,000කට අa වාක% හා
Dභසාධන තහ¢G K|ම ෙවPෙව අ දැනටම0 * ලාභ ලබා
Lෙ% කට:; ආර%භ කර ෙබනවා.
පාසෙL ෙවන ව, මග ෙතෙvL ෙවන ව,
ෙප+ *වාහනවලL ෙවන ව, පාස යන දGව 'ණ
ෙදන ෙනෙයT කරදර ෙබනවා. ඒ .බඳව0 අද ෙ% සභාෙ(L
සාකඡා ¢ණා.
ෙ%කට Bස$මT හැcයට අ ෙ% වන Bට පාස 1,430ක
ළමාරTෂණ ක&© d©වලා ඒ හරහා වැඩසටහ ආර%භ කර
ෙබනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;&ය[, ඒ වාෙZම, Save the
Children ආයතනෙU ආධාර මත ළ'ෙZ සමාජ ආරTෂණය
.බඳව ; අ¢G+ ව2ාපෘ යT අමාත2ාංශෙU0, ළමා ෙක%
කායාලය, ජා ක ළමාරTෂණ අකා}ය හා ප}වාස හා
ළමාරTෂණ ෙසpවා ෙදපාතෙ%;ව0, අෙනT ෙ"ය
අමාත2ාංශ0, පළා0 සභා0 එක; කරෙගන ෙ% වන Bට
යාවට නංවලා ෙබනවා. ඒ ෙවPෙව 2017 අය වැය ම 
අපට G ය &යන 150ක 'දලT ලැgණා. ඒ [සා අපට
ෙකa තර% *ශ්න, අ^ෙයග ආව0 ෙ% ආ ගමෙL දGව
ෙවPෙව
Bශාල කාය භාරයT ඉ© කරන අපට
වෙවලා ෙබනවා.
*ාෙI3ය හා Qස්ST ෙක% කායාල මvට& ළමා හා
කාතා ඒකක සංවධනය කරන, ඒවාෙU ෙබන අbපාbක%
ස%Xණ කර ෙදන ෙ% වන Bට අ Bශාල කාය භාරයT කර
ෙබනවා. ෙ% කාලÒමාව ;ළL අ අ`0 ඒකක අටT ආර%භ
කර ෙබනවා. කාතාව සමාජ÷ය වශෙය, ආìකමය
වශෙය ශT ම0 හා dතකර
ආදශ ග%මාන අටT
සංවධනය K|ෙ% වැඩ කට:; ආර%භ කර ෙබනවා. ෙ%
හරහා ප¢ 1,830කට * ලාභ ලැෙබනවා.
වැද කාතාව සමාජ ආìක වශෙය සBබල
ගැCම සඳහා අ යාකා| සැලැස්මT සකස් කරලා, කාතාව
හා ගැහැP දGවාෙZ ආරTෂාව .බඳව Å නාමාවයT සකස්
කරලා *ාෙI3ය ෙක% ෙකvඨාස මvට& ෙබදා හැ|ෙ%
කට:;0 ෙ% වන Bට අ කර ෙබනවා.
Bෙශpෂෙයම ගෘහස්ථ dංසනය අෙ සමාජය ;ළ බලව +
වන කැV ෙපෙනන ගැට`වT. ඒ [සා ෙ%කට Bස$මT හැcයට
වතමාන ත00වයට *ාෙයNකව ගැළෙපන අ:}
සංෙශධනය කරලා යා0මක කරන ෙ% වන Bට0 අෙ
ජා ක කාතා ක&©ව සාකඡා ආර%භ කර ෙබනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;&ය[, අෙ අමාත2ාංශයට ෙව
කර ෙබන 'දල ස%බධව හැෙමම K(වා. ඒ 'දල අපට
*මාණව0 ෙන¢ණ0 අද රෙv ෙබන ත00වය අPව මෙZ
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අමාත2ාංශෙU TෙෂpÊය ;ළ ඵලදා÷ Bයට ඒ වැඩසටහ
යා0මක කරන ඉQ}ෙUL0 අ බලාෙපෙර0; ෙවනවා.
ෙමම අය වැය ;ළ ම [ෂ්පාදන කමාතය සඳහා 'ද
ෙව කර gණා. Bෙශpෂෙය මතT කරන ඕනෑ, ඒක අෙ
රෙv කාතාව බතරයT කරන ඉතා සාථක කමාතයT
බව. එය ජාත2තර ෙවෙළඳෙපළ ;ළ ෙල# ඉ`මT ඇ
¢O කමාතයT. ෙ% කමාතය තව තව0 Q:O K|ම
සඳහා යcතල පහDක% Q:O කරන G ය &යන 10T
ෙව කර ෙබනවා. ඒක0 අෙ කාතාවෙZ ආìකය
ශT ම0 K|ෙ% එT ෙකටසT හැcයට අ දKනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."Rය
(மா
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(The Hon. Presiding Member)

ඔබ;&යට තව Bනාw ෙදකක කාලයT ෙබනවා.

ග# ච.ා- බ

ඩාර මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) ச9திராணி படார)
(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara)

අද දවෙසp කට:; සඳහා කාලය අපර භාග 7.30 වන ෙතT
ෙබන [සා මට තව වැwර ෙපw කාලයT ලබා ෙදන.
මාතෘ හා ෙනෙ%± ළදG ඒකක සංÈණයT
ෙපෙළනGෙ( ආර%භ K|මට G ය &යන 50ක 'දලT
ෙව කර ෙබනවා. ඒක ඉතාම0ම වැදග0 ව2ාපෘ යT හැcයට
අ දKනවා.
ළමා DJ#% මධ2ස්ථාන ගැන0 ෙ% අවස්ථාෙ(L Kව :;a.
ෙ% .බඳව0 [රතරෙය කථා කරනවා. ළමා DJ#%
මධ2ස්ථාන .බඳව අද අෙ ගG ම_;&යලා0 මතT කළා.
Bෙශpෂෙයම ළමා DJ#% මධ2ස්ථාන ආර%භ K|ම සඳහා
Áක වශෙය G ය &යන 50T අපට ලබා L ෙබනවා.
ඒක ඉතාම0 වැදග0. ෙමකද, අද ෙදම( ය JKයාවලට Nයාම
දGවට අ ෙනතන *ශ්නවලට 'ණ ෙදන Iධෙවලා
ෙබනවා. අද දGවෙZ ආරTෂාව නැ ෙවලා ෙබනවා.
ෙදම( ය ෙදෙපළම JKයාවලට යන ෙකට දGවෙZ
ආරTෂාව සඳහා නව0වන ෙකෙනT නැ
[සා BBධ
*ශ්නවලට 'ණ ෙදනවා. ඒ අවස්ථාවලL ෙබෙහ Bට
ෙදම( ය ෙදෙදනාම JKයාවලට යෙ නැ ව, මව ෙහ
යාට ෙගදර නතර ෙවන Iධ ෙවනවා. ෙමවැ[ *ශ්න
ගණනාවT ෙබන [සා ළමා DJ#% මධ2ස්ථාන ඇ K|ම
හරහා අපට ෙ% *ශ්නය Bසඳන හැK ෙවනවා. ඒ ;.
ළ'ෙZ ආරTෂාව ඇ; ය` ෙI ලබා ෙදන වකම
ලැෙබනවා. ඒ [සා ඒ ෙවPෙව 'ද ෙව K|ම
ස%බධෙය මම ස්; වත ෙවනවා.
Bෙශpෂෙයම උ;ර හා උ;G මැද පළාෙ0 ඉන
කාතාව ගැන0 අෙ ගG ම_;මලා කථා කළා. ඒ
කාතාව තමෙZ ආìකය ශT ම0 කර ගැÅම සඳහා
ෙප¦Iගක ආයතනව ණය අරෙගන, ඒ ණය ෙගවා ගන
බැ}ව Bශාල *ශ්නවලට අද මැQහ0ෙවලා ඉනවා.

ෙදන ආයතන එෙහම නැ0න% ස'පකාර බැං# «මයT ආර%භ
කරන G ය &යන දාහT ෙව කරලා ෙබනවා. ඒක
ඉතාම0 වැදග0 වැඩ .ෙවළT හැcයට අ දKනවා. ෙ% ෙවන
ෙකට0 මෙZ Qස්STකෙU ඒ වැඩ .ෙවළ ආර%භ කරන
Áක කට:; කරලා ෙබනවා. ඉQ}ෙUL අෙ කාතාවෙZ
ඒ *ශ්න Bසඳාෙගන, ඒ අයෙZ ආìකය ශT ම0 K|මට ෙ%
වැඩ .ෙවළ ඉතාම0ම සාථක ෙවa Kයලා අ Bශ්වාස
කරනවා.
2017 වෂෙU හ$වා +P D හා මධ2ම මvටෙ%
ව2වසායකයට උද( K|මට අ ණය ෙයජනා «ම අටT
සඳහා G ය &යන 15,000T ෙයදවලා ෙබනවා. ෙමය0
කාතාවෙZ ආìකය ශT ම0 K|ම පැ0ෙත ෙහඳ වැඩ
.ෙවළT බවට ප0 ෙවනවා Kයලා අපට Bශ්වාසa. අෙ
ම_;මලා Kdප ෙදෙනT *ශ්න KdපයT ගැන කථා කළා.
Bෙශpෂෙයම කාතාව හා ළමa ෙවPෙව Bෙශpෂ
අකරණයT d©වන Kයලා K(වා. ක dට අකරණ
ඇම ;මාට0 අ ෙ% ගැන  තව ඉ¨මT කළා. ඒ ෙවලාෙ(L
එ;මා ෙපෙර+ ¢ණා, ඒක කරනවා Kයලා. න'0 ඒක ඉෂ්ට
¢ෙy නැහැ. ෙමවර අපට කාතා අකරණ ඇම ව}යT
ඉන [සා ෙ% කායභාරය අපට අ[වායෙයම ඉ© කරලා
ෙදa Kයලා අ Bශ්වාස කරනවා. ෙමකද ෙ% ෙබන නb
අවස කර ගැÅමට න%, ඒ වාෙZ Bෙශpෂ අකරණයT අවශ2
ෙවනවා. ඒ ෙවPෙව එ;&යෙZ අවධානය ෙ% ෙවන ෙකට0
ෙය' ෙවලා ෙබනවා. ඒ [සා ඒ කායය සාථක ෙවa Kයලා
අපට Bශ්වාසයT ෙබනවා.
කාතාවට d}හැරයT, *ශ්නයT ¢ණාම QN Qගටම
මාධ2 හරහා ඒවා *චාරය Cම ස%බධව අද ෙ% සභාෙ( කථා
¢ණා. අ
Bෙශpෂෙයම මාධ2 ආයතන දැPව0 කරලා
ෙබනවා, ඒ *ශ්නයට මැQෙවන ෙකනා ස%බධව QN Qගටම
මාධ2 හරහා ෙපවෙ නැ;ව, ඒ *ශ්නය ඇ කර ෙකනාට
ෙදන දçවම ස%බධව Ëට වැwය තQ දැPව0 කරන
Kයලා. ඒ හරහා අපට ෙ% +C% අවම කර ගන ව ෙවa
Kයලා අ Bශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙZම තව0 කGO කාරණා
ගණනාවT සාකඡා ¢ණා. ෙ% හැම ෙI ගැනම Kයන කාලය
මQ. ඒ ¢ණ0, ඒ ය` ෙI ගැන ෙසයා බලා ඉQ}ෙUL Bස$%
ලබා Lලා, Ëට වැwය ශT ම0ව ඉස්සරහට කට:; කරන අ
බලාෙපෙර0; ෙවනවා.
මම ෙ% ෙවලාෙ(L ෙ% කාරණය Bෙශpෂෙය මතT කරන
ඕනෑ. අෙ මංගල ඇම ;මාෙZ මංගල අය වැය ඉතාම0
සාථක අය වැයT හැcයට ඉQ}ප0 කරලා ෙබනවා. අෙ රෙv
ඉQ} ගමන ශT ම0 කරන ව DබවාL අය වැයT
හැcයටa මම එය දKෙ. 2017 වෂෙUL මෙZ අමාත2ාංශය
;ළ වැඩ කට:; ෙබෙහම ශT ම0ව කරෙගන යන මට
සහෙයගයT දTව අෙ ගG ජනාප ;මාට0 ඒ වාෙZම
මෙZ නායක;මා වන අගමැ ;මාට0 -එ;මලා ෙදපළටBෙශpෂ ස්; යT ද කරන අතර අෙ අමාත2ාංශෙU ගG
ෙක%;&යට, අ ෙක ෙක%;&ය ඇ; අමාත2ාංශෙU
සමස්ත කාය මyඩලයට0 ඒ වාෙZම මෙZ ෙප¦Iගක කාය
මyඩලයට0 ස්; ය ද කර& මෙZ වචන ස්වපය අවස
කරනවා. ෙබෙහම ස්; a.

ග# LලාසනාMඪ ම."Rය
ඒ කාතාව *මාණය සංඛ2ාවT වශෙය ග0ෙත0
යයට 96 ඉTමවා ෙබනවා. ෙ% ෙවන ෙකට ඒ අය ඒ *ශ්නය
Bසඳා ගන බැGව ය QB නසාගන ත00වයකට පවා ප0ව
ෙබනවා. ෙමවර අය වැය හරහා ඒ Vඩනයට ලT ෙවච
කාතාවට ෙල# සහනයT ලැÉ ෙබනවා. ස'පකාර ණය

(மா

மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ෙබෙහම ස්; a.
ඊළඟට, ගG තලතා අ;ෙකරල ඇම ;&ය.
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ඊට *ථම, ගG එ²ව² oණෙසpකර ම_;මා Áලාසනයට
පැ&ෙණනවා ඇ .

අන"#ව ග# යා- 'ෙf'yම මහ(Rය Lලාසනෙය. ඉව(
vෙය., ග# එව eණෙස>කර මහතා nලාසනාMඪ 'ය.

அத0பிற, மா23மி (திBமதி) Cயாணி விேஜவிகிரம
அவக
அகிராசனதினி0% அகலேவ, மா23மி எ வ
ணேசகர அவக தைலைம வகிதாக .
Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left the
Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair.

[අ.භා. 5.55]

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය ('ෙ=ශ
අමාතU"Rය සහ අ9කරණ අමාතU"Rය)

GTයා

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல - ெவளிநா+,$
ெதாழி.வா/0 அைம1ச' நீதி அைம1ச')
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign
Employment and Minister of Justice)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මම *ථමෙයම ගG
කථානායක;මාට0, Bෙශpෂෙයම BපTෂ නායක ගG
ස%පද මැ ;මාට0 ඒ වාෙZම BපTෂෙU *ධාන සංBධායක
අPර Qසානායක මැ ;මාට0 ස්; වත ෙවනවා. අද දවෙසp
BෙIශ JKයා අමාත2ාංශෙU වැය 3ෂය Bවාදයට ග0ත0, ඒක
Bවාදයට ගැÅමට [ය&තව gෙy 28වැ[ දා; අඟහGවාදා.
[ල කට:0තT [සා Qනය ෙවනස් කර ගනට අවශ2
¢ණාම ඒ සහෙයගය ලබා Lලා, අද Qන Bවාදයට ගැÅමට
[ය&තව gO ආපදා කළමනාකරණ අමාත2ාංශෙU වැය 3ෂය
අඟහGවාදා Qනයට ෙයදා ගනට කට:; කළ ගG අPර
යදශන යාපා ඇම ;මාට0 මම ෙ% ෙ(ලාෙ( ස්; වත
ෙවනවා.
අද පTෂ BපTෂ හැම ෙකෙනTම ඉතාම ෙහඳ අදහස්
ඉQ}ප0 කළා. න'0 අ Ëට වඩා අදහස් බලාෙපෙර0;ෙව
dcයා. ෙමන ෙහp;වT [සාද දෙ නැහැ ෙවන දා තර%ම
අදහස් ඉQ}ප0 CමT ¢ෙy නැහැ. ඒ ගැන ෙපw කනගා©ව#0
ඇ ෙවනවා. ඒ ෙකෙසp ෙවත0 අදහස් දැT{ ය`ෙදනාටම මම
ස්; වත ෙවනවා. අෙ ගG D[ හ$ෙන0 ම_;මා
Bෙදස්ගත ã&කa ෙවPෙව සංBධානයT ෙගඩ නඟලා වැඩ
කට:; කරෙගන යනවා. ඒක ෙIශපාලන සංBධානයT ෙවනට
ඇ . ෙකෙසp ෙවත0 ඒ කට:; කරෙගන යන Bට මම එ;මාට
මාෙZ උප}ම සහෙයගය හැම අවස්ථාවකLම ලබා Lලා
ෙබනවා. ඒ වාෙZම එ;මා අෙ අමාත2ාංශෙU කට:;වලL සහ
අෙ කායාංශෙU කට:;වලL ෙනෙය#0 අවස්ථාවල අපට
අවශ2 සහෙයගය ලබා ෙදනවා. න'0 එ;මාෙZ කථාෙ(L
K(වා Bෙදස්ගත ã&කa ෙ% රටට එවන 'දව ය%K
*මාණයT අය කර ගනට යනවා Kයලා පDNය දවස්වල ෙව²
අඩBවලa, එෙහp ෙමෙහp සඳහ ෙවලා gණා Kයලා.
ෙව අඩBවල පළ වන හැමෙIම සත2 ෙනවන බවට එ;මා
වාෙZම ෙ% සභාෙ( ඉන ගG ම_වG 225 ෙදනාටම ෙහඳ
අවෙබධයT ඇ . ෙව අඩBයක පළ ¢ණාට, ගG මංගල
සමරCර ඇම ;මා එ;මාෙZ අය වැය කථාෙ(L එවැ[ සඳහනT
ෙනකළ බව හැම ෙකනාම දනවා. මම පළ'ෙවම ගG D[
හ$ෙන0 ම_;මාෙZ ඒ *කාශය * Tෙෂpප කරනට
කැමැ a. ඒ වාෙZම එ;මා K(වා අෙ අමාත2ාංශය ගැන ෙ%
අය වැෙUL Kම සඳහනT ෙකGෙy නැහැa Kයලා.
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අ Bෙශpෂ ව2ාපෘ හැcයට ෙමනවා ෙහ කරනවා න%
තමa අය වැෙUL සඳහ කරෙ. එෙහම කරනට තර%
ෙකටසT අද අෙ අමාත2ාංශෙU ඉ } ෙවලා නැහැ. අ අෙම
* පාදනව පව0වාෙගන යන අමාත2ාංශයT; කායාංශයT.
ඒ වාෙZම අද ෙ% රටට වැwම BෙIශ B[මය *මාණයT
ලැෙබෙ BෙIශ JKයා අමාත2ාංශෙU BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශය හරහාa. එම [සා හැම දාම අය වැය ෙයජනා
ඉQ}ප0 ෙවෙ නැහැ.
පDNය අ¢GIෙI අය වැය ෙයජනාවT ඉQ}ප0 ¢ණා Bෙදස්
ගත ã&කa ෙවPෙව Bãාම වැ© «මයT යා0මක කළ
:;a Kයලා. ඒ ෙයජනාව ස%බධෙය ෙ% වන Bට අවශ2
කට:; කර& යනවා. Bãාම වැ©පT හදනවා Kයලා ආවාට
Nයාට, ෙ%කa ගණන, ෙ% *මාණය ෙගවනට ඕනෑ Kයලා
හදනට බැහැa Kයලා ඔබ;මා0 එකඟ ෙවනවා ඇ . ඒකට
ආයතන ගණනාවT ස%බධ ෙවනට ඕනෑ. Bෙශpෂෙයම
BෙIශ කට:; අමාත2ාංශය, මහා භාyඩාගාරය, Bãාම වැ©
ෙදපාතෙ%;ව,  ලංකා මහ බැං#ව වාෙZ ය` ආයතන
එක; ෙවලා තමa ෙ%ක හදනට ඕනෑ; ඒ ස%බධෙය
එකඟතාවකට එනට ඕනෑ. Bãාම වැ© ෙදපාතෙ%;වT
යL ෙ% Bãාම වැ©ප යා0මක කරෙ BෙIශ ෙසpවා
[:T
කායාංශය
හරහාa.
ඒ
සෑම
කාරණයT
ස%බධෙයම එකඟතාවකට එනට ඕනෑ. ඒ ස%බධෙය
අපට අPමැ ය ලබා ගනට ව ¢ෙy 2016 ෙනවැ%බ
01ෙව[ දාa. ඒ අPමැ ය0 සමඟ අෙ අමාත2ාංශෙU dට
ෙක%;මා ඇ; ය` [ලධා} ෙගඩාT මහ ෙවලා
අවශ2 කට:; කළා. ෙ% වන Bට එය Å
ෙක©%ප0
ෙදපාතෙ%;වට යවලා ෙබනවා. ඉ පDව Å ප ;මාෙZ
අPමැ ය ලැgණාම තමa අ ට ෙ%ක පාෙ%;වට ඉQ}0
කරනට ව ෙවෙ. එම [සා ෙ% Bãාම වැ©ප ගැන
ක¢G0 කලබල ෙවනට ඕනෑ නැහැ. ඒ කට:0ත රජයට බරT
ෙවෙ නැ ව, රටට බරT ෙවෙ නැ ව #ෙ(v
වQව කරනවා Kයලා0 අ K(වා. ෙ% කට:; ඉTම[
+ ¢ණාට පDව අ[වායෙයම ඒ ෙයජනා «මය යා0මක
කරනට අ බලාෙපෙර0; ෙවනවා.
ගG D[ හ$ෙන0
ම_;මා පD Nය දවස්වල
ෙක}යාෙ( සංචාරයකට Nයා. එ;මා ෙක}යාවට Ndලා
ආවාට පස්ෙසp මා0 එTක කාරණා රා යT .බඳව සාකඡා
කළා. Bෙශpෂෙයම ෙක}යාවට අෙ ã&කය යවෙ
කමාත, [ෂ්පාදන සහ Þවර අංශය සඳහාa. අ ක¢G0
දනවා, අෙ රට වෙvට 'ද ෙබන බව. ංe ýපතT
වශෙය
ෙබන අෙ රට වටා 'ද
gණ0 Þවර
කමාතෙU ෙයෙදෙ ඉතාම D
}සT. ßෙග¨ය
වශෙය ග0ෙත0 ෙක}යාව වටා ෙබන 'ද අෙ රටවල
'ද වාෙZ ෙනෙවa. එෙහp 'ෙI ත00වය ෙවනස්. ඉතාම
Òතල ජලය සdත 'දT තමa ෙක}යාෙ(
ෙබෙ.
ã&කය හැcයට ෙක}යාවට යන permit ෙදන සමාගෙම,
HRD Korea එෙක පව0වන Bභාගයට වාwෙවලා, ඒ Bභාගය
සම0 ¢ණාට පස්ෙසp ඔ¢ ෙක}යාෙ( JKයා සඳහා යන වර%
ලබනවා. ඒ අය තමa °රණය කරෙ කමාත අංශය සඳහා
යෙ ක¢ද, [ෂ්පාදන අංශය සඳහා යෙ ක¢ද, Þවර අංශය
සඳහා යෙ ක¢ද Kයලා. ඉ හාසෙU කවදාව0 ෙන¢O
ආකාරයට පD Nය අ¢GIෙI 6,600T වැ[ ã&ක *මාණයT
ෙක}යාවට Nයා. ෙමකද, ඒ තර% ã&ක *මාණයT ෙක}යාවට
යන ෙහp;වT gණා. එෙලස වැwෙයම ã&කය }සT
NෙU ෙක}යාෙ( Þවර TෙෂpÊෙU JKයා සඳහාa. Bභාගය
සම0ෙවලා, ටරට JKයා සඳහා යන අවසර ලැgණාම ඔ¢ම
°රණය කරලා ඒ JKයාවලට යනවා. හැබැa, සමහර අය
ෙනෙය#0 BෙU ෙබG කතදරවලට අෙවනවා. එෙහp
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පාෙ%;ව

[ගG තලතා අ;ෙකරල මහ0&ය]

ඉන සමහර අය Kයනවා, "එන. ඇBලා ෙමෙහ ප[න
ව" Kයලා. එෙහම Nයාට පස්ෙසp ඒ රෙv
ෙබන
බැóG%කම දැන ගනවා. ඊට පස්ෙසp ඒ අය ඒ JKයාෙව
ඉව0ෙවලා, ෙවන0 JKයාවලට යන කට:; කරනවා.
අ ගG ජනාප ;මා ෙක}යාවට Ndලා
අ[Iදා
වනෙකට ඒ NBDම ආපD අ`0 කරලා අ0ස කරනවා. ෙ%
NBDම රටව ෙදකT අතර ෙබන NBDමT. රාජ2 ෙදක අතර
ෙබන ඒ NBDම කඩ කරන මටව0, කාටව0 වකමT
නැහැ. Þවර අංශෙU JKයාවකට Nයා න% එdL ඒ JKයාව
කරන ඕනෑ. ෙ% වනෙකට ඒ ෙගලෙZ ෙකෙIවලට
යට0 ෙවලා තමa අ ෙ% කට:; යා0මක කරෙ.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;මා0 ෙ% කාරණය ෙ0G% ගÅB
Kයලා මා dතනවා. සාමාන2ෙය ෙලකෙU රටවල ෙබන
ෙහඳ JKයා අවස්ථා d කර ගන අ 0 ව තර%
උ0සාහයT ගනවා. ෙක}යාෙ( කෘM කමාතයට0 අප
ස%බධ කර ගන Kයලා අ ඉ¨මT කරලා ෙබනවා. අ
අ0ස කරන NBDමට පටහැ[ව Å BෙරÞ Bයට වැඩ
කෙළ0, ඒ Å BෙරÞ කට:0ත ෙවPෙව ã&කයාෙZ
බැÓමT ඇ
කරන තමa G ය ලTෂ 20T
ඇපකGවෙග ලබා ගන ඒෙගල °+ කර
ෙබෙ. එෙහම නැ ව,-

ග# -හා@ ගලpප(4 මහතා
(மா

மி நிஹா. கல0ப$தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගG ඇම ;&ය[, Þවරයා Gෙවලා ඉෙ Þවර
කමාතයට Bතරa. ඔ¢ ඒ රටවලට Nයාට පස්ෙසp දර
කපන, ෙගBතැ කට:;වලට ගනවා න% ඒෙගලෙZ
JKයාෙ( පරස්පරතාවයT ඇ
වනවා. ඒකa ගG D[
හ$ෙන0 ම_;මා K(ෙ(.

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

නැහැ. එ;මා K(ෙ( ඇපකGවෙග G ය ලTෂ 20T
ඉලා නb දානවා Kයලාෙ. ගG ම_;මා, ඒ රෙv Þවර
අංශෙU JKයාවකට යනවා න%, Þවර අංශෙU Bතරa JKයාව
කරන ව. ඒෙගලෙZ කැමැ0ෙත තමa
ඒෙගල ඒ JKයාව අ0හැරලා, ෙවන0 JKයාවලට යන
උ0සාහ කරෙ. එතෙකට ඒක Å BෙරÞ JÓ õමT
හැcයට තමa ඒ රට සලකෙ, ගG ම_;මා. ඒ ත00වය
රටT හැcයට අපට0 එචර ෙහඳ නැහැ. ෙ% වනෙකට
28,000T පමණ }සT ඒ රෙv JKයා කරනවා. 4,000 ගණනT
Bතර මා ක Kය Bයට ෙවන0 JKයාවලට Ndලා
ඉනවා. ඒක ගැට`වT.
ඒ රටවලL අෙ රෙv ã&කය මරණයට ප0 Cම
ස%බධෙය එ;මා කGO ÈපයT K(වා. ෙගඩT අය ඒ
රටවලL මාග අන;Gවලට0 ලT වනවා. එෙහම accident
ෙවලා ෙබෙහම අසාධ2 ත00වෙය ෙරහගත ¢O
Iගලෙය#ෙZ ෙ% වනෙකට ෙරහ ල G ය ලTෂ 420
පැනලා ෙබනවා. හැබැa, ඒ හැම කට:0තකLම වගÈමT
ඇ ව තමa අ වැඩ කරෙ. ටරට JKයාවකට යනවා න%
තමට [ය&ත JKයාවට පමණT යන Kයලා අ [තරම ඒ
ã&කය දැPව0 කරනවා.
ගG ම_;මා, මා Bෙශpෂෙයම ෙ% කාරණය0 Kයන
කැමැ a. HRD Korea එෙT ඉ¨ෙ% හැcයට අ ලංකාෙ(
Þවරය සඳහා ෙවනම OවT ලබා ෙදනවා. ෙමකද, ෙ%
JKයා සඳහා Pවර ළමaP0 යනවා; ර0නරෙU ළමaP0
යනවා. Bභාගය යලා සම0 වන ළමa Þවර අංශෙU JKයා
සඳහා යනවා න% ඒ JKයාව G+ ෙවන ඕනෑ.
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Þවර කමාතය සඳහා ෙක}යාවට යන cන තGණය
අ ෙGවල 'දට ෙග[dලා, 'ෙI යලා ඔ¢ G+
O කරනවා. ෙමකද, ඒ ෙගලට ෙ% JKයාව හ$නා
ගැÅමට ෙපw අවස්ථාවT ලබා ෙදන ඕනෑ [සා.
අෙ ගG D[ හ$ෙන0 ම_;මා තානාප වG ගැන
සහ ක%කG [ලධා} ගැන K(වා. එ;මා දැ ෙ% සභාෙ(
නැ ¢ණ0 මම එ;මාට .;රT ෙදන ඕනෑ. ආ... Kයන
ෙකටම ඔය එෙ මෙZ යා`වා ෙ% සභාවට. ගG D[
හ$ෙන0 ම_;මාට මම ෙබෙහම වගÈමT ඇ වa ෙ%
ෙI Kයෙ. ඔබ;මා0 Nd ෙබන [සා ෙක}යාව Kයන
රට ගැන ඔබ;මා දනවා. ෙක}යාෙ( ෙ®â ýපත ෙබෙ
ෙක}යාෙ( ෙස අගPවර dc තානාප කායාලෙU ට
ෙගඩT +ර බැහැරවa. ඒ *ෙIශයට යන0 ඕනෑ oව ම .
ඒ ෙ®â ýපතට BතරT ෙනෙවa, අෙ ã&කය ඉන හැම
පැ0තකටම අb තර& මාස ;න හතරකට සැරයT [ලධා}
Ndලා අෙ අය ගැන ෙසයා බලනවා. මම ඔබ;මාට එකT
Kයන ඕනෑ. මා0 අද óට ෙක}යාවට යනවා. ගG
ජනාප ;මාට0, අ ය`ෙදනාට0 ෙබGවට ෙචදනා කරන
ය%K ෙකටසT ෙක}යාෙ( ඉනවා. එෙහම කරෙ
ෙමන ෙහp;වT dදා ද Kයලා අ දෙ නැහැ. ඒ
එTෙකෙනT
ෙව අඩBයක දාලා
gණා, "ගG
ජනාප ;මාෙZ ඔව ෙගනැ0 ෙදන ෙකෙන#ට ෙල#
තෑZගT ෙදනවා." Kයලා. ෙක}යාෙ( ෙබෙ ඒකාබIධ
BපTෂයට ෙIශපාලÅකරණය ෙවච වාතාවරණයT. ඔබ;මා
ෙහ ක¢G හ} මට K(ෙව0 තානාප කායාලෙU ඉන
ක%කG අංශෙU ක¢G හ} [ලධා}ෙයT වගÈම පැහැර හැරලා
ෙබනවා Kයලා, මම ඒ ස%බධෙය අවශ2 යා මාග
අ[වායෙයම ගනවා. මම ඒක වගÈමT ඇ ව Kයනවා.
ඔබ;මා කටා රාජ2යට ã&කය යැCම ස%බධෙය
ෙල# කථාවT K(වා. ගG ම_;ම[, ඒ එකTව0 පට
ග0ෙ0 මම න% ෙනෙවa. 2011.03.22 Qනැ 05/2011 සභාප
ච«ෙඛය ම  තමa ඒ Bයට JKයා සඳහා යැCමට පට
අරෙගන ෙබෙ. ෙ%
ච«ෙඛෙU දTවා ෙබනවා,
"කායාංශය ෙවත ඉQ}ප0 කරන JKයා ඇණ¢% සඳහා
තානාප කායාලෙU සහ ක C Éම අ[වාය ෙනෙවa."
Kයලා. ඒක මම කර ෙදයT ෙනෙවa. න'0, ඔබ;මා
ඒජකGෙව#ෙZ නමT සඳහ කර [සා මම ඒ ගැන0
ඔබ;මාෙZ දැනගැÅම ස ෙ% කGO Kයන කැමැ a.
2011 වෂෙU 5,777ෙදෙනT කටා රාජ2යට ඒ Bයට යවලා
ෙබනවා. 2012 වෂෙU 23,779 ෙදෙනT යවලා ෙබනවා.
2013 වෂෙU 46,815 ෙදෙනT ඒ Bයට යවලා ෙබනවා.
2014 වෂෙU 31,664 ෙදෙනT යවලා ෙබනවා. 2015 වෂෙU
එක කාලයT අ ඒක නව0වලා gණා. අ ෙ% ත00වය
හ}යට අවෙබධ කරෙගන ඒ වෂෙU යැ(ෙ( 7,856 ෙදනාa.
2016 වෂෙUL යැ(ෙ( 5,988 ෙදනa. ෙ% ගැන ඔබ;මාට
Kයනවා න%, ඒකාකාරයT හැcයට Ëට ක dට අය
B ඒ අයෙZ අවශ2තා සඳහා,-

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Order, please!
ගG කථානායක;මා Áලාසනයට පැ&ෙණනවා ඇ .

අන"#ව ග# එව eණෙස>කර මහතා Lලාසනෙය. ඉව(
ෙය., ග# කථානායක"මා LලාසනාMඪ 'ය.

அத0பிற, மா23மி
எ வ
ணேசகர அவக
அகிராசனதினி0% அகலேவ, மா23மி சபாநாயக அவக
தைலைம வகிதாக .

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair,
and THE HON. SPEAKER took the Chair.
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ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගG
සභාප ;ම[,
BෙIශ
JKයා
අමාත2ාංශය
ස%බධෙය අෙ ගG D[ හ$ෙන0 ම_;මා කර
Bස්තරයT ගැනa අ කථා කර& dcෙU. Ëට ක කථා
කර ෙරdත අෙoණවධන ගG ම_;මා K(වා, "BෙIශ
ã&කයෙග ලැෙබන ආදායම මාස ;නT ස%Xණෙයම
නැවැ0¢ෙව0 ෙ% ආybවට ඉස්සරහට යන බැහැ" Kයලා.
ගG සභාප ;මා0, ෙමතැන සභාෙ( ඉන ය`
ම_;මලා0 දනවා, ඒ වාෙZම මා0 එTක එකඟ ෙවa, ඒ
ත00වය ක¢ද ඇ කෙළp Kයලා. Bෙදස්ගත ã&කයෙග
යැෙපන රටT බවට අෙ රට ප0 කෙළp 2005 පස්ෙසp ෙ%
රෙv ආyb කර &[ස්D. එදා ෙ% රෙv
gO
කෘMකමාතය0 නැ ව Nයා; ඇඟ`% TෙෂpÊය0 නැ ව Nයා;
Kම ආදාය% මාගයT ලැෙබෙ නැ ව Nයා; එකම ආදාය%
මාගය බවට Bෙදස් ã&කය ප0 ¢ණා.
ෙරdත
අෙoණවධන ම_;මා දැ ෙ% සභාෙ( dcයා න%, මම
ෙගඩT සෙතස ෙවනවා. එ;මා මෙZ dතවතා. අද එ;මා
Kයනවා, "මාස ;නT BෙIශ ã&කයෙග ලැෙබන ආදායම
නැවැ0;වා න% ආybව වැෙටනවා." Kයලා. එ;මලා
කරෙගන ආ Kම ෙදයT මට එක පාරටම ෙවනස් කරන
බැහැ. 2014 වෂෙUL ã&කය ;ලTෂයකට වැwය Bෙදස්ගත
¢ණා.
යා පQංeය අPව, අද වන Bට එTලTෂ හැටෙදදහසa තවම
Nd ෙබෙ. ඔබ;මා0 දනවා න%, මම0 දනවා න%
ෙ% රටට ආදායම ෙබෙ ෙ%ෙක Kයලා, ෙ% යන «ම
එකම ෙදයTව0 එකවර නව0වන මට බැහැ. ෙ%වාට අපට ය%
K කාලයT ඕනෑ; අ ඒ ගැන අධ2යනයT කරන ඕනෑ. ෙ%වා
හැKතර% [වැරQව, Åත2PÙලව කරෙ ෙකෙහමද Kයලා
බලන ඕනෑ. ෙමෙතT ක අෙ පනතට පටහැ[ව + ¢O
ෙබෙහ ෙIව අ ෙවනස් කළා. ගG D[ හ$ෙන0
ම_;මා ZM Travels Kයන සමාගම ගැන K(වා. ඔබ;මාට
අවශ2 න%, ඒ කGO ඕනෑම ෙවලාවක ෙසයා ෙදන
බලාෙපෙර0; ෙවනවා. 2011 ඉඳලාම ඒ රටට යවලා
ෙබෙ ZM Travels Kයන කයT BPa.

Kයනට ඕනෑ. පDNය කාලෙU රTෂණයT ස%බධව මට
BGIධව පැ&ලT කෙළp. අන ඒ ආකාරයට ෙ%
ස%බධව0 පැ&ලT කළා; අෙ යාකා| අධ2Tෂ;මාට
එෙරdව පැ&ලT කළා.
අමාත2ාංශෙU Bගණන [ලධා}යා සමහර ෙවලාවට
බලහ0කාරෙය ඇBලා අෙ [ලධා}ෙග ෙක.ම
*ශ්න කරනවා. ඔබ;මා ¢ණ0 දනවා ෙ සදාචාරයT
ෙබන ඕනෑ; හැQචකමT ෙබන ඕනෑ; වෘ0 මය කට:;
වශෙය ෙමනවා හ} professional ethics ෙබන ඕනෑ.
අමාත2ාංශෙU වැඩ කරන ඒ Iගලයා BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශයට ඇBලා, අෙ සභාප ;මාෙZ Kම අවසරයT
නැ ව [ලධා}ට එක එක පාv දමනවා. මම කථා කරලා
K(වා, ''ඔබ;මා ඒක කරන එපා. ෙ% ආයතනෙU *ධා[ෙයT
ඉනවා. ඒ *ධා[යාව හ%බ ෙවලා ඕනෑම ෙවලාවක ඕනෑම
ෙදයT කරන'' Kයලා. එෙහම K(වාම කර ෙI තමa, ඔය
Kයන මහ ෙල# Bගණනය ස%බධව අලස් ෙහ ýෂණ
ෙචදනා Bමශන ෙක&ෂ සභාවට පැ& K|ම. ඒවා කළාට
අපට ගැට`වT නැහැ; අපට ඒවාට 'ණ ෙදන ව. අ
ෙ% අමාත2ාංශය ගැන දනවා. අද ෙ% අමාත2ාංශෙU වැඩ
කට:; කර ෙගන යන හැc0 අ දනවා. ගG ම_;ම[,
පDNය කාලෙU +{ වැJQ තමa අ Qගටම [වැJQ කර ෙගන
එෙ. ඊට අමතරව ඉ¨මT කළා, -

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG ඇම ;&ය[, ඔබ;&යට [ය&ත කාලය අවසානa.

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අෙ! තව අමතර කාලයT ෙදන, ගG සභාප ;ම[. ෙ%
Kයන මඩ ෙබනවා ෙ. ඒවා ගැන -

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ඔබ;&යට තව Bනාw ÈයT අවශ2ද?

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)

ගG සභාප ;මාෙZ අවසරය ඇ ව ෙ% කාරණය අහනවා.
මම ඔබ;&යට ෙය' කෙළp [ශ්eත කාරණාවT. ඒ Kයෙ,
යයට 70T ඒ අයට ගන බැ}ව යL, ZM Travels ආයතනය
Qගටම කර වැJIදT ඔබ;&යෙZ කාලෙU Iධ ෙවනවා න%,
ඒක [වැJQ කරන Kයන එක. අෙනT කාරණය, ඒෙT
Bගණන,-

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
Bනාw 15T Bතර ෙදන.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Bනාw 15T ෙදන අමාGa.

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය
ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගG ම_;මා, ෙමනම ෙහp;වකටව0 මම අසත2 *කාශ
කරෙ නැහැ. ඒක මතක යා ගන. [බාධා K|මT] මම
ඒක තමa ෙ% Kයන උ0සාහ කරෙ. ZM Travels Kයන
2011 ඉඳලා කර ෙගන ආ කyඩායමT තමa ෙ%ක Qගටම
කරෙගන ආෙ(. න'0 Nය අ¢GIෙI ඕනෑම ෙකෙන#ට ලබා
ෙදන ව Bයට කvcය ෙතරා ගන ඉඩ සැලDවා.
පDNය අ¢GIෙI යව පදහස් ගණන Kdප ෙදෙන# B
තමa යවලා ෙබෙ. ෙ% ස%බධෙය අලස් ෙහ ýෂණ
ෙචදනා Bමශන ෙක&ෂ සභාවට පැ& කළ බව ඔබ;මාට

1900

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

Bනාw 10T ෙදන, ගG සභාප ;ම[.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Bනාw 5T ලබා L ෙබනවා. තව Bනාw 5T ගන.

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙහඳa, ගG සභාප ;ම[.

1901

පාෙ%;ව

[ගG තලතා අ;ෙකරල මහ0&ය]

ගG ම_;ම[, ඊට පස්ෙසp අෙප ඉ¨මT කරලා gණා
ට රට Ndලා අෙ තානාප කායාලවල Bෙශpෂ BගණනයT
කරන ඕනෑය Kයලා. අෙ සභාප ;මා මෙග ඇවා, ''ෙ%ක
කරන වද, කළාට කමT නැIද'' Kයලා. මම K(වා,
''ය` පහDක% එTක යවන'' Kයලා. එෙහp Ndලා0
අවසානෙU K(ෙ(, එහාට එනවාට, ඒ ෙගෙල Bගණනය
කරනවාට මම අකමැ a Kයලා. ඔය වාෙZ ෙIව ෙබනවා,
ගG ම_;මා. ඒකට අපට *ශ්නයT නැහැ. න'0, ඒවා
ස%බධෙය මම තව+රට0 කථා කරන යෙ නැහැ.
ගG ම_;ම[, ඔබ;මාට මම ෙබෙහම පැහැQව [තරම
Kයලා ෙබනවා, ඔබ;මාට අවශ2 ඕනෑම ෙදයT ස%බධෙය
අහන, ඒ ස%බධෙය අ ඕනෑම ෙවලාවක Kයන
කැමැ a Kයලා.
අෙ ඩZලස් ෙIවානදා ම_;මා, Oව ස%බධෙය
සඳහ කළා. ෙමෙතT කාලයT අ මැද ෙපරQගට පමණT
ã&කa යැ¢ව0, ඒ ෙවPවට තව0 රටව ගණනාවT හදා
ෙගන Éම ගැන අද මම සෙතෂ වනවා. අ ජපානය එTක0
එකඟතාවකට ඇBලා ෙබනවා; අ කෘMකමාතය සඳහා
ඊãායලයට ã&කය යවනවා. හැබැa, අපට ඕනෑ Bයට,
පටවන වාෙ පටවන බැහැ. ජපානයට යවන ව
ෙවෙ OවT ෙබන, O ã&කය පමණa. ඒ අය
භාෂාව ස%බධෙය ෙබන Bභාග සම0 ෙවන ඕනෑ. Kම
වැඩ .ෙවළT gෙy නැ තැනක අ ය% වැඩ .ෙවළT
හදලා ෙබනවාය Kයන කාරණයa මම ෙ% Kයෙ.
අද කාතා හා ළමා කට:; අමාත2ාංශෙU වැය 3ෂ
.බඳව0 Bවාදයට භාජන වන [සා ෙ% කාරණය ගැන0 මතT
කරනට ඕනෑ. අෙ [හා ගලප0 ම_;මා K(වා,
කාතාව ට රට යවන ෙකට සමහර ෙIව පනෙතම
සඳහ ෙවලා ෙබනවාය Kයා.
[ෙයxත ආයතනයකට 'ද ෙග(වාට පDව ඒ අය යෙ
අ¢G+ 2කට. ෙමකT හ} ෙවලා ආපD ෙගවනවා න%, එතැනට
එම [ෙයxත ආයතනය තව එTෙකෙනT ලබා ෙදන ඕනෑ.
එෙසp ලබා ෙදන ෙකට, සමහර ෙ(ලාවට අර ෙගව ස ආපD
ගන බැහැ. ගG ම_;මා එකඟ ෙවa, මම ඕකට ෙගඩාT
මහ ¢ණා. මම කවදාව0 [ෙයxත ආයතන d&කGවට
කථා කරෙ නැහැ. න'0 ඔබ;මාෙZ කට:0තT [සා එ;මා
ෙගවා මම කථා කළා. එ;මා ෙදන එකඟ ¢O ගණනT
ෙබනවා. 1985 ලංකා BෙIශ ෙසpවා [:T කායාංශ පනත
ෙබනවා. අ ඒ අPව තමa ෙ%ක කරෙගන යෙ. අ ඕනෑම
ෙ(ලාවක sදාන%, අපට ෙබන ඉඩ *මාණය ;ළ වැඩ කට:;
කරන.
අ ට ෙනෙය#0 බාධා ආවා. ෙමකද, දැ Bãාම වැ©
ෙගCම ෙකෙරෙ BෙIශ ෙසpවා [:T කායාංශය ම 
[සා Bãාම වැ©වලට බලය
ෙබන ආයතන 2T රෙv
ෙබෙ බැහැ ෙ. ඒ ස%බධෙය අපට Bසඳා ගන
ෙගඩාT *ශ්න gණා. ඉ  අ ඒවා ඔTෙකම කර ග0තා.
අ බලාෙපෙර0; ෙවනවා, ලබන අ¢GIෙI0 අපට ඒක
කරන ව ෙවa Kයලා. ඔබ;මලා දනවා, ඒ දවස්වල
[ක% යන වාෙ ෙඩල 100ට, 150ට Nය අයට අ දැ
අවම වැ©පT හදා ෙබනවා Kයන එක. අද ට රට යන
ã&කයෙZ *මාණය අb ¢ණ0, 2014ට වඩා අද ලබා ෙබන
ආදාය% *මාණය වැwa. එෙසp ආදායම වැwCමට ෙහp;ව තමa අද
යවන වාෙ යවෙ නැ එක.
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(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගG ඇම ;&ය[, ඔබ;&යෙZ අවසරය ඇ;ව ෙදයT
අහන කැමැ a. BෙIශගත ã&කaට BෙIශ B[මය පනෙ0
අදාළතාව ස%බධව ඔබ;&ය උ0තර +නාද දෙ නැහැ.
ඒක බලපානවාද, නැIද Kයන එක .බඳව ඔබ;&ය ෙසයා
බැ`වා න%, ඒ ගැන පැහැQ කෙළ0 ෙහඳa Kයලා මම
dතනවා.

ග# තලතා අ"ෙක%රල මහ(Rය

(மா மி (தி'மதி) தலதா அ$ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඒ ගැන, ඔබ;මා ඉස්ෙසලා K(වා අය වැෙය ලබා L
ෙබනවා Kයලා. ඊට පDව K(වා, BෙIශ B[මය පනෙ0
ෙබනවා Kයලා. ගG ම_;ම[, එෙහම ෙමනවා හ} කරන
ඉස්ෙසලා ඒ ස%බධෙය අපව ස%බධ කර ග[a
Kයලා මෙZ Bශ්වාසයT
ෙබනවා. Bෙශpෂෙයම අෙ
බලාෙපෙර0;ව තමa ෙහඳ Å | සdත, ã&කයෙZ
අa වාක% ආරTෂා ෙවන රටවවල O ã&කය සඳහා
JÈ රTෂා අවස්ථා ලබා ගනා එක. හැබැa, ෙ% ෙවන ෙකට
Bෙශpෂෙයම එ&ෙvස් රාජ2, ෙස¦Q අරාය වාෙZ
රටවවල0 ã&කයෙZ ආරTෂාව, ඒ ෙගලෙZ වැ©
ආQය Bම0භාවයකට ප0 කරලා
ෙබනවා. ෙකcම
Kයනවා න% ෙස¦Q අරායාෙ( «මය හැcයට මාසයකට
සැරයT ã&කයාෙZ NOමට වැ©ප දමන ඕනෑ. දැ එම
රටව පවා එෙසp Bම0 Bයට වැඩ කරන පට ෙගන
ෙබන [සා, ඉ හාසෙU ¢O }සානා නñTලාෙZ IÞ
වාෙZ ඒවා ෙවෙ නැහැ Kයලා අෙ Bශ්වාසයT ෙබනවා.
අ ගG ජනාප ;මා මැ වරණෙUL ã&ක ප¢වල Dබ
සාධනය ස%බධව ෙපෙර+වT +නා. ඒ අPව අ 2016
ජනවා} 08 වැ[ දා යාපQංeය සහ එම ප¢ ස%බධෙය
වැඩ කට:; කරන පට ග0තා. ෙ% අ¢GIෙI ඉඳලා
Bෙශpෂෙයම නැෙඟනdර පළාෙ00, උ;G මැද පළාෙ00
*ාෙI3ය ෙක% කායාලෙය, කායාලයට අ ජංගම ෙසpවා
පව0වා
ෙබනවා. ඒ අPව අ¢G+ 15කට, 20කට Bතර
ඉස්ෙසලා Nය අය ෙගවා ෙදන අපට ව ෙවලා
ෙබනවා. ෙසයා ගන බැGව dට අය, ලංකාවට එන ෙකට
ංහල භාෂාව0 අමතක ¢O අය ෙගවා ෙදන අපට ව
¢ණා. ෙ% වාෙZ වැඩ රා යT එම ජංගම ෙසpවය [සා කරන
අපට ව ෙවලා
ෙබනවා. Bෙශpෂෙයම Bෙදස්ගත
ã&කයාට [යම අගයT ලබා Lලා, ඒ අයට වcනාකමT ලබා
Lලා අප කට:; කරනවා.
සමහර කìකයෙග
[ක% වාෙZ Kය¢ණා, අ
ã&කෙය එවන 'ද *මාණය Bතරa බලෙ, ã&කයෙZ
ආරTෂාව ගැන බලෙ නැහැ Kයලා. ගG සභාප ;ම[,
ã&කෙය යවන හැම රටකම තානාප කායාලෙU ක%කG
අංශයT ෙවනම ෙබනවා. එම [ලධා} [රතරෙයම ඒ
සඳහා කැප ෙවලා ඉනවා. ã&කෙය#ට කරදරයT ෙවලා ó
12ට කථා කළ0, ඒ ෙගල +රකථනෙය ඒ අය හා
ස%බධ ෙවන ඕනෑ. ෙ% තානාප කායාලවල ඉනා
[ලධා}ෙග අෙ ã&කයට ආරTෂාවT, Dබ සාධනයT
සැලෙසෙ නැහැ Kයලා අද ක¢G හ} Kයනවා න%, මම න%
ෙමනම ෙහp;වකටව0 එය Bශ්වාස කරෙ නැහැ. එෙහම
ෙවන අවස්ථා ඇ . හැබැa, අ ව උප}ම මvටමK ඒවා
අවම කරලා ෙබනවා.
අෙ අමාත2ාංශය යටෙ0 ආයතන ෙදකT ෙබනවා. ෙ%
ෙ(ලාෙ( මතT කරන ඕනෑ, අෙ අමාත2ාංශෙU dට ෙක%
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í. එස්. BතානෙZ මැ ;මා. එ;මා දැ මාස ෙදකකට Bතර
ක ෙවන0 අමාත2ාංශයකට මාG ¢ණා. එ;මා අෙ
අමාත2ාංශෙU වැඩකට:;වලL ෙගඩT සහාය ¢ණා. ã&කය
යවන රටව සහ ඒ අය භාරගන රටව 18ක සභාප 0වය අද
අෙ රටට ෙබනවා, "The Abu Dhabi Dialogue" Kයලා. ඒ
හරහා ඔය යවන අය ඒ ethical recruitment කරෙ නැ;ව,
free recruitment - 'දලT ගෙ නැ;ව - යවන ඒවාෙZ
ෙIව "The Abu Dhabi Dialogue" හරහා අ Q:O කරෙගන
යනවා. ඒ කට:;වලL0, මෙZ කායාංශෙU කට:;වලL0
එ;මා Bෙශpෂ මැQහ0CමT කරලා ඒ අවශ2 කට:;වලට අපට
උද( උපකාර කළා. ෙ%ක අවස්ථාවT කර ගනවා, එ;මාට
ස්; කරන. ඒ වාෙZම අ`ෙත ප0 ෙවච අෙ නව
ෙක%;මා වන ගා& ෙසෙනBර0න මැ ;මා ෙබෙහම
¢වමනාෙව අෙ අෙනT අ ෙක ෙක%;&යලා, සහකාර
ෙක%;&යලා එTක ඒ වැඩ කට:; කර ෙගන යනවා. ඒ
ය` ෙදනාටම මෙZ ස්; ය ද කරන ගමම BෙIශ ෙසpවා
[:T
කායාංශෙU සභාප ;මා ර®පා ඔෙෙසpකර
මැ ;මාට0, ඒ වාෙZම BෙIශ JKයා ඒජෙU සභාප Å ඥ
ල0 V}ස් මැ ;මා ඇ; අෙ කyඩායමට ස්; ය ද
කරනවා.
ඉස්සර ෙමන ෙI ¢ණ0 අද සා'dකව කyඩායමT වශෙය
හැම ෙදනාම තමෙZ වගÈම ඉෂ්ට කරන ව උප}ම
ෙසpවයT කරන ස්ථානයT බවට BෙIශ ෙසpවා [:T
කායාංශය ප0 කරෙගන ෙබනවා. කාය මyඩලෙU D
ෙසpවකයාෙZ ට ය` ෙදනාටම Bෂය භාර ඇම ව}ය හැcයට
මෙZ ස්; ය ද කරනවා. ඒ වාෙZම අද දවෙසp අපට ඉඩකඩ
ලබා+ ඔබ;මාට0 අෙ ස්; ය ද කර& මම [හඬ වනවා.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ෙබෙහම ස්; a, ගG ඇම ;&ය.
[අ.භා. 6.23]

ග# එස්.A. /සානායක මහතා (සමාජ ස'බල ගැ.Q හා
භසාධන හා ක.ද උඩරට උ#මය !බඳ අමාතU"මා)

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக - சVக வUW+ட. ம67
நல ாி ம67 க மர ாிைமக அைம1ச)
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Social
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage)

ගG සභාප ;ම[, මා හට කථා කරනට අවස්ථාව ලබා Lම
.බඳව ඔබ;මාට ස්; a. අෙ අමාත2ාංශය යටෙ0 අb
ආදාය% ලා ප¢, ඒ වාෙZම ආබාත ප¢, ඒ වාෙZම වැwdc
ජනගහනය, ඒ වාෙZම ත[ මා ය ප¢, ඒ වාෙZම
ඇබැdC%වලට ෙග+G ෙවච අය සBබල ගැCෙ% කට:; හා
Dභ සාධන කට:; කරනවා. ඒ වාෙZම Bãාම වැ©පT
හ(හරණT නැ;ව වැwdcය බවට ප0 ෙවන අයට Bãාම වැ©
Lෙ% වැඩසටහ කරෙගන යනවා. ඒ වාෙZම ආබාත, වැwdc,
ඇබැd { ෙ% ය` ෙදනා සහ රෙv සමාජ කට:; සඳහා අවශ2
සමාජ වැඩකGව d කර ගැÅෙ% උපා *දානය K|ෙ%
අධ2ාපන ආයතනයT ෙලස අ ජා ක සමාජ සංවධන
ආයතනය, අෙ සමාජ ෙසpවා Bද2ාලය පව0වාෙගන යනවා. ඒ
වාෙZම අෙ අමාත2ාංශයට අ`ෙත එක; කර කද උඩරට
උGමය Kයන Bෂයයවල කට:; හා වගÈ% කරෙගන යනවා.
ගG සභාප ;ම[, අb ආදාය% ලා ප¢ 14 ලTෂයකට
ආසන }සකට අ සහනාධාර ෙදනවා. හැබැa, අ ඉලTක
කරෙගන ෙබෙ ලබන අ¢GIද අවස ෙවනෙකට ලTෂ
20ක Bතර ප¢ *මාණයT එTක අෙ ෙ% සමෘI ව2ාපාරය

1904

කරෙගන යනa. සහනාධාර 'ද ෙදන වැඩ .ෙවළ .බඳව
ෙ% ව2ාපාරය ආර%භෙU ඉඳලාම එචර Bශ්වාසයT ෙ
නැහැ. අ
සහනාධාර 'දව කර අ[වාය ඉ }
K|%ව තමa අද ෙවනෙකට බැං# 1,074ක, බැං# මහා
සංග% 331ක G ය යන 200ක Bතර දැවැත *ාZධනයT
හදාෙගන ෙබෙ. පDNය අ¢G+ 10 ;ළ ෙ% බැං#ව B
අෙ ගෙ% Té Áල2 *ාZධනය අවශ2 අයට සහ #ඩා 'ද
අවශ2තා ෙබන අයෙZ අවශ2තා සරන කට:; කරලා
ෙබනවා. කා¨න අවශ2තාව අPව බැං# «මය ෙවනස් ෙන
K|ම [සා අද Bශාල වශෙය N[ෙප¨ කGව ග%වලට
ඇ; ෙවලා ෙබනවා.
ගG ඩZලස් ෙIවානද ම_;මා සඳහ කළා, උ;G
නැෙඟනdර N[ ෙප¨ ණයකGවෙZ åහණයට හD ¢O අය
ෙබෙහමයT ය QB හා[ කර ගනවා; ෙවන කරන Kම
ෙදයT නැ [සා ඒ අය යQB හා[ කර ගැÅමට තැ0 කරනවා
Kයා. එම [සා අ උ0සාහ කරෙ, ෙ% ප¢ ඔ¢ෙZ
åහණෙය 'දා ෙගන ඔ¢ට අවශ2 Té Áල2 *ාZධනය
සමෘI බැං# හරහා ෙදනa. අ ගG ජනාප ;මා ආර%භ
කර ෙබන අෙ "åාම ශT " වැඩසටහන හරහා සමෘI
බැං# ව2ාපාර ඒකාබIධ කර ෙගන åාම ශT සමාග% හදලා,
ඒවාට Áල2 ශT ය Lලා, ෙ% ''ප¢ ව2ාපෘ '' d කරන
සැලැස්මT ෙබනවා.
අෙ එකම ඉලTකය ගG සභාප ;ම[, අෙ රෙv ලTෂ
50T ඉTමව& ඉන ප¢ව ව2වසායකa හැcයට
ග0ත0 තවම0 යයට 93T Té Áල2 අවශ2තා ෙබන
ව2වසායකa. එෙසp නැ0න% ඉතා #ඩා, ෙවන0 BයK
K(ෙව0 ප¢ෙ අය එක ෙසpවකෙයT නැ0න% ෙදෙනT
වැඩ කරන ව2වසායක ව2ාපාර කට:; තමa, කමාත
කට:; තමa, ෙසpවා කට:; තමa ලංකාෙ(
ෙබන
ආයතනව යයට 93T
ෙබෙ. ෙ% අයෙZ අවශ2තා
සරා අපට ෙ% අය ආìක වශෙය ඉහළට ෙZන ව
න%, අෙ ගG [හා ගලප0 ම_;මා මතT කළ Bයට
ෙ% අයෙZ ආìකය ෙගඩ නඟනට ව න%, ඒ හරහා ඒක
Iගල ආදායම ඉහළට ෙZන0, රෙv දළ ෙI3ය [ෂ්පාදනය
ඉහළට ෙZන0, අෙ ජා ක ආදායම වැw කර ගන0 ඒක
ශT යT කර ගන ව. ෙමය ඉතාම සාථකව කර
රටT තමa ද#O ෙක}යාව; ද#O ෙක}යාෙ( ''සැ'ෙව
ෙඩං'' වැඩසටහන. එම [සා, අ ව තර% උ0සාහ
කරෙ åාම ශT වැඩසටහන0 එTක බIධ ෙවලා හැම
ප¢ලකටම ප¢ෙ ආදායම ඉහළ නංවන ප¢ සංවධන
ව2ාපෘ යT හදලා ඒකට උද( කරන. ඒකට අවශ2 Áල2
ශT ය අද සමෘI බැං# ව2ාපාරවල ෙබනවා.
පDNය අ¢G+ දහය රාම ෙ% gO දැවැත 'දල
&[Dට ණයට +ෙ0 නැහැ. &[DෙZ උකස් ග0ෙ00
නැහැ. &[Dට ¨ං වාෙZ ෙIව පට අරෙගන උද(
කරන NෙU0 නැහැ. ඒ වාෙZම ෙ% 'ද රජෙU බැං#වල ලංකා බැං#ව, මහජන බැං#ව, ජා ක ඉ } K|ෙ% බැං#ව
වාෙZ බැං#වල - යයට හයහමාර, හත වාෙZ ඉතාම අb
ෙපයට දාලා gණා. අද ලංකා බැං#ෙ( හා ජා ක සංවධන
බැං#ෙ( ඒකාබIධ ආෙයජන ව2ාපෘ යකට අ ෙ% 'ද L
ෙබනවා. ෙමය අ ප0තෙ දැC% දාලා fund managersලාට
ඉQ}ප0 ෙවනය K(වා. ඒ ඉQ}ප0 ෙවච fund managersලා
හරහා අ ෙතරාෙගන භාර L ෙබනවා. යන10T අ ෙ%
අයට භාර +නා. දැ අපට ඒ අයෙග සාමාන2ෙය යයට
16ක Bතර ෙප¨ 'දලT ලැෙබනවා. Share market එකට ෙහ
ෙප¦Iගක ව2ාපාර සමාග%වල Kම ෙදයකට ඒ 'ද යෙ
නැහැ. රජෙU Áල2 ආයතන හරහා භාyඩාගාර ප0වල -
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පාෙ%;ව

[ගG එස්.É. Qසානායක මහතා]

Treasury Bills වල - 'ද එහාට ෙමහාට කර& අද යයට
16ක Bතර ආදායමT ලබනවා. ඒක Bශාල 'දලT. එක
පැ0තK ෙ% බැං#ෙ( ෙබන 'දවලට උප}ම ආදායමT
ලබා ගැÅමට ෙ%වා ආෙයජනය කරන අතරම අ බලෙ අර
åාËය #ඩා සහ ඉතා #ඩා ව2ාපාරවලට අවශ2 *ාZධන
අවශ2තාව ස%Xණෙයම ෙ% ව2ාපාර හරහා සලසනa.
ගG සභාප ;ම[, සමෘI සËTෂණය .බඳව කථා කළා.
මම dතන ආකාරයට, ෙමම සËTෂණයට Nය 'දල නාස් යT
ෙවෙ නැහැ. ෙමකද, අ BෙI3ය BෙශpෂඥයෙZ උපෙදස්,
අෙ Bශ්වBද2ාල BෙශpෂඥයෙZ හා ජනෙඛන හා
සංඛ2ෙඛන සËTෂණ [ලධා}ෙZ මඟ ෙපCම යටෙ0
ෙබෙහම Bද2ා0මක ෙලස සකස් කළ *ශ්න පÊයකට තමa ෙ%
සËTෂණය + කෙළp. ඒක © 17ක *ශ්න පÊයT. ඒ *ශ්න
පÊය හැ+ෙ(ම, ඒ ෙතර;G ස%Xණෙය ප}ගණකගත කරලා
උ0තර cක ඉTම[ ගන. ඒ සËTෂණය ෙමෙහයව
ජනෙඛන හා සංඛ2ාෙඛන ෙදපාතෙ%;ෙ( Bෙශpෂඥa
ඔ¢ෙZ [බධනවලL ෙ%ක ඉQ}ප0 කළාම, ෙලකෙU
Bශ්වBද2ාල KdපයT ෙ% සËTෂණ «මෙ(දය ඉතාම ඉහ.
.ෙගන ෙබනවා. හැබැa ඒ *ශ්න පÊය රවනෙකට ඇ
¢O යයට ෙදකT-;නT වැරQ ෙබනවා. සමහර ඒවා බරපතළ
වැරQ. ඒ වාෙZම ෙක% :ට එකට ඇ;ළ0 කරනෙකට
වැර+O ඒවා යයට හT Bතර ෙබනවා.
ගG ම_;ම[, ඔබ;මා K(වා වාෙZ අ ස Lලා තමa
ෙ% කට:0ත කර ග0ෙ0. © 17T ෙක% :ට එකට ඇ;ළ0
කළාම අ ඒ අයට G ය 100T ෙහ, 150T ෙහ, 200T ෙහ එෙහම ගණනT- +නා. ඟT අය © 10T Bතර ඇ;ළ0
කරලා, "දැ%මා." Kයලා Kයා ෙබනවා. අ බලනෙකට සමහර
ඒවාෙU gෙy © 8a, සමහර ඒවාෙU © 12a, සමහර ඒවාෙU
© 14a. එතෙකට උ0තරය ස%Xණෙයම වරQනවා. ඒ [සා
ඇ0තටම ඉතාම D+ස්සට -සහනාධාර Qය :; අයටසහනාධාරය නැ ¢ණා, PD+ස්සට සහනාධාරය ලැgණා. ඒ
[සා අපට ඒ කට:0ත නව0වන ¢ණා. දැ අ ආෙය0 ඒ
එT එT ප|Tෂණ වාතා *ෙ(ශෙම අධ2යනය කර&
යනවා. ෙක% :ට එෙT ඒවා0 අධ2යනය කර& යනවා. ඒ
[සා තව මාසයT-හමාරT යනෙකට ෙ% කට:0ත අපට නැවත
[රාකරණය කර ගන ව ෙවa Kයලා මා dතනවා. ඊට
පස්ෙසp ඇ0තටම අ ආපD ෙ% ෙ0|% කට:; කරනවා. ගG
සභාප ;ම[, ඇ0තටම ෙනෙය#0 ෙහp; මත -ෙIශපාලන
ෙහp;0 ඇ;ව- සහනාධාරලා Cමට ඉතාම D+D අය ඉව0
ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙZම PD+ස්ස සහනාධාරය ගනවා. ඒ
[සා අ ෙ% කට:0ත [වැරQ කරන ඕනෑ. ඉQ} කාලෙUL අ
ෙ% කට:0ත [වැQ කරන කට:; කරනවා.
ඇ0තටම ෙ% ව2ාපාරය යටෙ0 අ උසස් ෙපළ අධ2ාපනය
හදාරන දGව 20,000කට හැම මාසයකම පස්වනදාට Bෙශpෂ
LමනාවT හැcයට, ආධාරයT හැcයට G ය 1,500 ගණෙ
ෙදනවා. ඒ වාෙZම ඒ ප¢වල අය හQස්යට ණය ෙවනවා; N[
ෙප¨කාරයා ළඟට යනවා; ෙIපළ උකස් යනවා. ඒ [සා
මරණයT, ම ෙගදරT, අසÅපයT වැ[ අවස්ථාවලL අ
ඔ¢ට G ය 20,000, 15,000, 10,000 ආL වශෙය Bෙශpෂ
ආධාර 'දලT ලබා ෙදනවා. ඒ 'ද අ ව තර% ඉTම[ෙමකද, ඒ ස රජෙU ස ෙනෙවa. ඒ ස ඒ අයෙZම
ස.- ඒ අය අතට ෙදන තමa අ කට:; කරෙගන යෙ.
ඒ [සා අ ඉQ} කාලෙU උකස් කට:;, ඒ වාෙZම ¨ං කට:;
සඳහා0 සමෘI බැං# ෙමෙහයවන බලාෙපෙර0; ෙවනවා.
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උ;G-නැෙඟනdර *ෙIශ .බඳව ගG ඩZලස් ෙIවානදා
ම_;මා සඳහ කළා. සහනාධාර නැ *ෙIශවලට අ
සහනාධාර ෙගන යනවා. ඒ වාෙZම උ;G-නැෙඟනdර *ෙIශවල
රපාb ෙබන -[ලධා} නැ - තැවල, බැං# නැ
තැවල අ බැං# Bවෘත කරනවා. ඒ සඳහා අ පDNය දවස්වල
1,902ෙදෙනT බඳවා ග0තා. ඒ සඳහා අපට අ ගG
ජනාප ;මාෙZ0, ගG අගමැ ;මාෙZ0, Bෙශpෂෙයම ගG
'ද ඇම ;මාෙZ0 ආධාර ලැgණා. ඒ [සා ලබන ජනවා}
මාසය වන Bට අපට ලංකාව රාම සමෘI බැං# ආර%භ කරලා,
ෙ% කට:; කරෙගන යන ව ෙවනවා.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගG ඇම ;ම[, ඔබ;මලා අය වැෙය ෙයජනා කරලා
gO,  පwයT හැcයට අ¢G+ 70ට වැw වැwdcයට ෙදන
G ය 2,000 G ය 100T කපා ගන ඔබ;මලාට +
¢ණා ෙ.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

අ G ය 100T අb කළා.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

දැ මම dතෙ අරෙගන ෙබන *මාණය ඇ . ඒ [සා
අ නැවත ඒ G ය 2,000ම ෙදන බල'ද? ෙමකද, ඒක
ෙල# කමT. G ය 100 ¢ණ0 ඒ අයට ඒ 'දල වcනවා.
ඒ අය Ndලා තැපැ කෙතGෙව ඒ 'දල ගෙ,
ෙබෙහ0 cක ගන වාෙZ BBධ අවශ2තා සඳහා. දැ ඔබ;මා
Kයන Bයට Áල2 ශT ය
ෙබන [සා ඔබ;මාට
වකමT ෙබනවා න% නැවත ඒ G ය 2,000ම ෙදන.
ඒක ෙල# ෙදයT.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

මම ඔබ;මාට Kයන කැමැ a, අ දැ ව තර% ඒ
අයෙZ අතට ඒ 'ද ෙග[dලා ෙදනවා. මෙZ Bශ්වාසය අPව
න% -ඔබ;මා0 ෙහයලා බලන.- _ Cලරයක නැඟලා, එෙහම
නැ0න% බස් එකක නැඟලා තව ෙකෙනT වාG කරෙගන
ඇBලා ඒ ස ෙගන යනවාට වඩා අ ඔ¢ෙZ අතට ඒ
ස ෙග[dලා ෙදන එක ඔ¢ට වායT.
මම පDNය අ¢G+ හත අට අරෙගන බැ`වා. අෙ [ෙයජ2
ඇම ;මා0 ඒකට BGIධ ¢ණා. ගG කථානායක;මා තමa මට
පළ'ෙවම ෙයජනාව ෙගනාෙ(, f.එස්. ෙසpනානායක dට
අගමැ ;මා හද වැwdc [වාසය හ} ගස්වලා ෙදන Kයලා.
ගG ම_;ම[, ෙ%ක මම සමස්තයT වශෙය Kයන ෙදයT,
එක ආybවකට Kයන ෙදයT ෙනෙවa.
පD Nය අ¢G+ 10, 15 අරෙගන බැ`ෙව0, වැwdc
[වාසයකට උද( කරන G ය &යන 500T, 600T
ඉ`වාම, dට ඇමැ වG හ0අට ෙදෙනT +ෙ G ය
&යන 50T, 60T ෙනෙවa. G ය &යන 5T, 6T. G ය
&යන 5T, 6T තමa අය වැෙය ෙදෙ. එම [සා
ඇ0තටම වැwdc [වාසවල ත00වය අස;©දායකa. හැම
වැwdc [වාසයකටම ෙහඳට කෑම හ%බ ෙවනවා. හැබැa, ඇඳ
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කැwලා. වැK කැwලා. උO ව;ර නැහැ. ෙ%වා හ}ම
අ }+a. කෑම කන කාමරය ඉතාම අ }+a. ෙ% වාෙZ ෙIව
අද අ ෙ(ගෙය හදාෙගන යනවා.

භයානක ෙවනවා. ඒ [සා cකT ස ෙබන ප¢ලක ක¢G
ෙහ කාතාවT ෙහයලා ෙදන ව න% ෙහඳa Kයලා
තමa මම0 dතෙ.

ගG සභාප ;ම[, දැනට අෙ රෙv වැwdc [වාසවල
වැwdcය 9,000T ඉනවා. ෙ% *මාණය වැw ෙවනවා. දැ
අපට ෙපෙනන Bයට 2020, 2025 Bතර ෙවනෙකට අbම
වශෙය වැwdcය 25,000T වැwdc [වාසවල යා ගන
අ sදාන% ෙවන ඕනෑ. ෙ% 25,000 සමහර අය අ
Dෙඛපෙභ£ වැwdc [වාස තමa බලාෙපෙර0; ෙවෙ.
ෙමකද, ඒ අයෙZ දGෙව ෙනෙයT රටවල JKයා කරනවා. ඒ
අය ෙදම( යට Bශාල වශෙය Bයද% කරලා, insure කරලා
අරෙගන යනවා. හැබැa, ෙ% ෙදම( ෙය Nd මාසයT ෙදකT
ඉඳලා ෙහ&dට ආප එනවා. එම [සා ෙ% ෙදම( යට සැප
පහDක% ඇ ව ඉන වැwdc [වාස අ හදනවා. අ හ¢
ව2ාපාර හැcයට ෙප¦Iගක අංශය0 එTක එක; ෙවලා 'ද
ආධාර Lලා, ඉඩ% අරෙගන Lලා හදනවා. ඒ වාෙZම සාමාන2
'දලT ෙගවලා ඉන ව මධ2ම මvටෙ% ඒවා සකස් K|ම
සහ ෙන&ලෙU ඒ පහDක% සපයන අවශ2 කට:; කරනවා.
අ වැwdcය 25,000කට, 30,000කට ඉQ} අ¢G+ 5, 6 ඇ;ළත
ෙ% පහDකම සලසන sදාන% ¢ෙy නැ0න% ලංකාෙ( ෙල#
*ශ්නයT ඇ ෙවනවා.

මම ඔබ;මලාට Kයෙ වැwdcය
.බඳ අ
ආයාෙ( අෙනT හැම රටකටම වඩා Bෙශpෂ අවධානයT ෙය'
කරන ඕනෑ Kයලාa. අ ඒ කට:0ත හ}යට කරෙගන යනවා.
අෙ ගG උදය ග%ම ල ම_;මා ආබාත අයෙZ ත00වය
ගැන K(වා. අෙ රෙv ලTෂ 18ක Bතර ආබාත ජනගහනයT
ඉනවා. එ;මා K(ව ඇ0ත කාරණයT. ආබාත අයට JKයා
Lෙ%L ඉතාම නරක ත00වයT තමa අෙ රෙv ෙබෙ.
ගG සභාප ;ම[, අෙ රෙv ක ඇෙහෙ නැ , කථා
කරන බැ} අයට අධ2ාපනය ලබා ගන «මයT gෙy
නැහැ. අ දැ සංඥා භාෂා wෙලමා එකT පට ග0තා.
පළ'වැ[ කvcය එ.යට ආවා. දැ ඒ අයට ප0C% ෙදනවා.
අගමැ ;මා0, ජනාප ;මා0 ෙ% ප0C% ෙදන එකඟ ෙවලා
ෙබනවා. ඒ [සා අ ඒ පනස්ෙදනාට ප0C% Lලා පාසවලට
දමනවා. ඇෙම}කාව, *ංශය, ජම[ය වැ[ රටවල සංඥා භාෂා
Bශ්වBද2ාල ෙබනවා. ඒ [සා අ ඒ අයට0 උගවන
බලාෙපෙර0; ෙවනවා.

ගG සභාප ;ම[, ආයාෙ( වැwdc ජනගහනය අ  අ
අද ජපානයට Bතරa ෙදවැ[ වෙ. ෙ% වන Bට අෙ රෙv
ලTෂ 30T ඉනවා. වැwdc ජනගහනය යයට 14T ෙවලා
ෙබනවා. ජපානෙU යයට 25a. අෙ යයට 14a. ආයාෙ(
අෙනT හැම රටකම යයට 10ට අba. එම [සා අ ආයාෙ(
ෙදවැ[ වැwම වැwdc ජනගහනයT ඉන, ජපානයට පමණT
ෙදවැ[ වන රට බවට ප0 ෙවලා ෙබනවා. එම [සා ඇ0තටම
වැwdcය බලා ගන, පාරට ෙනවැc වහාම අරෙගන යා
ගන අ sදාන% ෙවන ඕනෑ.
ගG සභාප ;ම[, ෙරහවල BතරT වැwdcෙය හ0අට
යයT ඉනවා. ෙ% අයව ෙරහලට ෙගනැ0 නව0වලා යනවා.
ෙ% වැwdcයට දැ ෙහඳa. හැබැa, ෙ% වැwdcය
ෙගවවලට අරෙගන යෙ නැහැ. අරෙගන යන ක¢Gව0
නැහැ. ඉ  ෙ% අය ෙරහවල ඉනවා. 'ෙ}යාව
ෙරහෙ එකය ගණනT ඉනවා. ෙ% අයට ෙහඳටම ෙහඳa.
ෙකළඹ ජා ක ෙරහෙ 25T, 30T ඉනවා. ඒ අයව ආප
එTක යෙ නැහැ. ෙ% අය ෙරහලටම ෙවලා ඉනවා.
ෙදස්තරවG, nursesලා අPක%පා කරලා ෙ% අයව යාෙගන
ඉනවා. ෙ% අයව ෙමතැ[ එ.යට ගන ඕනෑ.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

රජ රාමනායක ඇම ;මා වාෙZ ත[කඩ වැwdcයෙZ
*මාණය වැw ෙවන ෙ(ගය වැwa. ත[කඩ වැwdcෙය
බලාගන ෙකෙනT නැහැ ෙ. ගG ඇමැ ;මා, ඉTමනට
ෙමකT ෙහ කරලා ෙදන ෙවනවා.

අ ලංකාෙ( ඉන ඒ අයට0 උගවන බලාෙපෙර0;
ෙවනවා. ඒ වාෙZම ඇBQන අපහDතා ෙබන අය Bශ්වBද2ාල
අධ2ාපනය ලබනවා. එවැ[
ආචායවG ඉනවා;
මහාචායවG ඉනවා. ෙ% අයට සාමාන2 ෙපළ දTවාව0
එන «මයT gෙy නැහැ. දැ අ ඒ අයට එවැ[ «මයT
හැ+වා.
ගG සභාප ;ම[, හැබැa, ආබාත දGව ලTෂ 18
ලTෂ 4T Bතරම ඉෙ ස%Xණෙයම මදමානක අය.
ඒ අයට උගවන බැහැ. ඒ වාෙZම තව ලTෂ 4T Bතර
ඉනවා, ඔcස% ෙරගය ෙබන අය. ඒ අයට0 උගවන
අමාGa. ඒ අය හැමදාම බලාගන ෙවනවා. අද අෙ රෙv
ආබාත නG0ථාපන මධ2ස්ථාන ඉතාම D ගණනT
ෙබෙ. අ ඒ ආයතනවල ෙ% දGව නG0ථාපනය
කරනවා. ආබාත දGව සඳහා අධ2ාපන ආයතන ෙබනවා. ඒ
වාෙZම ආබාත දGව සඳහා වෘ0°ය O ආයතන0
ෙබනවා. ෙ%වා D ගණනT ෙබෙ. ෙ% .බඳ අවධානය
ෙය' කරලා, ෙ% ආයතන සංඛ2ාව වැw කර ගන ඕනෑ. ෙමම
ආබාත දGව ලTෂ 18, ලTෂ 4කට Bතර නG0ථාපන
කට:;, වෘ0°ය O කට:;, අධ2ාපන පහDක% ෙදන අ
sදාන% ෙවන ඕනෑ. ෙ% අයට JKයා Lමට අෙ රජෙU
ආයතන0, ෙප¦Iගක ආයතන0 ෙකෙහම හ} උන+
කරවන ඕනෑ.
ගG සභාප ;ම[, ආබාත දGව ෙසpවයට ගනා සමහර
ෙප¦Iගක ආයතන ෙබනවා. මම Kයන කැම a, "ෙහpමාස්"
වාෙZ ආයතන ආබාත අය යයට 10T Bතර ගනා බව.
න'0, සමහර අය ගෙම නැහැ. Bශ්වBද2ාලවලට දැ
යයට 3T ෙනෙවa, යයට 4T Bතර ආබාත දGෙව
ගනවා. උසස් අධ2ාපන අමාත2ාංශය, Bශ්වBද2ාල * පාදන
ෙක&ෂ සභාව Bශ්වBද2ාල Vඨාප වGට බල කරලා ඒ
ළමa ඇ;ළ0 කරනවා. ඒ [සා Bශාල දGව සංඛ2ාවT -

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

දැP0 අ කථා කර කර dcෙU ෙමකT හ} කර ග'ද
Kයලා. එ;මාට වාහනයT නැහැ; එ;මාට ඉන ෙගයT නැහැ.
óට showsවල ඉඳලා හ%බ ෙවන 'දල උෙIට ෙගනැ0 ෙබදනවා.
ගG සභාප ;ම[, ඒ [සා අෙ0 හා බැං#ෙ( ස0 නැහැ. ඒ
[සා අවසාන කාලය ෙවනෙකට ෙමයාෙZ ත00වය අ ම

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගG අමාත2;ම[, ඒ වාෙZම ෙල# ඉ¨මT ෙබනවා,
අධ අයට ෙනෙවa, ක ඇෙහෙ නැ අයට }යැ+G
OවT එTක }යැ+G බලපÊයT ගන «මෙ(දයT
gෙණ0 ෙහඳa Kයලා.

1909

පාෙ%;ව

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ෙදනවා, ෙදනවා.

1910

වන බව ෙපෙනනවා, ගG සභාප ;ම[. අපට ඕනෑ කරලා
ෙබෙ ෙ% ආයතනවල නG0ථාපනය වන *මාණය cකT
ඉහළට ෙගනැලා ෙ% éව2 සඳහා ඇබැd{ව ෙ%
ත00වෙය ගලවා ෙගන නැවත ඔ¢ව සාමාන2 íBතයට
ගනa.

ග# -@ හ.ෙන(4 මහතා

(மா மி Xனி. ஹ9ென$தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙමකද, ඇස් ෙපෙනන &[DෙගPa, ක ඇෙහන
&[DෙගPa accidents ෙවන තර% ඇස් ෙෙ නැ
&[ස්DෙගP0, ක ඇෙහෙ නැ
&[ස්DෙගP0
ෙවෙ නැහැ ෙ. ඇ0තටම, ඒ අයෙග accidents ෙවෙ
නැහැ. ඒ අයෙZ ෙල# ඉ¨මT ෙබනවා. මම ඔබ;මාට එම
ඉ¨ම ඉQ}ප0 කරලා ෙබනවා. ඒ ගැන අවධානය ෙය'
කරන Kයා ඉලා cනවා.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගG සභාප ;ම[, කථා කරන බැ}, ක ඇෙහෙ නැ
අයෙZ ජා ක සංගමෙU සභාප ;මා0 ගැල}ෙU ඉනවා. මට
ෙනවා, තව ෙකෙනT එ;මාට පැහැQ කරල0 ෙදනවා. ඒ
අයෙZ ඉ¨මට දැ අෙ ෙමට රථ ෙදපාතෙ%;ව එකඟ
ෙවලා ෙබනවා. අ ඉතා ඉTම[ ඒ කට:; කර, ඒ අයට
licence එක ෙදන කට:; කරනවා.
ගG සභාප ;ම[, මම Kයන කැම a, ෙ% ආබාත
අයෙZ නG0ථාපන මධ2ස්ථාන සහ
වෘ0°ය O
මධ2ස්ථාන ගැන. සමහර }සT ඉනවා, ෙ% ආබාත අය ඒ
ප¢ෙල අa කරලා. අපට ෙනවා, සමහර ප¢වල '
ප¢ලම කඩා ෙගන වැcලා ෙබනවා ෙ% දGව [සා. අ%මා
ෙහඳ රස්සාවT කළ0, රස්සාව අතහැරලා දාලා අර ආබාත
දGවාෙZ ම0ෙ0 íව0 ෙවනවා. ඒ [සා ෙ% වාෙZ ආබාත අය
අරෙගන එයාලට ස;© ෙවන ව මධ2ස්ථානවල ෙ% අය
යාෙගන අ රජයT Bයට ෙ% අයව බලා ගන කට:;
කරනවා න% ඒ ප¢වලට +වන මහා ෙදවාචකෙය ඒ ප¢
[දහස් කර ගන ව. ඒ [සා අ එවැ[ ආයතන KdපයT
සෑLම සඳහා සැලD% සකස් කරලා ෙබනවා. ඒ සඳහා අ 'ද
cකT ෙමවර ෙව කරෙගන0 ෙබනවා. අ ඒ කට:0ත0
කරනවා.
ගG සභාප ;ම[, අ¢G+ 30T ස්ෙසp පැව :Iධය0
එTක ත[මා ය ජනගහනය ලTෂ 25a. ප¢ හැcයට
ග0ෙත0 ලTෂ 50, ලTෂ 6T ත[මා ය ප¢ ෙබනවා. ෙ%
ත[මා ය ප¢ සංඛ2ාෙව භාගයකට Bතර ෙල# ගැට`වT
නැහැ. හැබැa, අෙනT ෙකට දැනටම0 සමෘI සහනාධාර
ගනා අය ඉනවා; ෙවන0 ආධාර ගනා අය ඉනවා; පළා0
සභාව ෙදන ආධාර ගනා අය ඉනවා. ෙ% ත[මා ය
ප¢වලට ආදාය% මාගයT සපයා ගන ඕනෑ. ඒ ප¢වල
දGවට රTෂාවT Lෙ%L, ඒ ප¢වල අයට ස්වයංJKයාවT
K|ම සඳහා ව2ාපෘ සකස් කරලා ෙ% අය බලාගන ඕනෑ. ඒ
*ශ්නය cකT බරපතළ ෙලස ඩZලස් ෙIවානදා ම_;මා0
K(වා. එම *ශ්නය බරපතළ ෙලස උ;G-නැෙඟනdර
*ෙIශවල0 ෙබනවා. ඒ වාෙZම අ ෙ% අයෙZ දGව .බඳ,
ඒ අයෙZ [වාස .බඳව සහ ඒ තGණ අයෙZ JKයා .බඳ
Bෙශpෂෙය සැලKම0 ෙවලා ඔ¢ ෙ% ඉන ත00වෙය
ඉහළට ෙගෙනන අවශ2 කට:; කරන ඕනෑ.
Bෙශpෂෙයම ම0 éව2, ම0පැ, ගංජා වාෙZ ෙIවලට
ඇබැd ¢O අය නG0ථාපනය K|ෙ% ආයතන KdපයT
අපට ෙබනවා. ඒවාෙU ඉතාම ෙහ ෙ% අය නG0ථාපනය

යාචක ප¢ හා CQ ප¢ .බඳ *ශ්නය ගැන සංඛ2ා0මකව
බැ¨ෙ%L අපට ෙපෙනනවා, ලංකාෙ( ෙමවැ[ අය 50,000T,
60,000T පමණ cන බව. න'0, 2012 L ජනෙඛන හා
සංඛ2ාෙඛන ෙදපාතෙ%;ෙව ෙ% ස%බධෙය
සËTෂණයT කර දවෙසp ෙ% යාචකෙය යලම හැංoණා.
ෙ% අය ෙකෙහp ෙකෙහp ෙහ හැංoණා. එම [සා සංඛ2ා
ෙඛනවලට හD ¢O ඉන තැනT නැ CQෙU íව0 වන,
නැ0න% මහ පාෙ íව0 වන අය ගණන 3,900a. හැබැa, අපට
ෙපෙනනවා, ෙකළඹ පමණT ෙමවැ[ 3,000කට ආසන
}සT cන බව. සමහර වෘ0°ය යාචක }ස#0 ඉනවා. එම
[සා අෙ ගG ච% ක රණවක අමාත2;මාෙZ ෙමගාෙපස්
අමාත2ාංශය0 එTක එක; ෙවලා ෙ% අය නG0ථාපනය K|ම
සඳහා දැ අ ආයතන ෙදකT හදා ෙගන යනවා. අ බලෙ
ෙ% *ශ්නය0 Bසඳනa. ඒ වාෙZම ෙ% ප¢වල දGව
ෙකෙහම ෙහ පාසවලට ඇ; කරලා ඔ¢ෙZ වගÈම අ
ගන0 ෙ% වනෙකට අ අවශ2 කට:; කර ෙගන යනවා.
ගG සභාප ;ම[, අපෙZ උපෙIශන අංශය .බඳව අෙ
ම_වG ෙදෙදෙන# කථා කළා. අෙ උපෙIශන අංශයට
උපෙIශකවG ඉනවා. අ ෙ% අය ෙහ O කර
ෙබනවා. අෙ මානව සමාජ සංවධන අංශෙU සමාජ ෙසpවා
Bද2ාලෙU ඒ සඳහා ෙවනම wෙලමා, උසස් wෙලමා කරන
අය ඉනවා. ඒ අයෙZ ත00වය ඉතාම ෙහඳa. ඒ අය අෙ
ආෙරග2ශාලාවල වැඩ කරනවා. ඒ වාෙZම හQ ත00වය
ඇ ¢O හැම තැනකටම වාෙZ ඒ අය Ndලා Bශාල
ෙදවාචකයට ෙග+G ¢O ප¢වලට අවශ2 counseling වැඩ
කට:; කරනවා. ඒ වාෙZම ෙනෙය#0 *ශ්න [සා කැfයන
Bවාහක ප¢ එක; කරන0 ෙ% අය මහ ෙවලා කට:;
කරනවා. ඒ වාෙZම මහ පාරට ඇද වැෙටන අdංසක ෙදම( ය
ආප ඒ ප¢ෙ දGව සමඟ එක; කරන0 කට:; කරනවා.
න'0, ෙ% කාරණෙUL0 Ëට වඩා ශT ම0 උපෙIශන වැඩ
.ෙවළT අද ලංකාවට අවශ2a; Bෙශpෂෙය අෙ
ආෙරග2ශාලාවලට අවශ2a Kයලා අපට ෙපෙනනවා. එම [සා
ඒ .බඳව0 අ කට:; කර ෙගන යනවා.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ඔබ;මාට ෙව කළ ෙවලාෙව තව Bනාw පහක කාලයT
ෙබනවා.

ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ෙහඳa, ගG සභාප ;ම[.
"ජා ක සමාජ සංවධන ආයතනය" Kයෙ පරණ gO
"සමාජ ෙසpවා Bද2ාලය"a. මම ෙ% "සමාජ ෙසpවා Bද2ාලය"
Kයන නමට, "Sri Lanka School of Social Work" Kයන නම
ෙය+වා. ෙ% ආයතනය ජාත2තර අධ2ාපන ආයතනයT
හැcයට නැවත Q:O කරන ෙබන ඉඩ *ස්ථා ඉතාම වැwa.
අෙ සමාජ වැඩ .බඳ wෙලමාව, සමාජ වැඩ .බඳ උසස්
wෙලමාව, සමාජ වැඩ .බඳව උපාය, ඒ .බඳ පශ්චා0
උපාය Kයන යල දැ ෙ% ආයතනෙය ෙක| ෙගන
යනවා. පDNය අය වැෙය අපට ෙ% ආයතනය සඳහා G ය
&යන 1,000T ලබා +නා.
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Òýෙ( සමාජ ෙසpවා ෙදපාතෙ%;වට අය0 ඉඩමT
gණා. ඒ ඉඩෙම අTකර හයT ෙව කර ෙගන අ 'ගල
තබා දැ ඒ ඉඩෙ% "සමාජ ෙසpවා Bද2ාලය" හද& යනවා.
ෙමකද, ෙ% ආයතනය ඇ0තටම 1963 වෂෙU පමණ ට ඉතාම
ජනයව gණා. සමාජ ෙසpවා Bද2ාලෙU wෙලමා කර, උපා
කර අය කවදාව0 රස්සා නැ ව පාරවවල රස් යා+ ¢ෙy
නැහැ. ඒ අයට ෙකෙහp ෙහ JKයා හ%බ ¢ණා. එෙහම
ආයතනයT ¢ණ0 හැම දාම ෙ% ආයතනය තැ තැවල #¨
ෙගවවල තමa gෙy. පDNය අය වැෙය අපට L G ය
&යන 1,000 පාBe කරලා අ දැ ඒ ආයතනය හදනවා.
ෙ%ෙක ඉතාම අංග ස%Xණ Bද2ාලයT හදලා ෙ%ෙT ඉං
මාධ2යෙය, ෙදමළ මාධ2යෙය, ංහල මාධ2යෙය Kයන
මාධ2 ;ෙනම දැ පාඨමාලා කර ෙගන යනවා. අ දැ
බලෙ BෙIශ දGවට0 ෙ% ආයතනෙU ෙපw අවස්ථාවT
ලබා Lලා ජාත2තර මvටෙ% සමාජ වැඩ - social work .බඳව ෙලකය .ග0, ආයාව .ග0 වැඩ ෙවළT ෙ%
;. ලබා ෙදනa.
Ëළඟට, අපට
ෙබනවා,  ලංකා සමාජ ආරTෂණ
මyඩලය. ගG සභාප ;ම[, ඇ0තටම 1995-1996 කාලෙUL
චþකා බyඩාරනායක #මාර;ංග මැ [යෙZ Áක0වෙය
තමa ෙ%  ලංකා සමාජ ආරTෂණ මyඩලය ෙගඩ නැෙ(.
ෙ%  ලංකා සමාජ ආරTෂණ මyඩලය හැ+ෙ(ම වෙයවෘIධ C
íව0 වන «මයT නැ , Bãාම වැ©පT නැ , අෙ0 'ද නැ
අයට Kය% «මෙ(දයකට අPව ඔ¢ෙZ අවසාන කාලෙU
Bãාම වැ©පT ෙහ රTෂණ 'දලT වාෙZ ෙදයT මාස් පතා ලබා
ෙදන වැඩ .ෙවළT හදනa.
අ¢G+ ;නහතරT ඉතාම සාථකව යා0මක ෙවලා එය
කඩා වැõ gණා; එය &ය ඇෙද& gණා. පD Nය කාලෙU
'ද අමාත2ාංශය යටෙ0 වසා දමන ත00වයට එය ප0 ෙව&
gණා. අප ඒ ආයතනය ආපD අෙ අතට අරෙගන අද වන
ෙකට ඒ ආයතනයට ෙනෙය#0 සාමාxකය බඳවාගැÅමට
කට:; කර ෙබනවා.
ගG සභාප ;ම[, එම ආයතනය අෙ අතට ගනා Bට
Bãාම වැ© ලබන අය සඳහා G ය &යන 24T Bතර Bයද%
කරන අපට + C gණා. එd ආදායම ෙවලා gෙy G ය
&යන 10ක Bතර *මාණයT. ඒ [සා Bãාම වැ© අර'දලT
හැcයට, රTෂණ අර'දලT හැcයට එය කඩා වැෙට&Pa
gෙy. හැබැa අද වන ෙකට අප ආපD ඒ ආයතනය ෙගවන
'ද *මාණයටම වාෙZ ආදාය% ලැෙබන Bයට අ` 
සාමාxකය බඳවාග[& යනවා. ෙ% සඳහා Qසාප වG,
*ාෙI3ය ෙක%වG, åාම [ලධා}, සමාජ ෙසpවා [ලධා},
කළමනාකGව, සමෘI කළමනාකGව ආQ ය`ෙදනා
Bශාල උද+වK වැඩ කරනවා. ෙ% වැඩ .ෙවළ යා0මක
කරන අය ෙවPෙව අ පD Nය දවස්වල Bෙශpෂ උපහාර
උෙළල#0 ෙන% ෙප#ණ රඟහෙQ පැවැ0{වා. අ  ලංකා
සමාජ ආරTෂණ මyඩලය නැවත ශT ම0 කළා. ෙ% රෙv
ෙවෙසන, íBතය අවසාන භාගෙU ආදායමT නැ ව කරදරයට
ප0 වන අයට G ය 1,000කට වැw 'දලT -මාසයකට G ය
50T වාෙZ ඉතාම D 'දලT තමa ඔ¢ට ඒ ෙවPෙව
ෙගවන ෙවෙ- ඔ¢ෙZ Bãාම යන වයෙසpL ලබා ගන
ව BෙU Bෙශpෂ ආකෂëය Bãා&ක රTෂණයT අ හ}
ගස්වා ෙබනවා. දැ ඒ ආයතනය0 ඉතාම ෙහ Q:O
ෙ(ෙගන යනවා.

ග# සභාප4"මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ගG අමාත2;මා, ඔබ;මාෙZ කාලය න% අවසානa.
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ග# එස්.A. /සානායක මහතා

(மா மி எ>.பி. திசாநாயக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ෙහඳa, ගG සභාප ;ම[. මම කතාව අවස කරන%.
ගG සභාප ;ම[, මා Kයන කැමැ a, ෙ% රෙv
වැwdcයට0, ආබාත අයට0, ෙනෙය#0 ඇබැdC%වලට
ෙග+G ෙවලා cන අයට0, අb ආදාය% ලා^ට0 ඉතාම
ෙග¦රවÅය ෙලස ඔ¢ෙZ íBත සාථක කරගැÅමට අවශ2
ය` කැප C% උප}ම ෙලස කර& අ අෙ අමාත2ාංශය
ඉQ}යට ෙගන යන බව. ෙබෙහම ස්; a.
"120 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
සඳහා G.584,305,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය"
යන *ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
120 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන
ලL.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහ:% වැඩසටහන - Áලධන Bයදම,
G.69,500,000
"120 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම සඳහා
G.69,500,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය" යන
*ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
120 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන
ලL.
02 වන වැඩසටහන.- සංවධන වැඩසටහන - නරාවතන Bයදම,
G.551,598,000
"120 වන3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
සඳහා G.551,598,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය"
යන *ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
120 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන
ලL.
02 වනවැඩසටහන.- සංවධන වැඩසටහන - Áලධන Bයදම,
G.1,454,160,000
"120 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම සඳහා
G.1,454,160,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය" යන
*ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
120 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන
ලL.
217 වන3ෂය.- ප}වාස හා ළමාරTෂක ෙසpවා ෙදපාතෙ%;ව

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහ? වැඩසටහන - iනරාවතන
'යදම, G.37,000,000
"217 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
සඳහා G.37,000,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය"
යන *ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
217 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන
ලL.
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පාෙ%;ව

01 වනවැඩසටහන.- ෙමෙහ:% වැඩසටහන - Áලධන Bයදම,
G.890,000

தைல0 120, நிகJ1சி$தி+ட 02, Vலதன1 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.

"217 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම සඳහා
G.890,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය" යන *ශ්නය
Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.

தைல 217. - ந னடைத, சிவ பாகா ேசைவக
திைணகள

217 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.
02 වනවැඩසටහන.- සංවධන වැඩසටහන - නරාවතන Bයදම,
G.233,340,000
"217 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
සඳහා G.233,340,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය"
යන *ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
217 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.
02 වන වැඩසටහන.- සංවධන වැඩසටහන - Áලධන Bයදම,
G.78,450,000
"217 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම සඳහා
G.78,450,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය" යන
*ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
217 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.

தைல0
120, நிகJ1சி$தி+ட 01, மீ,வ'8
ெசலGகான
Lபா
584,305,000
அ+டவைணயி6
ேசக0ப,மாக” எA வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகா
ள0ப+ட.
“

தைல0 120 நிகJ1சி$தி+ட 01, மீ,வ'8 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
நிகJ1சி$தி+ட 01. - ெசய. ைற1 ெசய6பா,க - Vலதன1
ெசலG Lபா 69,500,000
“தைல0
120, நிகJ1சி$தி+ட 01, Vலதன1 ெசலGகான
Lபா 69,500,000 அ+டவைணயி6 ேசக0ப,மாக” எA வினா
வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

தைல0 120, நிகJ1சி$தி+ட 01, Vலதன1 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
நிகJ1சி$தி+ட 02. - அபிவி'$தி1 ெசய6பா,க மீ,வ'8 ெசலG Lபா 551,598,000
“தைல0
120, நிகJ1சி$தி+ட 02, மீ,வ'8
ெசலGகான Lபா 551,598,000 அ+டவைணயி6 ேசக0
ப,மாக” எA வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

தைல0 120, நிகJ1சி$தி+ட 02, மீ,வ'8 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
நிகJ1சி$தி+ட 02. - அபிவி'$தி1 ெசய6பா,க - Vலதன1
ெசலG Lபா 1,454,160,000
“தைல0
120, நிகJ1சி$தி+ட 02, Vலதன1 ெசலGகான
Lபா 1,454,160,000 அ+டவைணயி6 ேசக0ப,மாக” எA
வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

நிகJ1சி$தி+ட 01. - ெசய. ைற1 ெசய6பா,க மீ,வ'8 ெசலG Lபா 37,000,000
“தைல0
217, நிகJ1சி$தி+ட 01, மீ,வ'8
ெசலGகான Lபா 37,000,000 அ+டவைணயி6 ேசக0
ப,மாக” எA வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

தைல0 217, நிகJ1சி$தி+ட 01, மீ,வ'8 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
நிகJ1சி$தி+ட 01. - ெசய. ைற1 ெசய6பா,க - Vலதன1
ெசலG Lபா 890,000
“தைல0
217, நிகJ1சி$தி+ட 01, Vலதன1 ெசலGகான
Lபா 890,000 அ+டவைணயி6 ேசக0ப,மாக”எA வினா
வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

தைல0 217, நிகJ1சி$தி+ட 01, Vலதன1 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
நிகJ1சி$தி+ட 02. - அபிவி'$தி1 ெசய6பா,க மீ,வ'8 ெசலG Lபா 233,340,000
“தைல0
217, நிகJ1சி$தி+ட 02, மீ,வ'8
ெசலGகான Lபா 233,340,000 அ+டவைணயி6 ேசக0
ப,மாக” எA வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

தைல0 217, நிகJ1சி$தி+ட 02, மீ,வ'8 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
நிகJ1சி$தி+ட 02. - அபிவி'$தி1 ெசய6பா,க - Vலதன1
ெசலG Lபா 78,450,000
“தைல0
217, நிகJ1சி$தி+ட 02, Vலதன1 ெசலGகான
Lபா 78,450,000 அ+டவைணயி6 ேசக0ப,மாக” எA வினா
வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

தைல0 217, நிகJ1சி$தி+ட 02, Vலதன1 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
Question, "That the sum of Rs. 584,305,000, for Head 120,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 120, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 69,500,000
Question, "That the sum of Rs. 69,500,000, for Head 120,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 120, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 551,598,000
Question, "That the sum of Rs. 551,598,000, for Head 120,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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Head 120, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,454,160,000
Question, "That the sum of Rs. 1,454,160,000, for Head 120,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 120, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 217.- DEPARTMENT OF PROBATION AND CHILDCARE
SERVICES
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 37,000,000
Question, "That the sum of Rs. 37,000,000, for Head 217,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 217, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 890,000
Question, "That the sum of Rs. 890,000, for Head 217, Programme
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.
Head 217, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 233,340,000
Question, "That the sum of Rs. 233,340,000, for Head 217,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 217, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 78,450,000
Question, "That the sum of Rs. 78,450,000, for Head 217,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 217, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"124 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
සඳහා G.741,387,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය"
යන *ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
124 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහ:% වැඩසටහන - Áලධන Bයදම,
G.87,320,000
"124 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම සඳහා
G.87,320,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය" යන
*ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
124 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.
02 වන වැඩසටහන.- සංවධන වැඩසටහන - නරාවතන Bයදම,
G.200,031,000
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"124 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
සඳහා G.200,031,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය"
යන *ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
124 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන
ලL.
02 වන වැඩසටහන.- සංවධන වැඩසටහන - Áලධන Bයදම,
G.640,080,000
"124 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම සඳහා
G.640,080,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය" යන
*ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
124 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන
ලL.

216 වන ෂය.- සමාජ ෙස>වා ෙදපාතෙ."ව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහ:% වැඩසටහන - නරාවතන Bයදම,
G.41,980,000
"216 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන නරාවතන Bයදම
සඳහා G.41,980,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය"
යන *ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
216 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන
ලL.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහ:% වැඩසටහන - Áලධන Bයදම,
G.3,400,000
"216 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන Áලධන Bයදම සඳහා
G.3,400,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය" යන
*ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
216 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන
ලL.
02 වන වැඩසටහන.- සංවධන වැඩසටහන - නරාවතන Bයදම,
G.511,480,000
"216 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන නරාවතන Bයදම
සඳහා G.511,480,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය"
යන *ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
216 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන
ලL.
02 වන වැඩසටහන.- සංවධන වැඩසටහන - Áලධන Bයදම,
G.150,800,000
"216 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන Áලධන Bයදම සඳහා
G.150,800,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය" යන
*ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
216 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන
ලL.
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331 වනෂය.- සමෘ=9 සංවධන ෙදපාතෙ."ව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහ:% වැඩසටහන - නරාවතන Bයදම,
G.367,700,000
"331 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන නරාවතන Bයදම
සඳහා G.367,700,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය"
යන *ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
331 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහ:% වැඩසටහන - Áලධන Bයදම,
G.12,200,000
"331 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන Áලධන Bයදම සඳහා
G.12,200,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය" යන
*ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
331 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.
02 වන වැඩසටහන.- සංවධන වැඩසටහන - නරාවතන Bයදම,
G.13,796,000,000
"331 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන නරාවතන Bයදම
සඳහා G.13,796,000,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ
:;ය" යන *ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
331 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.
02 වන වැඩසටහන.- සංවධන වැඩසටහන - Áලධන Bයදම,
G.2,026,200,000
"331 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන Áලධන Bයදම සඳහා
G.2,026,200,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය" යන
*ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
331 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.

“தைல0
124, நிகJ1சி$தி+ட 01, மீ,வ'8
ெசலGகான
Lபா
741,387,000
அ+டவைணயி6
ேசக0ப,மாக” எA வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகா
ள0ப+ட.

தைல0 124, நிகJ1சி$தி+ட 02, மீ,வ'8 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
நிகJ1சி$தி+ட 02. - அபிவி'$தி1 ெசய6பா,க - Vலதன1
ெசலG Lபா 640,080,000
“தைல0
124, நிகJ1சி$தி+ட 02, Vலதன1 ெசலGகான
Lபா 640,080,000 அ+டவைணயி6 ேசக0ப,மாக” எA
வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

தைல0 124, நிகJ1சி$தி+ட 02, Vலதன1 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
தைல 216. - ச"க ேசைவக திைணகள

நிகJ1சி$தி+ட 01. - ெசய. ைற1 ெசய6பா,க மீ,வ'8 ெசலG Lபா 41,980,000
“தைல0
216, நிகJ1சி$தி+ட 01, மீ,வ'8
ெசலGகான
Lபா
41,980,000
அ+டவைணயி6
ேசக0ப,மாக” எA வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகா
ள0ப+ட.

தைல0 216, நிகJ1சி$தி+ட 01, மீ,வ'8 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
நிகJ1சி$தி+ட 01.- ெசய. ைற1 ெசய6பா,க - Vலதன1
ெசலG Lபா 3,400,000
“தைல0
216, நிகJ1சி$தி+ட 01, Vலதன1 ெசலGகான
Lபா 3,400,000 அ+டவைணயி6 ேசக0ப,மாக” எA வினா
வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

தைல0 216, நிகJ1சி$தி+ட 01, Vலதன1 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
நிகJ1சி$தி+ட 02. - அபிவி'$தி1 ெசய6பா,க மீ,வ'8 ெசலG Lபா 511,480,000
“தைல0
216, நிகJ1சி$தி+ட 02, மீ,வ'8
ெசலGகான
Lபா
511,480,000
அ+டவைணயி6
ேசக0ப,மாக” எA வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகா
ள0ப+ட.

தைல0 124, நிகJ1சி$தி+ட 01, மீ,வ'8 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.

தைல0 216, நிகJ1சி$தி+ட 02, மீ,வ'8 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.

நிகJ1சி$தி+ட 01. - ெசய. ைற1 ெசய6பா,க - Vலதன1
ெசலG Lபா 87,320,000

நிகJ1சி$தி+ட 02. - அபிவி'$தி1 ெசய6பா,க - Vலதன1
ெசலG Lபா 150,800,000
“தைல0
216, நிகJ1சி$தி+ட 02, Vலதன1 ெசலGகான
Lபா 150,800,000 அ+டவைணயி6 ேசக0ப,மாக” எA
வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

“தைல0
124, நிகJ1சி$தி+ட 01, Vலதன1 ெசலGகான
Lபா 87,320,000 அ+டவைணயி6 ேசக0ப,மாக” எA வினா
வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

தைல0 124, நிகJ1சி$தி+ட 01, Vலதன1 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.

தைல0 216, நிகJ1சி$தி+ட 02, Vலதன1 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
தைல 331. - ச$தி அபிவி&தி திைணகள

நிகJ1சி$தி+ட 02. - அபிவி'$தி1 ெசய6பா,க - மீ,வ'8
ெசலG Lபா 200,031,000

நிகJ1சி$தி+ட 01. - ெசய. ைற1 ெசய6பா,க மீ,வ'8 ெசலG Lபா 367,700,000

“தைல0
124, நிகJ1சி$தி+ட 02, மீ,வ'8
ெசலGகான
Lபா
200,031,000
அ+டவைணயி6
ேசக0ப,மாக” எA வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகா
ள0ப+ட.

“தைல0
331, நிகJ1சி$தி+ட 01, மீ,வ'8
ெசலGகான
Lபா
367,700,000
அ+டவைணயி6
ேசக0ப,மாக” எA வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகா
ள0ப+ட.
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தைல0 331, நிகJ1சி$தி+ட 01, மீ,வ'8 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
நிகJ1சி$தி+ட 01.- ெசய. ைற1 ெசய6பா,க - Vலதன1
ெசலG Lபா 12,200,000
“தைல0
331, நிகJ1சி$தி+ட 01, Vலதன1 ெசலGகான
Lபா 12,200,000 அ+டவைணயி6 ேசக0ப,மாக” எA வினா
வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

1920

Head 124, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 216. - DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 41,980,000
Question, "That the sum of Rs. 41,980,000, for Head 216,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

தைல0 331, நிகJ1சி$தி+ட 01, Vலதன1 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.

Head 216, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

நிகJ1சி$தி+ட 02. - அபிவி'$தி1 ெசய6பா,க மீ,வ'8 ெசலG Lபா 13,796,000,000

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 3,400,000

தைல0
331, நிகJ1சி$தி+ட 02, மீ,வ'8
ெசலGகான
Lபா
13,796,000,000
அ+டவைணயி6
ேசக0ப,மாக” எA வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0
ப+ட.

Question, "That the sum of Rs. 3,400,000, for Head 216,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“

தைல0 331, நிகJ1சி$தி+ட 02, மீ,வ'8 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
நிகJ1சி$தி+ட 02. - அபிவி'$தி1 ெசய6பா,க - Vலதன1
ெசலG Lபா 2,026,200,000
“தைல0
331, நிகJ1சி$தி+ட 02, Vலதன1 ெசலGகான
Lபா 2,026,200,000 அ+டவைணயி6 ேசக0ப,மாக” எA
வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

தைல0 331, நிகJ1சி$தி+ட 02, Vலதன1 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
Question, "That the sum of Rs. 741,387,000, for Head 124,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 124, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 216, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 511,480,000
Question, "That the sum of Rs. 511,480,000, for Head 216,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 216, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 150,800,000
Question, "That the sum of Rs. 150,800,000, for Head 216,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 216, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 331.- DEPARTMENT OF SAMURDHI DEVELOPMENT

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 87,320,000

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 367,700,000

Question, "That the sum of Rs. 87,320,000, for Head 124,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 367,700,000, for Head 331,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 124, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

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

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 200,031,000

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 12,200,000

Question, "That the sum of Rs. 200,031,000, for Head 124,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 12,200,000, for Head 331,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 124, Programme 02, Recurrent 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. 640,080,000

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 13,796,000,000

Question, "That the sum of Rs. 640,080,000, for Head 124,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 13,796,000,000, for Head 331,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

1921

පාෙ%;ව

Head 331, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,026,200,000
Question, "That the sum of Rs. 2,026,200,000, 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.

"182 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයද%
සඳහා G.73,180,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය"
යන *ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
182 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.
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நிகJ1சி$தி+ட 02. - அபிவி'$தி1 ெசய6பா,க - மீ,வ'8
ெசலG Lபா 559,850,000
“தைல0
182, நிகJ1சி$தி+ட 02, மீ,வ'8
ெசலGகான
Lபா
559,850,000
அ+டவைணயி6
ேசக0ப,மாக”
எA
வினா
வி,க0ப+,
ஏ67ெகாள0ப+ட.

தைல0 182, நிகJ1சி$தி+ட 02, மீ,வ'8 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.
நிகJ1சி$தி+ட 02. - அபிவி'$தி1 ெசய6பா,க - Vலதன1
ெசலG Lபா 45,625,000
“தைல0
182, நிகJ1சி$தி+ட 02, Vலதன1 ெசலGகான
Lபா 45,625,000 அ+டவைணயி6 ேசக0ப,மாக”எA வினா
வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහ:% වැඩසටහන - Áලධන Bයදම,
G.7,400,000

தைல0 182, நிகJ1சி$தி+ட 02, Vலதன1 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.

"182 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම සඳහා
G.7,400,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය" යන
*ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.

Question, "That the sum of Rs. 73,180,000, for Head 182,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

182 වන 3ෂෙයd 01 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.

Head 182, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

02 වනවැඩසටහන.- සංවධන වැඩසටහන - නරාවතන Bයදම,
G.559,850,000

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 7,400,000

"182 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
සඳහා G.559,850,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය"
යන *ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
182 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, නරාවතන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.
02 වන වැඩසටහන.- සංවධන වැඩසටහන - Áලධන Bයදම,
G.45,625,000
"182 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම සඳහා
G.45,625,000ක 'දල උපෙඛනයට ඇ;ළ0 කළ :;ය" යන
*ශ්නය Bමසන ලQ සභා ස%මත Bය.
182 වන 3ෂෙයd 02 වන වැඩසටහන, Áලධන Bයදම
උපෙඛනෙයd ෙකටසT හැcයට ය :;යa [ෙයග කරන ලL.
“தைல0
182, நிகJ1சி$தி+ட 01, மீ,வ'8
ெசலGகான
Lபா
73,180,000
அ+டவைணயி6
ேசக0ப,மாக” எA வினா வி,க0ப+, ஏ67ெகா
ள0ப+ட.
தைல0 182, நிகJ1சி$தி+ட 01, மீ,வ'8 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.

நிகJ1சி$தி+ட 01. - ெசய. ைற1 ெசய6பா,க - Vலதன1
ெசலG Lபா 7,400,000
தைல0 182, நிகJ1சி$தி+ட 01, Vலதன1 ெசலGகான
Lபா 7,400,000 அ+டவைணயி6 ேசக0ப,மாக”எA வினா
வி,க0ப+, ஏ67ெகாள0ப+ட.
“

தைல0 182, நிகJ1சி$தி+ட 01, Vலதன1 ெசலG
அ+டவைணயி பதியாக இ'க க+டைளயிட0ப+ட.

Question, "That the sum of Rs. 7,400,000, for Head 182,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 182, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 559,850,000
Question, "That the sum of Rs. 559,850,000, for Head 182,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 182, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 45,625,000
Question, "That the sum of Rs. 45,625,000, for Head 182,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 182, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

ග#ගය.තක#ණා4ලකමහතා

(மா மி கய9த க'ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

"කාරක සභාව *ග ය වාතා කළ :; යaද, නැවත Jස්Cම
සඳහා අවසර ගත :;ය"a ද මම ෙයජනා කරනවා.

ශ්නය 'මසන ල/., සභා සමත 'ය.

வினாவிகப ஏ$%ெகா ளப ட.
Question put, and agreed to.
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අ. භා. 6.54ට පාBෙ."වට ග4ය වාතා කරr ස
සභාප4"මා Lලාසනෙය. ඉව( 'ය.
කාරක සභාව ග4ය වාතා කරY; නැවත Gස්Qම 2017
ෙනවැබ 28වන අඟහ#වාදා.
பி.ப. 6.54 மணி
வி0 பாிசீலைன ப$றி
அறிவி*ெபாB  தவிசாள அவக அகிராசனதினி0%
அக0றாக .
வின பாிசீலைன அறிவிகப ட; மீ2* Eவ
2017 நவ*ப 28, ெசவா கிழைம.

ලද, Bගණකාප වරයාෙZ [|Tෂණ ඇ;ළ0  ලංකා BෙIශ ෙසpවා
[:T කායාංශෙU වාMක වාතාව හා NO% අPමත කළ :; ය.
(ජාත2තර සබඳතා .බඳ ආං ක අÞTෂණ කාරක සභාව B
2016.10.05 Qන සලකා බලන ලL.)"

ශ්නය 'මසන ල/., සභා සමත 'ය.

வினாவிகப ஏ$%ெகா ளப ட.
Question put, and agreed to.

ක@තැAම

ஒ.திைவ

At 6.54 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.
Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 28th
November, 2017.

ග# කථානායක"මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

න2ාය පÊෙU Bෂය අංක 2 සහ 3 අPමත K|ම.

ජා4ක ළමා ආර7ෂක අ9කා:ය: වාක
වාතාව හා 3 (2013)
ேதசிய சிவ பா கா அதிகாரசைப:
ஆடறிைக கணக (2013)

NATIONAL CHILD PROTECTION AUTHORITY:
ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (2013)
ග# ගය.ත ක#ණා4ලක මහතා

(மா மி கய9த க'ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG කථානායක;ම[, කාතා හා ළමා කට:; අමාත2;&ය
ෙවPෙව මම පහත සඳහ ෙයජනාව ඉQ}ප0 කරනවා:
"1996 අංක 50 දරන ජා ක ළමා ආරTෂක අකා}ය පනෙ0 32
වග ය සහ 1971 අංක 38 දරන 'ද පනෙ0 14 (2) (ඉ) වග ය
යටෙ0 2016.06.07 වැ[ Qන ඉQ}ප0 කරන ලද, 2013.12.31 වැ[
Qෙන අවස { වෂය සඳහා
.ෙයල කරන ලද
Bගණකාප වරයාෙZ [|Tෂණ ඇ;ළ0 ජා ක ළමා ආරTෂක
අකා}ෙU වාMක වාතාව හා NO% අPමත කළ :; ය.
(කාතා හා ස්_ Gෂ සමාජභාවය .බඳ ආං ක අÞTෂණ කාරක
සභාව B 2017.02.21 Qන සලකා බලන ලL.)"

ශ්නය'මසනල/., සභාසමත'ය.

வினாவிகப ஏ$%ெகா ளப ட.
Question put, and agreed to.

; ලංකා 'ෙ=ශ ෙස>වා -?74 කායාංශය:
වාක වාතාව හා 3 (2013)

இல&ைக ெவளிநா*+ ேவைலவா,
பணியக: ஆடறிைக கணக
(2013)

SRI LANKA BUREAU OF FOREIGN EMPLOYMENT:
ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (2013)
ග# ගය.ත ක#ණා4ලක මහතා

(மா மி கய9த க'ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG කථානායක;ම[, BෙIශ JKයා අමාත2;&ය
ෙවPෙව මම පහත සඳහ ෙයජනාව ඉQ}ප0 කරනවා:
"1985 අංක 21 දරන  ලංකා BෙIශ ෙසpවා [:T කායංශ
පනෙ0 19 වැ[ වග ය යටෙ0 2016.06.08 වැ[ Qන ඉQ}ප0 කරන
ලද, 2013.12.31 වැ[ Qෙන අවස { වෂය සඳහා .ෙයල කරන

ADJOURNMENT
ග# ගය.ත ක#ණා4ලක මහතා

(மா மி கய9த க'ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගG කථානායක;ම[, "පාෙ%;ව දැ ක තැය
:;ය" a මා ෙයජනා කරනවා.

ශ්නය සභාnඛ කරන ලZ.

வினாஎதிய*பெப$ற.
Question proposed.

ග# කථානායක"මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

සභාව ක තබන අවස්ථාෙ( ෙයජනාව, ගG ආනද
අ`0ගමෙZ මහතා. ඊට *ථම ක¢G ෙහ ගG ම_වරෙයT
ගG එ²ව² oණෙසpකර ම_;මාෙZ නම Áලාසනය සඳහා
ෙයජනා කරන.

ග# ගාR ජය'yම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගG කථානායක;ම[, "ෙ% අවස්ථාෙ( ගG එ²ව²
oණෙසpකර ම_;මා Áලාසනය ගත :;ය"a මම ෙයජනා
කරනවා.

ශ්නය 'මසන ල/., සභා සමත 'ය.

வினாவிகப ஏ$%ெகா ளப ட.
Question put, and agreed to.

අන"#ව ග# කථානායක"මා Lලාසනෙය. ඉව( ෙය.,
ග# එව eණෙස>කර මහතා LලාසනාMඪ 'ය.

அத0பிற,
மா23மி
சபாநாயக
அகிராசனதினி0% அகலேவ, மா23மி எ வ
அவக தைலைமவகிதாக .

அவக
ணேசகர

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON.
EDWARD GUNASEKARA took the Chair.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG ආනද අ`0ගමෙZ ම_;මා.

මහrවර /ස්l7කෙj ගමාන Gසකට ස".ෙග.
{d වන ඩා වැළැ7Qම

க மாவட கிராம றகளி விலகளி
ெதாைலைய தத
PREVENTION OF DESTRUCTION CAUSED BY ANIMALS IN
MANY VILLAGES IN KANDY DISTRICT

[අ.භා. 6.56]

ග# ආන.ද අ (ගමෙw මහතා

(மா மி ஆன9த அU$கமேக)
(The Hon. Ananda Aluthgamage)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මහPවර Qස්STකෙU
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පාෙ%;ව

[ගG ආනද අ`0ගමෙZ මහතා]

BතරT ෙනෙවa, ' රටටම බලපාන ෙ% කාෙලeත ෙයජනාව
ඉQ}ප0 K|මට අවස්ථාව ලබා Lම .බඳව මා *ථම ෙකටම
ඔබ;මාට ස්; වත වනවා. Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[,
මෙZ ෙ% ෙයජනාව ස්ìර කරන අවශ2a ෙද?

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

'ම ඔබ;මා ෙයජනාව ඉQ}ප0 කරන. ඊට පDව ස්ìර
කරන ව.

ග# ආන.ද අ (ගමෙw මහතා

(மா மி ஆன9த அU$கமேக)
(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ෙහඳa, Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[. අද Qන සභාව ක
තබන අවස්ථාෙ( මම පහත සඳහ ෙයජනාව ඉQ}ප0 කරනවා:
“මහPවර Qස්STකෙU ග%මාන Jසක íව0 වන ජනතාව ව$ර,
}ළ¢, ඉ0තෑව වැ[ ස;ෙග ය වගා කට:; ෙරා ගැÅමට
පමණT ෙනව, තම [වෙසp සග0 ආහාර පාන පවා ෙරා ගැÅමට
අනවරත උ0සාහයක [රත Cමට +C ෙ. ජනතාව එම Vඩාෙව
ෙරා ගැÅමට ය% වැඩ සටහනT Qය0 කළ :; බවට ෙමම ගG සභාව
ෙයජනා කරa.”

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගG වwෙ( Dෙෂ් ම_;මා ෙයජනාව ස්ìර කරන.

ග# ව`ෙO@ ෙෂ් මහතා
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Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මම තව0 කාරණයT මතT
කළ :;a. අද අෙ ෙකvඨාසෙU කාටව0 රාS කාලෙU එ.යට
යන බැහැ, ව ඌර ගහනය Bශාල ෙලස වැwෙවලා ෙබන
[සා. ව ඌර#ෙZ *හාරයට ලTCම [සා පDNය මාසෙU
උbPවර *ෙIශෙU මPස්සෙයT &යNයා. ÁලාසනෙU ඉන
ගG එ²ව² oණෙසpකර ම_;මා මා0 එTක ෙප¦Iගකව
කථා කරනෙකට K(වා, “&[D B ව ඌර ලTෂ
ගණනT මරාෙගන කාලා ඇ . හැබැa, ඌෙර එක &[ෙහT
මරවාම ෙමකද ෙවෙ” Kයලා. එ;මා K(වා, "එක
&[ෙහT මැGවාම ෙමකද, ඒක *ශ්නයTද, ෙ% &[ස්D ඌෙර
cක ඔTෙකම මරනවා" Kයලා. &[ස්D ඌරව මරලා කාලාම
ඉවර කරනවා. ඒ [සා ඌරට0 chance එකT ෙද' Kයලා
ඔබ;මා මට *කාශ කළා. ෙකෙහම ¢ණ0 කමT නැහැ,
ඔබ;මා ÁලාසනෙU ඉනෙකට මට මෙZ කථාව කරන
අවස්ථාව ලැgO එක0 ෙහඳa. නැ0න% ඔබ;මා ආසනෙය
නැ ටලා මට ෙවන *ශ්නයT ඇ කරa. Áලාසනා±ඪ ගG
ම_;ම[, ඔබ;මා ÁලාසනෙU ඉන [සා තමa මම ෙ%
සභාෙ( ඒ කාරණය K(ෙ(. ඇ0ෙතම ව ඌරෙZ *ශ්නය
ඒ Bයa.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ෛජව BBධ0වයට අPව Ëට
ෙපර [රායාසෙයම ඒ ස; පාලනය ¢ණා. හැබැa, අෙ
පළාතට BතරT ෙනෙවa, ' ලංකාවටම දැ
ෙබන
*ශ්නයT තමa, ස; පාලනය කර න} cක Bනාශ C Éම.
න} Bනාශ Cමට *ධානම ෙහp;වT ෙබනවා. ඒ තමa, අ
#G සහ අෙන#0 වගාව සඳහා ඉන ෙබෙහ0 ක#ව,
මා වාෙZ ස;ෙZ ආහාරවලට එක;Cෙම ඔ¢
මැෙරනවා. ඒ මැGO ස; ආහාරයට ගැÅම [සා න} රං&
Bනාශෙවලා
ෙබනවා. අද න} කෑ ගහන සIදයTව0
ඇෙහෙ නැහැ.

(மா மி வேவ. XேரS)
(The Hon. Vadivel Suresh)

ගG ආනද අ`0ගමෙZ ම_;මා ෙගනා සභාව ක
තැÉෙ% ෙයජනාව මම ස්ìර කරනවා.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, }ළ¢ෙZ ගහනය [සා අද
කට ස%Xණෙය වඳ ෙවනවා. ඔ¢ ක© 0තර
ස%Xණෙයම කා දමනවා. ඒ වාෙZම }ළ¢ #GලෙZ
ෙබනවලට අත දාලා ඒවාෙU cන #G පැට¢ සහ 0තර
අPභවයට ගනවා. එම [සා තව ෙනෙබ කාලයKම #G
ගහනය ස%Xණෙයම නැ ෙවනට ව.

(The Hon. Presiding Member)

ගG ආනද අ`0මෙZ ම_;ම[, ඔබ;මා තව +රට0 ෙ%
.බඳව කථා කරනවාද?

ග# ආන.ද අ (ගමෙw මහතා

(மா மி ஆன9த அU$கமேக)

අෙ ජා ක පTMයා තමa ව. ##ළා. }ළ¢ ව
##ළෙZ 0තර0 අPභවයට ගන [සා, අනාගතෙUL ව
##ළ ස%Xණෙයම වඳෙවන ව. ඒ BතරT
ෙනෙවa. අෙ *ෙIශෙU ෙන¢ණ0 අද ෙමනර ගහනය0
*ශ්නයT ෙවලා ෙබනවා.

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ඔ(, මම කථා කරලා ඉන%. Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[,
මහPවර Qස්STකයට පමණT ෙනව, ' රටටම මහා
*ශ්නයTව පව න වගාව Bනාශ කරන ස; .බඳව ය%
සහනදා÷ වැඩ ෙකටසT ෙ% රජෙය කළ :;ව ෙබනවා. එම
ස; Bනාශ K|මට ෙනෙවa මම ෙ% ෙයජනාව ෙගෙනෙ.
අද අෙ ස%Xණ වගා [ෂ්පාදනයෙග ;ෙන එකT
එම ස; Bනාශ කරනවා. Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මෙZ
ආසනය ග0තාම, අ හදාග0 ෙප ඵලදාව අපට හ}යට
ෙනළාගන ව න%, අද අ ෙප අ  ස්වයංෙපMතa.
}ළ¢, දç ෙP වැ[ ස;ෙග අෙ ආසනෙU ෙප
වගාව ස%Xණෙයම Bනාශ ෙවලාa ෙබෙ. Áලාසනා±ඪ
ගG ම_;ම[, K; කමාතය අෙ රෙv ආìකයට, ජන
íBතයට මහා ස%පතT. හැබැa, එම K; වගාෙ( ස%ප0 අද
}ළ¢ෙග සහ ව$රෙග ඇ වන හා[ [සා ස%Xණෙය
Bනාශ ෙවලා ෙබනවා.

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, අ වගා කට:; සඳහා
ෙනෙය#0 ආධාර ෙදනවා. රජය ඒ ය` ෙIව නඩ0;
කරනවා. අද #G වගාව දවාලට }ළ¢ෙග Bනාශ වනවා,
óට ඌරෙග Bනාශ වනවා. ඒ [සා ෙමය ෙ% රෙv මහා
ෙදවාචකයT ෙවලා ෙබනවා. ෙ% ගG සභාවට මා ෙ%
ෙයජනාව ෙගනාෙ( අෙ රෙv ඉන ස; cක Bනාශ
කරන ෙනෙවa. ඒ ස0; ආරTෂා වන ඕනෑ. ෙබ¦Iධය#
හැcයට අෙ ගG ඇම ;මා ස; ආරTෂා කර ගැÅම සඳහා
Bශාල වැඩ ෙකටසT කරනවා. අ එ;මාට BGIධව ෙ%
ෙයජනාව ෙගනාවා ෙනෙවa. ෙ% පාෙ%;ෙ( Lඝ
කාලයT කට:; කර&, ෙIශපාලන ඉ හාසයT ෙබන, මනා
දැPමT ෙබන, හසළ අ0 දැÈ% ෙබන අමාත2වරෙයT තමa
ගා&ë ජයB«ම ෙපෙරා මැ ;මා. ගG ඇම ;ම[, ෙ% රෙv
වැදග0 ෙIශපාලනයT කරන, ෙබ¦Iධය# හැcයට ඉතා
ෙග¦රවÅය Bයට පාෙ%;ෙ( හැෙරන, ෙබෙහම
ආදශව0 íBතයT ගත කරන ඔබ;මාෙග අ ෙබෙහම
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ෙග¦රවෙය ඉලා cෙ, ඔබ;මා ස0වa ආරTෂා
කරනවා වාෙZම, ස0වa සංරTෂණය කරනවා වාෙZම අෙ
ෙගC ආරTෂා කර ගන0 Bස$මT ෙදන Kයලාa.
ඔබ;මා ඒ .බඳව අපට ය% Bස$මT ෙදa Kයන Bශ්වාසය අපට
ෙබනවා.
ඇ0ෙතම, අෙ *ෙIශවල Bෙශpෂෙයම }ළ¢ෙග
හා[ +වනවා. අෙ ගඟ ඉහළ ෙකරෙළp
*ාෙI3ය
ෙක%;මාෙZ වාහනෙU සa² කyණාw ෙදක }ළ¢
කඩාෙගන Nd ෙබනවා. ඒ වාෙZම සමහර ෙගවවල උයා
ගනා ආහාර cක වාහනෙU wKෙU දමාෙගන Nd, ආපD
ඇBලා තමa ආහාරයට ගෙ. }ළ¢ ෙගවවල උ ඉව0
කරනවා, ඇස්බැස්ෙටස් කඩනවා. දැ ගහලා gණ0 ඒවා
ඔTෙකම ඉව0 කරෙගන ඇBලා ෙනෙය#0 Bනාශකා| වැඩ
කරනවා.
අද ෙකcය, බළ QBය නැ ෙවලා. බළ පර%පරාවට
අය0 ස0ව පර%පරාව ස%Xණෙය Bනාශෙවලා. ඒ [සා
තමa }ළ¢ ගහනය ෙ% තර% වැw ෙවලා ෙබෙ. c
}ළ¢ අලාෙගන ඇB0 අෙ *ෙIශයට දමා ෙබනවා.
අෙ *ෙIශෙU ෙ% ස0වයෙග +වන dංසාව වැw
ෙවන තව ෙහp;වT තමa ෆaනස් වගාව. අෙ ආසනෙU
අTකර 20,000ට වැw *මාණයක ෆaනස් වගාවT ෙබනවා.
ෆaනස් ගස්වල #GෙලT වහෙ0 නැහැ, #GෙලT
කැදැලT හදෙ0 නැහැ, #Gෙල#ට ආහාරයT වශෙය
ගන K ෙදයT ඒ ගස්වල ඇ0ෙ00 නැහැ. ෆaනස් වගාව යට
ෙවන0 Kම සෙත# íව0 වෙ0 නැහැ. ඊෙU ගG
අගමැ ;මා අෙ ආසනයට Nයා. ඒ අවස්ථාෙ(L මා
අගමැ ;මාට ඒ ෆaනස් වගාව ෙපවා, එa +වන Bනාශය
.බඳව K(වා. එBට අගමැ ;මා K(වා, "ෙමය ඉතා Bනාශකා|
ෙදයT. ඒ [සා සාකඡා කරලා ෙ% ෆaනස් වගාව ඉව0 K|ම
සඳහා ය%K යාමාගයT ගන ඕනෑ" Kයලා. එ;මාෙZ
ෙයජනාව ¢ෙy, ස;ට ආහාරයට ගන ව ගස් සහ වන
වගාව ෙ% ß&ය ;ළ වගා කර'ය Kයලාa.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ෙ% කාෙලeත ෙයජනාව
ෙ% සභාවට ෙගෙනන අවසරය Lලා, අපට කථා කරන
අවස්ථාව ලබා Lම .බඳව ත'නාෙසpට ස්; ය *කාශ
කර& මා [හඬ වනවා. ය`ෙදනාටම ස්; a.

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඊළඟට, වwෙ( Dෙෂ් ම_;මා.
[
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(மா மி வேவ. XேரS)
(The Hon. Vadivel Suresh)

ெகௗரவ தைலைமதா உபின அவகேள,
ெகௗரவ உபின ஆன த அ!"கமேக அவக#
ெகா$%வ த இ த ஒ"திைவ( பிேரரைணைய நா,
ஆேமாதிபேதா%,
அவ-.
என0
ந,றிைய2
ெதாிவி"0.ெகா#கி,ேற,. இவ, இபிேரரைணயி3டாக
ஒ- விேசட ேவைல"தி6ட"ைத நைட7ைறப%"0மா
ேகாாியி-.கிறா.
நா,
ெப- ேதா6ட
ம.கைள
பிரதிநிதி"0வப%"0கி,ற ஒ- ம.க# பிரதிநிதி எ,ற
வைகயிேல, இதைன நா, ேவ வழி7ைறயி!
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பா.கி,ேற,. காரண, இ, இ த விலகளி,
ெதா9ைலயா9
விவசாயிக#
ம6%ம9ல,
ேதா6ட"ெதாழிலாளக:
ெபாி0
பாதி.கப%கி,றாக#. ெப- ேதா6டகளி9 ெப$
ேதா6ட"
ெதாழிலாளக#
ேதயிைல.
ெகா; 0
பறி.கி,றேபா0, விலகளி, தா.த!. உ#ளாகி, பல
பிர<சிைனக:. 7கெகா%"0 வ-வ0 நாக#
அைனவ- அறி த உ$ைம!
அ0மா"திரம,றி, இ, ெப- ேதா6டகளி9 மரக#
தறி.கப%கி,றன. ெப- ேதா6ட. கபனிக# கா%கைள
அழி.கி,றன. எனி>, அத? பதிலாக (திய மரந%ைக"
தி6டக# எதைன2 நைட7ைறப%"0வதி9ைல. இத,
காரணமாக, ளவிக# ேதயிைல< ெச@க:. இைடயி9
தம0 A%கைள அைமபதனா9, ெப- ேதா6ட"
ெதாழிலாளக# பாாிய பாதி(. 7கெகா%"0
வ-கி,றாக#. அேதேபா, இ, ரக#, ப,றிக#
ஏ,, சி"ைத (Cக#Aட அ இ-.கி,றன. இத?.
காரண, வனசீவராசிக# அைம<E, ெப- ேதா6ட.
ைக"ெதாழி9
அைம<E,
ேதா6ட.கபனிக#
என
அைனவ- இைண 0 வனவிலக# ெதாடபி9 ஒேதசிய ெகா#ைகைய
நைட7ைறப%"தாைமயா.
எனேவ, ஒ- ேதசிய ெகா#ைகைய நைட7ைறப%"0மா
ேக6%.ெகா#கி,ேற,. வன விலகைள பா0கா.கி,ற
அேத ச தப"தி9, இ த நா6@!#ள கா6% வள"ைத
ேபணி
பா0கா"0,
அவ?ைற
பராமாி.கி,ற
தி6டெமா,ைற2
அறி7கப%"தி,
அத3டாக
ம.கைள2 பா0கா.க ேவ$@ய ெபா( இ த
அரசாக"0. இ-.கி,ற0. ஆகேவ, இ0ெதாடபி9
ேவைல"தி6டெமா,ைற.
ெகா$%வ-வத?<
சில
நடவ@.ைககைள எ%.கேவ$@ய
ஒ- க6டாய
FGநிைலயி9 நாக# இ-.கி,ேறா. கம"ெதாழி9
ெசHகி,ற விவசாயிக: இ த வன விலகளினா9
பாாிய பாதி(.#ளாகி,றாக#. இத?. காரண
எ,ன? இJவளK கால7 ஏ,, இ0 இ-.கவி9ைல?
இ, கா%க# அழி.கப%கி,றன. அரச காணிகைள
தனியா0ைற. வழேபா0, சில நிப தைனகைள
விதி.கேவ$%.
தனியா0ைற.
அரசாக.
கபனிகளி, ேதா6டகைள அ9ல0 காணிகைள
வழேபா0, அவ?ைற உாிய 7ைறயி9 பராமாிபத?
ஏ?றவித"தி9
நிப தைனக#
விதி.கப%வதி9ைல.
இதனா9, அவக# அகி-.கி,ற ெபமதிமி.க
மரகைள" தா,ேதா,றி"தனமாக ெவ6@< சாH"0,
அவகள0 ெபா-ளாதார"ைத வள"0.ெகா#கிறாகேள
தவிர, அழி 0ேபான கா%கைள மீள உ-வா.வத?
எ தவிதமான நடவ@.ைகைய2 ேம?ெகா#வதி9ைல.
இத, காரணமாக இ, ேதா6ட" ெதாழிலாளக:
கம"ெதாழிC9 ஈ%ப%கி,ற விவசாயிக: ெபா-ளாதார
ாீதியி9 பாாிய பிர<சிைன. உ#ளாகியி-.கிறாக#.
இத?" தீKகாM ேநா.கி9தா, ெகௗரவ ஆன த
அ!"கமேக அவக# சாியானெதா- ேவைல"தி6ட"ைத
நைட7ைறப%"0மா
இபிேரரைணNல
ேகாாியி-.கி,றா. நா, ெப- ேதா6ட ம.களி, பிரதிநிதி
எ,ற வைகயி9, அவ-ைடய இபிேரரைணைய 7;ைமயாக
ஆதாிப0ட,, அதைன நைட7ைறப%"0வத?கான
ேவைல"தி6டகைள
ேம?ெகா#ள
ேவ$%ெமன.
ேக6%.ெகா#கி,ேற,. நாக# இ த பாரா:ம,ற"தி9
இJவாறான ேவைல"தி6டகைள நைட7ைறப%"0மா
ேகாாி, பிேரரைணகைள 7,ெமாழியாவி6டா9 எ ேபாH
7,ெமாழிவ0? எனேவ, இJவிடய"0ட, சப தப6ட
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அைம<சக# ம? பாரா:ம,ற உபினக#
அைனவ- ஒ,றிைண 0, இத?ெகன ஒ- விேசட
ேவைல"தி6ட"ைத உ-வா.கி, அதைன< சாியான 7ைறயி9
நைட7ைறப%"0மா ெப- ேதா6ட. கபனிக:.
பணி.கேவ$%ெமன. ேக6%.ெகா#கி,ேற,.
ெகௗரவ
ஆன த
அ!"கமேக
அவக#
பிரதிநிதி"0வப%"0கி,ற நாவலபி6@ பிரேதச"ைத<
E?றி ெப- ேதா6டக# இ-.கி,றன. இ, பாேகப9,
ெவOேடா9, க@யென9ல ேபா,ற ெப- ேதா6ட
பதிகைள பா"தா9, அ சி"ைத (Cக#!
க@யென9ல பதியி9 ஒ- ெப$ ெதாழிலாளிைய சி"ைத
(C தா.கியி-.கிற0. அ0மா"திரம,றி, ெவOேடா9
பிரேதச"திேல ஒ- ெதாழிலாளிைய. ெகா,றி-.கிற0.
அJவாேற, கிேரக6, கர70ர ேபா,ற பிரேதசகளி9 பல
ேதா6ட"ெதாழிலாளக# இற தி-.கிறாக#. ேதயிைல.
ெகா; 0 பறி.கி,ற பல ெப$க# இற தி-.கிறாக#.
ஆகேவ, இத>ட, சப தப6ட 22 ேதா6ட.
கபனி.காரக:. திைறேசாியி, ெசயலாள Nலமாக
ஒ- E?நி-ப"ைத அ>பி, அத3டாக க%ைமயான
நிப தைனகைள விதி"0, கா%க# அழி.கப%வ0
தவி.கபட ேவ$%.
அேதேபா, அ இரசாயன கைளநாசினி பாவிபைத
அவக# த%"தி-.கிறாக#. இJவிடய ெதாடபி9 நா,
இர$%
N,
நா6க:.
7,(Aட
இபாரா:ம,ற"தி9 Aறிேன,. அ த" ேதயிைல"
ேதா6டக# காடாக இ-பத?. காரண, (?கைள
அழி. கைளநாசினி பாவிபைத. க6%ப%"திவி6%
அத?
மா?றீடான
நடவ@.ைகக#
ேம?ெகா#ளபடாைமயா. இத, காரணமாக, "தைக.
விடப6ட அரச காணிக# காடாக மாறி2#ளன. இJவா
காடாக
மாறியத,
காரண"தினா9தா,,
இ,
ெப- ேதா6ட"
ெதாழிலாளக#
விலகளினா9
இJவாறான பிர<சிைனக:. 7க ெகா%.கேவ$@ய
FGநிைல ஏ?ப6@-.கி,ற0. ஆகேவ, உடன@யாக
அ7!. வ-வைகயி9 சப தப6ட அைம<சக:
இ த அரசாக7 மா? நடவ@.ைக எ%"0, ேதா6ட"
ெதாழிலாளகைள. காபா?வேதா%, மி-ககைள2
கா%கைள2
காபா?ற
ேவ$%ெம,
ேக6%.ெகா#கி,ேற,. ந,றி.
ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Thank you. The next speaker is Hon. A. Aravindh
Kumar. You have only three more minutes.

[பி.ப. 7.09]
ග# අ. අර'.= |මා මහතා

(மா மி அ. அரவி9$ மா)
(The Hon. A. Aravindh Kumar)

Thank you sir.

ெகளரவ தைலைமதா உபின அவகேள, இ,
எம0 சக உபின ெகௗரவ ஆன த அ!"கமேக
அவகளினா9 ெகா$%வரப6ட பிேரரைணைய நா,
7?7;தாக ஆதாி.கி,ேற,.
அவ அதிேல
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விலகளினா9 ஏ?ப% பிர<சிைனக# ெதாடபாக.
Aறியி-.கிறா.
அ0
சப தமாக
நா,
பிரதிநிதி"0வப%"0 மைலயக" ேதா6ட(றகைள
ப?றி இ
ெசா9Cயாக ேவ$%.
இ,
ேதா6ட(றக#
கபனி.காரகளா9
சாியாக
பராமாி.கபடாதத, காரணமாக அைவ அைன"0
கா%களாக மாறிவ-கி,றன. இJவா கா%களாக
மாறிவ-வதனா9
விலகளி,
சரணாலயமாக"
ேதா6டக# மாறிவ-கி,றன. இ, ேதா6டகளிேல
சி"ைதகளி,
எ$ணி.ைக
அதிகாி"0.ெகா$%
ேபாகி,ற0; ப,றிகளி, எ$ணி.ைக எ$ணிலடகாத
அளK. ெப-கி.ெகா$% ேபாகி,ற0.
அ"0ட,,
மைலயக"திேல பா(களி, ெப-.க7 ஒ- (0ைமயான
விடயமாக மாறிேபாயி-.கி,ற0.
அேதேபா,
ளவிகளி, தாிபிடமாக இ, ேதயிைல" ேதா6டக#
மாறியி-.கி,றன. இத, காரணமாக" ெதாழிலாளக#
அ<சமைட தி-.கி,றாக#.
அவக#
தகள0
ேவைலகைள எJவித தைட2மி,றி< ெசHய 7@யாத ஒFழ9 இ,
ஏ?ப6@-.கி,ற0. இ, ளவி.
ெகா6%. உ#ளான, ப,றிகளினா9 க@"0.தறப6ட,
சி"ைதகளி,
தா.க"தினா9
ப9ேவ
காயக:.#ளான
ெதாழிலாளக#
ைவ"தியசாைலகளிேல அ>மதி.கப%வ0 சவசாதாரண
ஒ- நிைலைமயாக மாறிவ-கி,ற0.
இJவாறான
தா.ககளினா9
உயிைர
நீ"த
சபவக:
நைடெப?#ளன. ேதா6ட நிவாக"தின தகள0
இலாப"ைத மா"திரேம க-"தி?ெகா$% இJவா
ெசய?ப%கி,றாக#.
இ, அரசாக (9!.காக" ெதளி.கப%
கைளநாசினிைய" தைட ெசHதி-.கி,ற0.
ஆனா9,
அJவா தைட ெசHயப6ட0 ஒ- றிபி6ட கைளநாசினி
மா"திரதா,. அ0 விைல ைற த0 எ,பதா9 ேதா6ட
நிவாகக# அதைன இJவளK கால7 பாவி"0 வ தன.
ஆனா9, (?.ைள அழி.கி,ற விைல A@ய கைளநாசினி
இ-.கி,ற0. ேதா6ட நிவாகக# தகள0 இலாப"ைத.
க-தி அதைன" ெதளிபதி9ைல.
அதனா9, இ,
ேதா6டக# எ9லா கா%களாக மாறிவ-கி,றன.
(?கைள. க6%ப%"த 7@யாத நிைலைம இ,
ேதா6டகளிேல ஏ?ப6@-.கி,ற0. ஆகேவ, ேதா6ட
நிவாக"தின தகள0 இலாப"ைத. க-"தி?ெகா#ளாம9
அ>மதி.கப6@-. (9!.ாிய கைளநாசினிைய"
ெதளிபத3டாக (?கைள. க6%ப%"த 7@2ெம,
நா,
இ த
உயாிய
சைபயிேல
Aறி.ெகா#ள
வி-(கி,ேற,.
இ0 விடய சப தமாக, காணி அைம<ச அவக:
ெப- ேதா6ட. ைக"ெதாழி9 அைம<ச அவக:
அைம<சரைவ2 ஒ,றாக இைண 0 சப தப6ட
அைன"0. கபனிக:ட> கல தாேலாசி"0 இ த
நிைலைம. ஒ- 7?(#ளி ைவ.க ேவ$%ெம, நா,
இ த உயாிய சைபயிேல ேவ$%ேகா# வி%.கி,ேற,.
ெதாழிலாளக# நிமதியாக" ெதாழி9 ெசH2 ஒ- Fழைல
ஏ?ப%"தி அவகைள. காபா?ற ேவ$@ய ஒ- தாமீக.
கடைம2 ெபா( எம.கி-.கி,ற0. அ தவைகயிேல
இ த" ேதா6ட நிவாககளி, அடாவ@< ெசயைல.
க6%ப%"த
ேவ$@ய
ேதைவ
இெபா;0
ஏ?ப6@-.கி,ற0. எனேவ, இதைன< சாியாக< ெசHய
ேவ$%ெம, ேக6%.ெகா$%, ச தபமளி"த அைவ"
தைலவ அவக:. ந,றி Aறி, விைடெபகி,ேற,.
ந,றி. வண.க.
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ග# මY@වාගන 4ලකරාජා මහතා

(மா மி மயி.வாகன திலகராஜா)
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

ெகௗரவ தைலைமதா உபின அவகேள,
கால"0.
அவசியமான
7,ெமாழிெவா,றிைன
ஒ"திைவ( ேவைள பிேரரைணயாக 7,ைவ"தி-.
க$@ மாவ6ட பாரா:ம,ற உபின ஆன த
அ!"கமேக அவக:. ந,றி ெதாிவிபேதா%, அ த
விடய ெதாடபாக இத? 7,ன- இ த< சைபயிேல
நிைறய" தடைவக# ேபசியி-.கி,ேறா எ,பைத2 இ
Aறி.ெகா#ள வி-(கி,ேற,.
இ த" 0ைற. ெபாபான அைம<ச அவக#
ஏ?ெகனேவ, ெப- ேதா6ட பதிகளிேல றிபாக
மைலநா6% பதிகளிேல சி"ைத (Cகளி, தா.க"ைத.
க6%ப%"0வ0
சப தமாக
ப9கைல.கழக
ேபராசிாியகைள.
ெகா$டதான
;ெவா,றிைன
அைம"0 ஆHKகைள ேம?ெகா$@- தா. ேபராதைன
Wகாவி9 நைடெப?ற அ0 சப தமான A6ட"தி9
அவ-ட, நா> கல 0ெகா$ேட,. ெப- ேதா6ட
பதிகளிேல
அ0
ெதாடபான
விள.ககைள.
ெகா%பத? நாக# ஏ?பா% ெசHதி- ேதா. அத?காக
ெகளரவ அைம<ச அவக:. நா, இ த< ச தப"திேல
ந,றி ெதாிவி"0.ெகா#கி,ேற,.
நாக#
ெப-பா!
மாவ6ட
அபிவி-"தி.
;வின0 அேதேபால பிரேதச இைண(. ;வின0
உபினகளாக
இ-.கி,ேறா.
XவெரCயா
மாவ6ட"திேல
எகேளா%
இைண 0
ேசைவயா?ற.A@யவராக பாரா:ம,ற உபின ேக.ேக.
பியதாஸ அவக: இ-.கி,றா. பிரேதச இைண(.
;. A6டகளிேல நாக# ெதா%.கி,ற பிரதான
ேக#வியாக இ-ப0, ரக#, ளவிக#, ;மா%களி,
தா.க"ைத
எJவா
க6%ப%"0வ0?
எ,ப0
ப?றியதா. ரகைள எ%"0.ெகா$டா9, அைவ
XவெரCயா மாவ6ட"தி9 டயகம பிரேதச"திேல, காைலயி9
பாடசாைல மாணவகளி, ("தக ைபகைள.Aட பி%கி,
அதி!#ள உணவிைன உ$கி,ற நிைலைம இ-.கி,ற0.
கா6@C- 0 ரக# ம.க# வாGகி,ற பிரேதச"தி?
வ-வ0 சப தமாக பிரேதச இைண(. ;.
A6டகளி9 ேக#விக# எ;பப%கி,றன. அேதேநர
;மா%க# எ,ற வைகயிலான வில
இலைக
நா6@ேல இ9ைல என பிரேதச இைண(. ;.
A6டகளிேல அதிகாாிக# ெதாிவிபத, காரணமாக அத,
தா.க"ைத. க6%ப%"த 7@யாத நிைல இ-.கி,ற0.
ஆனா9, 7,ைனய காலகளிேல விவசாய"0.காக வய9
ெவளிகளிேல பய,பா6%.6ப6@- த இ த மா%க#,
ைகவிடப6ட நிைலயி9 இெபா;0 க6டா.காC
மா%களாக ப9ேவ வய9 ெவளிகளி! ம? விவசாய
நிலகளி! பயிகைள" 0வச ெசHகி,றன. இத,
காரணமாக, விவசாய நடவ@.ைககைள 7,ென%"0<
ெச9வதி9 பல பிர<சிைனக# இ-பதாக சப தப6ட
அதிகாாிகளி3டாக எக:." ெதாிய வ-கி,ற0.
அேதேபால ளவியி, தா.க சப தமாக இ த<
சைபயிேல எைனய உபினக# எ%"0< ெசா,னாக#.
மைலயக
ெப- ேதா6ட"
ெதாழிலாளகைள
ெபா"தவைர. றிபாக ெப$ ெதாழிலாளகைள
ெபா"தவைர. இ0 மிக பாரZரமான விடயமாக
மாறியி-.கி,ற0. நா, ஓ உதாரண"ைத நிைனKப%"த
ேவ$@யி-.கி,ற0. ெகளரவ அைம<ச அவகேள!

1932

இ திய பிரதம ெகளரவ நேர திர ேமா@ அவக#
இலைக.
வ-ைக
த தி- தேபா0,
ஹ?ற,
நகர"திC- 0 ேநாT6 ைமதான வைர.மான
பிரேதசகளி9 ேதயிைல மைலகைள அ$@யி- த
அைன"0.
ளவி.
A%கைள2
உடன@யாக
அக?வத?கான ஏ?பா%க# ெசHயப6டன. அேபா0
அ த 7@K, பிரேதச இைண(. ;. A6ட"திேலா
அ9ல0 மாவ6ட அபிவி-"தி. ;. A6ட"திேலா அ9ல0
ேவ எகி- 0 எ%.கப6டேதா என" ெதாியவி9ைல.
பா0கா(. க-தி அJவா அவசரமாக நடவ@.ைக
எ%.கப6டத? எதிராக நா, ேபசவி9ைல. அப@யான
ஒ- த-ண"தி9 அ த. ளவி. A%கைள அக?வத?
அ"தைகய 7ய?சி ேம?ெகா#ளப6@-.மாக இ- தா9,
அ த" ேதயிைல" ேதா6டகளிேல ெதாட<சியாக ேவைல
ெசHகி,ற ெதாழிலாளகைள பா0கா.க ேவ$@ய ஒகடபா% நம. இ-.கி,ற0. ஆனா9, ளவிகைள
அழி.க ேவ$% எ, நா, ெசா9லவி9ைல. ஆனா9,
ஏைனய உபினக# ெசா,ன0ேபால அத?கான மா?
ஏ?பா%கைள<
ெசHவத?கான
ேவைல"தி6டகைள
7,ென%.க ேவ$@யி-.கி,ற0. பாரா:ம,றதா,
உயாிய
சைப.
இ த
உயாிய
சைபயிேல
நிைறேவ?றப%கி,ற
தீமானக:
ச6ட
ஏ?பா%க:தா,
கீGம6ட
ேநா.கி<
ெசய?ப%"தப%கி,றன.
அேதேநர
பிரேதச
இைண(.;. A6ட"திேலா மாவ6ட அபிவி-"தி. ;.
A6ட"திேலா இ த. கா6% விலகளா9 ஏ?ப%
பாதிைப" த%ப0 சப தமான எ தவிதமான 7@ைவ2
எ%.க 7@யாத FGநிைல இ-.கி,ற0.
எனேவ,
இ த
உயாிய
பாரா:ம,ற"திேல
7,ைவ.கப6@-.கி,ற இ த ஒ"திைவ(ேவைள
பிேரரைணைய. கவன"தி?ெகா$%, கா%களி9 இ-.கி,ற
விலக# நம0 ம.க# வா; பிரேதச"தி?# வ 0
அவகளி, ெபா-ளா தார"ைத - வாGவாதார"ைத
அழிபதைன" த%பத? மா? நடவ@.ைக எ%.க
ஏ?பா%கைள< ெசHய ேவ$% என. ேக6%.ெகா$%,
வாH(. ந,றி Aறி, விைடெபகி,ேற,. ந,றி.
[අ.භා. 7.17]

ග# ගාR ජය'yම ෙපෙරා මහතා (4රසර සංවධන
හා වන¡' අමාතU"මා සහ [=ධ ශාසන අමාතU"මා)

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா - வUவாதார
அபிவி'$தி ம67 வனசீவராசிக அைம1ச' $தசாசன
அைம1ச')
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of
Sustainable Development and Wildlife and Minister of
Buddhasasana)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ෙබෙහම සංÈණ
*ශ්නයT ගැනa ෙමම ෙයජනාව ඉQ}ප0 කර ෙබෙ. මම
dතන Bයට මට ෙ%කට උ0තර ෙදන ෙදයT නැහැ. ෙමකද,
ෙ% *ශ්නයට ෙයජකaෙගම උ0තර ලැÉ ෙබන [සා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ගG ආනද අ`0ගමෙZ
ම_;මා ෙ% *ශ්නය
රසර සංවධන හා වන íC
අමාත2ාංශෙU වැය 3ෂ Bවාදයට ෙගන ෙබන අවස්ථාෙ(L
ඉQ}ප0 කළා. ෙ%ක ෙල# *ශ්නයT බව මා දනවා. අද ෙ%ක
+ෙවලා ෙබෙ ස්වභාව ධමයට BGIධව අප වැඩ K|ම
[සa. අෙ ගG වwෙ( Dෙෂ් ම_;මාෙZ0, ගG
මaවාගන% ලකරාජා ම_;මාෙZ0 කථාවලL K(වා වාෙZ
දැ ව;වල ෙබන ල$ කැලෑ ඔTෙකම එ. ෙපෙහ. කරලා
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පාෙ%;ව

[ගG ගා&ë ජයB«ම ෙපෙරා මහතා]

ෙබනවා. ග%වල0 එෙහමa. එතෙකට කැලෑ ස0; ඉෙ
ෙකෙහpද? කැලෙU ගස් වග, පළ;G වග, ම කකා dට
ස0; අද ග%වලට, ව;වලට එන පට ෙගන ෙබනවා.
ෙමකද, ස;ට බඩNෙ ඉන බැහැ; පාසෙය ඉන
බැහැ. ෙ%ක තමa ඇ0ත.
ගG ආනද අ`0ගමෙZ ම_;මා
පDNයදා මෙZ
අමාත2ාංශෙU වැය 3ෂ .බඳව BවාදෙU L ෙ% ගැන කථා
කළා. cකT Bෙ(චනය0 කළා. එ;මා K(වා, ව$ර වැw ෙවලා
ෙබනවා Kයලා. ඇa ව$ර වැw ෙවෙ? ෙමනG,
ඌර වැw ෙවෙ ඇa? ඉස්සර ග%වල න} dcයා. න}යා
ෙමනරාෙZ 0තර කනවා, ඌG පැට¢P0 අලනවා,
ව$රව0 අලනවා. ඒක තමa ෙසබා දහෙ% ච«ය. න'0 ෙ%
ඔTෙකම නැ ¢ණා. ඇa, දැ Ë උණ ෙරගය පැ ෙරෙ?
ඉස්සර අෙ ග%වල කැලෑවල ගැර යා dcයා, Qයබ}යා dcයා.
දැ ඒ ස; ෙක? ඒ ස; ගැන දැ cන අ`0 පරර
දනවාද? නැහැ. දැ Qයබ}යා නැහැ; ගැර යා නැහැ. ඉස්සර
ෙවෙ ක#ව dcයා. දැ නැහැ. ෙ% ඔTෙකම ස; Bෂ
සdත ෙබෙහ0ව මැ}ලා. ඒ මැෙරන ස; ආහාරයට
ගනවා, ගැර යා සහ Qයබ}යා. ඒවා ආහාරයට ග0තාම එම
ස;P0 මැෙරනවා. දැ ෙමකද ෙවලා ෙබෙ? දැ Ëයා
රජ කරනවා. එදා ෙ% ගැර යා, Qයබ}යා වැ[ ස; Ëය
අලාෙගන කෑවා. අද Ëයා යIෙI 'Êා කරනවා. ක#ලක
;වාලයT gO ෙකන# #ර හාන ෙහ [යර රdන Nයා
න% ෙමකද ෙවෙ? ;වාලයට ඇ; ෙවනවා, අර ËයාෙZ
Bෂ Éජ cක. එෙහම ¢ණාම අෙ අය Ë උණ ෙරගය හැQලා
මැෙරනවා. ෙ%ක තමa ෙසබා දහෙම ලැෙබන දçවම.
දැ මට ෙපර කථා කළ ගG ම_;මලා ෙ0 ව; ගැන
කථා කළා. මා මහPවර Qස්STකයට Ndලා Qසාප ඇ;
වැB TෙෂpÊෙU ය` ෙදනාම කැඳවා ඒ ඇ ෙවලා ෙබන
*ශ්නය ස%බධෙය කට:; කරන ආකාරය K(වා.
සමාග%ව කරන Bනාශෙය අ ඒ ප}සරය ෙරා ගන
යවර ගන ඕනෑ. ෙ%ක වන íC [ලධා} Kdප ෙදන#ට
පමණT කරන ව ෙදයT ෙනෙවa. ෙ%කට ජනතාව
ඉන ඕනෑ. සමාග%ව කැලෑ කපනවා. ඒ අයට EPF ෙගවා
ගන බැ} ෙවIL ඒ අය d;වTකාර ෙලස ගස් කපනවා. ගG
වwෙ( Dෙෂ් ම_;මා සඳහ කර කාරණය ඇ0ත.
කැනv මyඩලෙU L0 මම ෙ% ගැන K(වා. ෙ0 ව;කාරa
ගස් කපලා කැලෑ එ. ෙපෙහ. K|ෙම + වෙ ජල උප0
cක ෙඳන එකa.
ගG ලකරාජා ම_;ම[, ඔබ;මලාෙZ පළාතට මහ
වැ වdනවා. හැම තැනම waterfalls වාෙZ ව;ර වැෙටනවා.
දවස් 10T යIL ෙමකද ෙවෙ? පෑBල ඇBලා කාතාර
ෙවනවා. ෙමකද, ජල උප0 නැහැෙ. ඕක ෙ ඇ0ත. එෙහම
ෙවෙ ඇa? ඒ පැ වල gO ස්වාභාBක ප}සරය දැ නැ
කරලා. මා අ¢G+ එකහමාරකට ඉස්ෙසලා Pවරඑ.යට
Ndලා, Qසාප ඇ; අදාළ [ලධා} කැඳවා Jස්CමT
පැවැ0¢වා. ඒ ෙවලාෙ( මා ලංකාෙ( ඔTෙකම Qස්STකවලට
Nයා. එදා Pවරඑ.ය Qසාප එTක ඒ අදාළ [ලධා} කැඳවා
පව0ව Jස්Cෙ%L මා K(වා, ස්වභාව ධමයට BGIධව ෙ%
කරන කට:; ;. තව අ¢G+ 20T ගත ෙවනෙකට ෙමකද
ෙවෙ Kයන එක. ප}සරයට වස Bෂ ෙයදනවා. ඉවT බවT
නැ ව ක$ බෑ¢% එ. කරලා වගා කරනවා. ඒ [සා එම *ෙIශය
ෙහදාපාවට, නාය යා%වලට දැ ලT ෙවලා ෙබනවා. තව
අ¢G+ 20T ගත ෙවIQ, &[සා කරන ෙ% ෙéö වැඩ [සා
ස්වභාව ධමය B දçව% කරන පට ග0තාම ක$රට

1934

ඉන ය` ෙදනාටම පහත රටට එන ෙවනවා Kයලා මා
K(වා. දැ ෙකcයා, QBයා BතරT ෙනෙවa වැw ෙවෙ.
ෙහට තැනට0 අ යන පට ෙගන ෙබනවා. ඒ
කාලෙU DIෙද දහස් ගණනT මැGවා.
ෙහට තැනට අ ආපD යන පට ගනවා. ස්වභාව
ධමය දැ අපට දçව% කරනවා. දැ ෙබන පෑBල0 එTක
සමන` වැw ෙවලා ෙබනවා. ඇa? ෙබෙහ0 ගැෙ( නැහැ
ෙ. ස්වභාව ධමයාට අ ෙédක% කරලා ෙබනවා. එය
වැළැTCම අපට ත[යම කරන ව ෙදයT ෙනෙවa.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, දැ ෙමතැන *ශ්නයT
ෙබනවා. ෙමකTද? දැ ෙමනG වැwෙවලා, ඌර
වැwෙවලා, ව$ර වැwෙවලා. ඒ ඇa? ග%වල ව$ර c ල$
කැලෑ ඔTෙකම කපනවා, කැලෑ කපනවා. දැ දç ෙP
එනවා, ඉ0තෑව එනවා. ෙකළඹ *ෙIශෙU ඉ0තෑව
ඉනවා. වනíC සංරTෂණ ෙදපාතෙ%;ව ෙබන පාෙL
මා ඉ0තෑව දැකලා ෙබනවා. ඇළ0 එTක ෙබන පාෙ
ඉ0තෑව ඉනවා, මෙZ ඇහැට දැTකා.
ෙ% ත00වය ගැන කථා කරIL, වwෙ( Dෙෂ් ම_;මා
K(වා වාෙZ ව;වල කරන Bනාශය නව0වන ජා ක
සැලDමT සකස් කරන ඕනෑ. Pවරඑ.ය *ෙIශයට පෑBල
ඇ වෙ ඇa? වග BභාගයT නැ;ව කැලෑ එ. කරනවා.
&[ස්D ල$ කැලෑ කපලා ෙගBතැ කරනවා. ව;වල ෙබන
ගස් ඔTෙකම කැවාම උප0 නැ ෙවනවා. ඇ0ත ඒකa.
ෙවලා ෙබෙ ඒකa. ක$රට Kයෙ අපට ජලය ෙගෙනන
හදවතa. අ ය`ෙදනාම එක;ෙවලා ෙ% *ශ්නය Bසඳන
ඕනෑ. ෙමය වනíC සංරTෂණ ෙදපාතෙ%;වට ත[යම
කරන ව ෙදයT ෙනෙවa. අද අපට ෙබන *ශ්න ගැන
එK-එක Kයන ඕනෑ.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මෙZ ව0ෙ00 ඉ0තෑෙව
ඉනවා. මා ඒ ඉ0තෑව මරෙ නැහැ. මෙZ ඉඩමට
ඇBලා බලන. මෙZ ඉඩෙ% ෙබන ෙභගවලට මා වස Bස
ගහෙ නැහැ. මෙZ ෙප ඉඩෙ% හැම වගයකම ක©සර
ෙභග ©වා ෙබනවා. ෙක , ග%&}ස්, සාQTකා, කරාg නැc,
ෙකෙස ආL ෙභග ඔTෙකම ෙබනවා. මෙZ ඉඩෙ% cover
crops ෙබනවා. මෙZ ඉඩෙ% ගැඩBල ඉනවා. ෙපළෙ(
අwයT යටට කපන බැහැ, ගැටBල ඉනවා. ඉ0තෑව
ඉනවා. ඔබ;මලා සැ`වලට Nd ෙකyඩය කපා ඉව0
කරන ෙකස් ඉඩම වෙvට දමන. එතෙකට ඉ0තෑව එෙ
නැහැ. මෙZ ෙප පැළ කන එනවා න% මා දැ ගහනවා. ඒ
ස;ෙග මට *ශ්නයT ෙබනවා. න'0 ඒ ස; මරන
ඔබ;මාටව0, මටව0 බැහැ, Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[.
[බාධා K|මT] ඔබ;මා ෙහඳ ෙවwTකාරෙයT Kයලා එස්.É.
Qසානායක ඇම ;මා දැ K(වා. එෙහම ෙ? ඔබ;මා ෙහඳ
ෙවwTකාරෙයT`.
මා ළඟ ව0 ප0 වාතාවT ෙබනවා. ෙ% බලන. ෙමd
ෙබන
æරෙU
ෙබනවා, ස;ට බන ;වT#වT
කාතාවකෙZ dස පසාG කරෙගන Nd ෙබන හැc. dස්
කබල කඩාෙගන Nd ෙබනවා. ෙමය කාමෙ ෙබන
;වT#වT; උලT ෙනෙවa; නාරාසනයT ෙනෙවa. හැම
ආගමTම ෙබන ෙ% ව0 ß&ෙU ෙ%වා Iධ ෙවෙ ඇa
Kයලා cකT dතන ඕනෑ.
ඒ BතරT ෙනෙවa. ගග'ෙ( දළ Xv©වාෙZ ඇස් ෙදක
ෙපෙනෙ නැහැ. ඇස් ෙදක ෙපෙනෙ නැ දළ Xv©වා
ඇ න0
එTක
යIL
ඌ මරලා. මට
ආරංea,

1935

power-saws ව කපලා gණාය Kයලා. ඒ ඇa? ඌ ෙල#
ෙ. ඒ [සා කපෙ නැ ව වළලන බැහැ ෙ. කාලකy,
ඌ කෑවලට කපලා වළ දමා ෙබනවා. ඌ මර කyඩායම
දැ ෙහයනවා. මට ෙ% ගැන ෙතර;G හ}යට ෙදන අයට මා
G ය ලTෂ ෙදකT ෙදනවා. වනíC සංරTෂණ
ෙදපාතෙ%;වට Åත2PÙලව 'දලT ෙදන බැ} න% මම
G ය ලTෂ 2T ෙදනවා. හැබැa ඒ අයට ෙIව දçවම වQන හැc
බලන. දළ Xv©වා වැ[ අ +ලභa. එවැ[ අ ලංකාෙ(
නැහැ. පD Nය ආybව කාලෙU ගග'ෙ( දළ ඇතා වනíC
සංරTෂණ ෙදපාතෙ%;ෙ( '''T'' එක කඩා වැcලා මැGණා
මතකද? ෙ%වා ප(. බලන ෙවන ෙI ෙමකTද Kයලා. මා ෙ%
කාරණය Kයනවා. G ය ලTෂ 2T මම මෙZ අ  ෙහ
ෙදනවා. මට ස ලා ෙනෙවa, ෙ% කර අපරාධය [සාa
මා එෙහම Kයෙ. මා ෙප¨යට K(වා, SSPලාට K(වා, ෙ%
ස%බධෙය *චාරය කරනය Kයලා. ෙ%වාට අ අPබල
ෙදෙ0 නැහැ, අPක%පා කරෙ0 නැහැ. අ
ඒ
කyඩායම ෙසයනවා. උල ඇෙනනවා වාෙZ ෙනෙවa දçව%
ලැෙබනෙකට. ෙ%වාට ස්වභාව ධමෙය දçව% ලැෙබa.
දçව% ලැෙබෙ ෙකෙහමද Kයලා බලන. ඒවා අ#O සැර
වාෙගa. මා දැකලා ෙබන [සාa මා Kයෙ.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ඊළඟට අද ෙබන ව$රෙZ
*ශ්නය ගැන0 මා Kයන ඕනෑ. සෙතT &[ස# මැGවා න%,
ඌෙරT &[ස# මැGවා න% වQ ෙගවන ව. ඒ
ෙවPෙව අ දැ G ය ලTෂ 5T ෙගවනවා. ඊළඟට, ඌර
වැ[ ස; ෙගBතැ Bනාශ කළා න% ඒ ෙගCට කෘM
රTෂණ «මයT කෘMකම ඇම ;මා ෙගනාවා. ඒකට මා
ඇ;ළ0 ෙකGවා, අෙ ආපදා අර'දෙලP0 අරෙගන කෘM වගා
රTෂණයT. ඒ ෙමකTද? අෙයT ෙහ ඌෙරT ඇBලා
තමෙZ ෙකෙස වගාව Bනාශ කළා න%, ෙගඩ මඩ
ෙගBතැවල අTකර 1/4T Bනාශ කළා න%, ඒ සඳහා0 අෙ
අර'ද අ වQ ෙගවනවා. සෙත#ෙZ පහර LමK
ෙකෙනT මැGණා න% ඒ ෙවPෙව අ G ය ලTෂ 5T
ෙගවනවා. පDNය ආybව කාලෙU ෙග(ෙ( G ය ලTෂයa.
ඒ 'දල මා වැw කළා. දැ G ය ලTෂ 5T ෙදනවා. ෙගව
Bනාශ ¢ණාම0 වQ ෙගවනවා. íBත හා[වලට0, ෙගවවලට
+වන හා[වලට0 වQ ෙගවනවා.
සංdයාවT ඇ කරන අ ඒ ඔTෙකම කර ෙබනවා.
"මරනවා" Kයන වචනය අ ට Kයන බැහැ. අෙ රෙv අ ට
එෙහම Kයන0 බැහැ.

ග# ආන.ද අ (ගමෙw මහතා
(மா
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ග# ගාR ජය'yම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

&ය Nය තැනැ0තාෙZ ෛවද2 වාතාවa, åාම
[ලධා}වරයාෙZ සහ කයa Qසාප ;මාට භාර ෙදන
Kයන. මට0 ඒෙT ටපතT ෙදන Kයන. අ ට වQ
ෙගවන ව.

ග# ආන.ද අ (ගමෙw මහතා
(மா

மி ஆன9த அU$கமேக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

මට තව ෙපw කාලයT ෙදන, ගG ඇම ;ම[. මට ෙ%
කාරණය Kයන බැ} ¢ණා. ඉහළ ෙක0මෙ සහ BTෙට}යා
ෙයජනා «මය යටෙ0 කරන කමාත [සා ගෙ% c හරT
cක දැ ව වැQලා. හර# Bශාල *මාණයT දැ වගා ß&
Bනාශ කරනවා. ඒ අවට සහ ග%ෙපළ *ෙIශෙU ඒ ස; දැ
මහා BනාශයT කරනවා.

ග# ගාR ජය'yම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

උ # හරT ෙවලා. කැෙ හරT ෙවලා.

ග# ආන.ද අ (ගමෙw මහතා
(மா மி ஆன9த அU$கமேக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ඒක තමa, ගG ඇම ;ම[. මම ෙමන ෙමෙහම
ෙයජනාවT කරන%. ෙ% ස0; cක අලලා අෙ
ෙගBතැවලට ¢වමනා, -

ග# ගාR ජය'yම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

අ ඒකට ලැහැස් a. අ එය අPමත කරලා සහාය ෙදන%.
හැබැa ඒ ස; මරන ෙනෙවa. K} ලබාගන ඒ ස; ඇ
කරන ඕනෑ. ඔබ;මා ෙගB සංBධාන ඇ කරන. අ ඒකට
සහාය ෙදනවා. අ
ඒක කරන ලැහැස් a. ඒ ස0;
Pවරඑ.ෙU0 ඉනවා. # හරT ෙවලා, ගෙ% dට හරT. උ
40T Bතර ඉනවා. ඔබ;මලා එනවා න% මම අවංකව ඒ වැඩ
.ෙවළට සහාය ෙදනවා. මෙZ [ලධා} සමඟ එක; ෙවලා ඒ
ස; අලන ව. ඒ ස; ඇ¨මට0, öලෑ කරන
වැඩකට:; cක0 කරන ඔබ;මලා සහාය ෙදනවා න% අපට
ඒක කරන ව.

ග# ආන.ද අ (ගමෙw මහතා
(மா மி ஆன9த அU$கமேக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ගG ඇම ;ම[, මම ෙ% ඔබ;මාට බාධා කරනවා ෙනෙවa.
අෙ ලÈ ජයවධන ම_;මාෙZ *ෙIශෙU -උbPවර- මෑතකL
ඌෙරT ගහලා මPෂ2 íBතයT නැ ¢ණා.

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ගG ඇම ;ම[, ෙගBතැ කරන අය ඔබ;මාෙග ඒ
ඉ¨ම කරනවා.

ග# ගාR ජය'yම ෙපෙරා මහතා

ග# ගාR ජය'yම ෙපෙරා මහතා

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔබ;මා ඒක අ ට වාතා කරන.

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ඒ ඉ¨% මට ෙගනැ0 ෙදන. මට Lලා නැහැ ෙ.

ග# ආන.ද අ (ගමෙw මහතා

ග# LලාසනාMඪ ම."මා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)

(மா மி ஆன9த அU$கமேக)

(மா மி தைலைமதா@ உ70பின அவக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ඔබ;මා ඒ ෙවPෙව වQ ෙගවන තවම ලැහැස්
නැහැ. ඒකට0 වQයT ෙග(වා න% ෙහඳa.

ෙවලා

(The Hon. Presiding Member)

ගG ඇම ;ම[, තව Bනාw ෙදකK කථාව අවස
කරන.
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පාෙ%;ව

ග# ගාR ජය'yම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, ෙමන ෙ% කාරණය ගැන
Bමසන ජනාප ;මා අ ව කැෙඳ(වා. අෙ ප ෛවද2
අංශවල cන Bෙශpෂඥෙය සමඟ0 කථා කරලා අ වාතාවT
හැ+වා. ඉQයාෙ( d+ භT කෙය ඔTෙකම ව$රාට
ෙIව0වෙය
සලකෙ.
Qවල
c
[ෙයජ2
නගරාප වරයාෙZ ඇඟට ව$ෙරT පැනලා ඔ උඩ තv©ෙ(
ට මට වැcලා මැGණා. ෙ%ක බරපතළ IයT. දැ
ඉQයාෙ( Bශාල *ශ්නයT ෙ%ක. ඒ අය දැ ෙ% ස; පාලනය
කරනවා. ඒ ෙකෙහමද? උ0ප0 පාලනයT කරනවා. අ ට
එක පාරටම Kයන බැහැ. අෙ ක&©ෙ( වාතාව මම අ ගG
ජනාප ;මාට ඉQ}ප0 කරනවා. මා ළඟ ෙබනවා ඒ වාතාව.
අ ගෙ% අය O කරන ලැහැස් a. ඒ අය ස්ෙ(ඡාෙව
ඉQ}ප0 ¢ණාම, ඒ සඳහා ඔ¢ O කරලා ෙ% ස; පාලනය
K|ෙ% වැඩ .ෙවළT යා0මක කරන අ dතාෙගන
ඉනවා. ෙමdL ෙකcකා¨න, මධ2කා¨න, Lඝකා¨න වැඩ
.ෙවළවවලට අ ට යන Iධ ෙවලා ෙබනවා. අ
ලැහැස් a ඒ වැඩ .ෙවළව ආර%භ කරන. ඒ අය O
කරන අ ලැහැස් a. ඒ අය ෙයදවලා ඒ වැඩ .ෙවළ අ
යා0මක කරන අතෙ, අෙ ගG ජනාප ;මාට0 ෙ%
වාතාව ෙදනවා. ෙ%ක අෙ Bෙශpෂඥය, ඉQයාව ඒ වැඩ
.ෙවළ කරන ආකාරය බලා හද වාතාවT. අ ලබන ජනවා}
මාසෙU ට ෙ% කට:; කරන බලාෙපෙර0; ෙවනවා. අ ට
ත[යම ෙ% කට:; කරන බැහැ. අ ට [ලධා} නැහැ. ෙ%
සඳහා ජනතා සහභාN0වයT අවශ2a. -මට තව Bනාw ÈපයT
ෙදන, Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[. ෙ%ක ඉතාම වැදග0
ෙදයT.ඊළඟට, අ &[ස් ඝvටනය නව0වන කරන B+ ක%
ගැÒම ගැන0 මම Kයන ඕනෑ. දැ අ ඒ වගÈම ගෙ% අයට
භාරLලා ෙබනවා. ඒ අය තමa ක% ගහෙ. ඒ අයට ඒ ගැන
OවT ෙදනවා. ඔ¢ ඒ වගÈම භාරෙගන
ෙබනවා.
ෙප¨යටa, ෙIශපාලකයාටa, අෙ [ලධා}ටa ෙ% වැෙ²
කරන බැහැ. අ ජනතාවට ඒ වගÈම ෙදනවා. ෙදවැ[ යවර
වශෙය ෙගB සංBධාන ඇ කරනවා. අ වැටව දමන
*ෙIශවල0 අ එවැ[ ෙගB සංBධාන ඇ කරනවා.
Áලාසනා±ඪ ගG ම_;ම[, මම කවදාව0 óට මෙZ
+රකථනය off කරෙ නැහැ. ඊෙU ංN}ෙU පwෙවල ඇළක
c කබරෙගෙය#ට ¨ කvටT dර ෙවලා gණා. Teledrama
එකT කරන ඒ *ෙIශයට Nය මහ0වG වගයT -එතැන
ලස්සන තැනT.- ඒ කබරෙගයා දැකලා, ඇෙළ ෙගඩට
අරෙගන ඒ ක©ව ගන බැ`වා. පස්ෙසp ංN}ෙU ප
ෛවද2වරයා එතැනට ඇB0 ෙබනවා. න'0, එ;මාට0 ඒ
සතාට dර ෙවලා gO ¨ ක©ව ගන බැ} ¢ණා `. ගෙ% අය
එක; ෙවලා ෙ% කබරෙගයා ෙප ගසක බැඳලා මට
ෙටෙෆ කළා. මම [කවැරcෙU වනíC [ලධා};මාට
K(වා, වහාම එතැනට Ndලා, ඒ කබරෙගයා අරෙගන Nd
කvට ගලවලා දමනය Kයලා.
ක©ග%ෙපල, ෙ(රහැර Kයන ගෙ%Q පැcෙයT හ%බ
ෙවන ඉන තලෙගෙයT බෙල අලලා gණා. ඒ අය ඒ
සතාව ෙරලා මට telephone කළා. මම නවල ප
ෛවද2වරයාව යවලා ඒ සතාව සÅප කළා. ඒ වාෙZම
ක©ග%ෙපල ඌෙරT වළකට වැcලා Kයලා මට telephone
කළා. මම K(වා, "ෙබලට ලP දැ%ෙම0 මැෙරa, ඒ [සා
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බඩට ලP දමලා ගන" Kයලා. ඒ Bයට මම අෙ [ලධා}ට
Kයනෙකට, "ස අ ඌරාව ෙගඩ ග0තා." K(වා. ඒ Bයට
ස; ෙකෙරd අ';ම අPක%පාවT අෙ ජනතාව ;ළ
ෙබනවා.
ගG
ආනද
අ`0ගමෙZ
ම_;ම[,
ඔබ;මලාෙZ ෙක0මෙ *ෙIශෙU මහ0මෙයT - මට ඒ
මහ0මයාෙZ නම දැ මතක නැහැ.- රාSෙU telephone කරලා
K(වා, 'ෙවT බෙල අලලා ෙකර ගහ& එනෙකට,
'වාව අලලා එයාෙZ කාමරෙU යාෙගන ඉනවා Kයලා.
එ;මා ó කථා කෙළp. මම උෙI [ලධා} යවලා 'වා අරෙගන
Ndලා සÅප ෙකෙර(වා. g+ Cරර0න Kයෙ NGO
එකක ෙබෙහම කැපCෙම කට:; කරන අවංක ෙකෙනT. ඒ
වාෙZම තමa Å ඥ ජග0 oණවධන. ෙබෙහම ෙහඳ
ප}සරෙ(QෙයT. ලංකාෙ( ගහ ෙකළ, සතා (පාවාට,
ප}සරයට ආදරය කරන අයට මම ෙබෙහම කැමැ a. ඒ
වාෙZම ඇළ ෙදළ }+ කරලා ඒවා ආරTෂා කරන, ඒවා
Bනාශ කරනවා න% ඒ පBඩ ෙදන, ඒවා වළTවන අවශ2
සංBධාන මම ලංකාෙ(ම ඇ කරනවා. එවැ[ සංBධාන ඇ
කරලා, අ ඒ අයට badge එක#0 ෙදනවා. ඒ අයට භාර
ෙදනවා, ෙ%වා කරන Kයලා. එවැ[ සංBධාන gණා න% ෙ%
ව$රෙZ *ශ්නය ¢ණ0 වළTවන කට:; කරන gණා.
එවැ[ සංBධාන මම ඇ කරනවා. ඒ Bයට අ ජනතාවට
නායක0වය ෙදනවා. ඒ [සා ෙ% වැඩ .ෙවළ ;ළ අෙ ගG
ම_;මා K(ව හර#ෙZ *ශ්නය වැ[ *ශ්නවලට ෙකc
කා¨න, Lඝ කා¨න, සහ මධ2 කා¨න Bස$% ලබා ගන
ව ෙවනවා.
ගG ම_;ම[, ඔබ;මා දනවා අර නාවල cෙU ෙ0
ව;කාරයා; අTකර 400ක Bතර ව0ත අa කාරයා දැනට අ¢G+
අටකට, දහයකට ඉස්සරෙවලා එයා මර ස;, රaෆ ;වT#
එTක facebook වැ[ social media වල photos දමලා gණා.
මම K(වා, "එයාව අලන." Kයලා. ඇ`වා. මාසයT dෙ
dcයා. G ය 75,000 ගණෙ දඩ ගැවා. ;වT# රාජසතක
කළා. Å ය අPව &[ෙහT මැGවාම අ¢G+ 20කට dෙ
යවනවා. සතාට0 එවැ[ Å යT ෙබනවා. ඒ අ  අද
ෙලකය බලව0 ෙවලා ෙබනවා. අන එකa Å ය Kයෙ.
ෙ% වැඩ .ෙවළ යටෙ0 රTෂණ «මයT ඇ කරන බව
මම K(වා. මම රTෂණ «මයT ඇ කරෙ ඇa? අdංසක
&[ස්DෙZ අTකර කාලක ෙහ වගාව ස; කෑවා න%, ඒ
*ෙIශෙU ප ෛවද2වරයා ෙහ, åාම [ලධා} ෙහ සහ ක
කරලා +නාම ඒ වQය ෙගවන Bයට කෘMකම ඇම ;මා
ඇ කළ වැඩ .ෙවළට අ 0 හ¢ ෙවලා යා කරන බව ෙ%
අවස්ථාෙ( *කාශ කරනවා.

ශ්නය 'මසන ල/., සභා සමත 'ය.

வினா விகப  ஏ$%ெகா ளப ட.
Question put, and agreed to.

පාBෙ."ව ඊට අrලව අ. භා. 7.34ට, 2017 ෙනවැබ
15 වන /න සභා සම4ය අrව 2017 ෙනවැබ 28වන
අඟහ#වාදා C.භා. 9.30 වන ෙත7 ක@ ෙjය.
அத0ப- பி.ப. 7.34 மணி பாராKம0ற*, அதன 2017
நவ*ப 15 ஆ' திகதிய தீமானகிண7க, 2017 நவ*ப 28,
ெசMவாNகிழைம P.ப. 9.30 மணிவைர ஒதிைவகப ட.
Parliament adjourned accordingly at 7.34 p.m. until 9.30 a.m. on
Tuesday, 28th November, 2017 pursuant to the Resolution of
Parliament of 15th November, 2017.

සැ.?.
ෙමම වාතාෙ( අවසාන 'éණය සඳහා ස්වÈය [වැරQ කළ :; තැ දTවP } ම_ & ටපතT ෙගන [වැරQ කළ :;
ආකාරය එd පැහැQව ල#O ෙකට, ටපත ලැÉ ෙදස යT ෙනඉTමවා හැ.සා සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසp එBය :;ය.
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