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2012  டிசம்தர்  03, றஸகட்கறம  

Monday, 03rd December, 2012 

පාර්ලිමේන්තු විවාද 
(හැන්සාඩ්) 

தரரலன்ந றரஸகள் 
(யன்சரட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

නිල වාර්තාව 
அறகர அநறஸூமக 
OFFICIAL REPORT 

 

(අශලෝධිත පිටඳත /தறம றருத்ப்தடரது /Uncorrected) 





 

 

ප්රනනල  ලාිකක ිළිතුරු 
 

විවර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2013 – [ෙශඅ ලන දලන් කෂ දිනය] 
 [ශීර්ඹ 166 (ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන); ශීර්152, 282 (හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ); ශීර් 160, 283 

(ඳරිය)] - හය බහශේදී රහ ඵරන රදී. 
 

කල් තැබීදම් දයෝජනාල: 
    විනහල වූ  ශොවිජන ශේහ භධයසථහන වර්ධනඹ ිරරීභ 

අන්තර්ගත ප්රධාාන කුණු 

தறரண உள்படஸூகம் 

 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

APPROPRIATION BILL, 2013 - [Eighteenth Allotted Day] 

 Considered in Committee - [Head 166 (Water Supply and Drainage); Heads 152,  282 (Irrigation and Water 

Resources Management); Heads 160,  283 (Environment)] 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

 Development of Destroyed Agrarian Services Centres 

PRINCIPAL  CONTENTS 

 

றணரஸூகலஸூகு ரய்தோன றமடகள் 

 

எதுஸூகலட்டுஸ சட்டதோனம், 2013 : [எதுஸூகப்தட்ட  தறதணட்டரம் ரள்] 

[மனப்தை 166 (லர் ஸகல், டிகரனமப்தை); மனப்தைகள் 152, 282 (லர்ப்தரசண, லர்ப தொகரமத்தும்); 

மனப்தைகள் 160, 283 (சுற்நரடல்)] –  குலறல் ஆரப்தட்டது.  

 

எத்றமப்தைப் தறரம: 

 அறமடந் கன ரசம றமனஸகபறன் அதறறருத்ற  





 

පාර්ලිදම්න්ුරල 
தரரலன்நம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                               
 

2012 දෙවැම්බර්  03 ලන වඳුො 
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පූ. භා. 9.30  පාර්ලිදම්න්ුරල රැවන විය. නිදයෝජය කාානායකුරමා 

[ගු චන්දිම වීරක්දකොඩි මශතා] මූාවනාරූඪ විය.  
தரரலன்நம் தொ.த. 9.30 றஸூகுஸூ கூடிது. தறறஸ சதரரகர்  

அர்கள்  [ரண்தைறகு சந்ற வீஸூதகரடி] மனம கறத்ரர்கள்.   

The Parliament met at 9.30 a.m., MR. DEPUTY SPEAKER  

[THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 

 

 

උපදේක කාරක වභා ලාර්තා 
ஆரனரசமணஸூ குல அநறஸூமககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 

 
 

ගු තිංග සුමතිපා මශතා 
(ரண்தைறகு றனஸக சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

රු  නිශඹෝජය  ථහනහඹුමභනි, ර්භහ්තත වහ  හිජජ 

ටයුුම පිළිඵ උඳශේල හය බහශේ බහඳතිුමභහ 

ශනුශ්ත, 2010 ර්ඹ වහ ජහති යහඹ වර්ධන 

අධිහරිශේ හර්ෂි හර්තහ ම්ඵ්තධශඹ්ත ර්භහ්තත වහ හිජජ  

ටයුුම පිළිඵ උඳශේල හය බහශේ හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් 

යමි. 
 
වභාදම්වය මත තිබිය යුුරයයි නිදයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

දපත්වම් 
தஸூகள் 
PETITIONS 

 
නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ   -ඳළමිණ නළත. 

 
ගු ලාසුදේල නානායක්කාර මශතා (ජාතික භාා ශා 

වමාජ ඒකාබේධාතා අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு ரசுர ரரஸூகர - ரசற தரறகள், 

சதோக எருமப்தரட்டு அமஸசர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි,  භභ ඳවත ව්ත ශඳත්ම් 

ශද පිළි්තමි.  
1.  අවිසහශේල්ර, ඹහවල්රත්ත, 10 ශනි ඳටුභඟ, අව 03 

දයන සථහනශඹහි ඳදිවචි ඒ.ඩී. දඹහයත්න භවතහශ්ත 
රළබුණු ශඳත්භ; වහ 

2.  භුමභ, ෆත්තෆ, අරත්ත ඳහය, අව 384 දයන 
සථහනශඹහි ඳදිවචි  එල්.ඩී. කුභහයශේ භවතහශ්ත රළබුණු 
ශඳත්භ. 

 

නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු සුනිල් වඳු්තශනත්ති භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු අජිත් කුභහය භවතහ  - ඳළමිණ නළත. 

 
ගු ඒ.එම්. චාමික බුේධාොව මශතා 
(ரண்தைறகு .ம். சரறக தைத்ரம ) 

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, භභ ව්තශෝතනහ, 

යවඋල්ඳත, "ශනුය" නිශහි ඳදිවචි ටී.බී. ශත්තනශෝ්ත 

භවතහශ්ත රළබුණු ශඳත්භක් පිළි්තමි. 

 

නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු රු්ත යණුමව භවතහ  -ඳළමිණ නළත. 

 
ඉදිරිපත් කරන ෙ දපත්වම්  මශජන දපත්වම් ිළිතබඳ කාරක 

වභාල  පැලරිය යුුර යයි නිදයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறஸூகப்தட்ட தஸூகமபப் ததரதுதஸூ குலவுஸூகுஸ சரட்டஸூ 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

 
ප්රනනල  ලාිකක ිළිතුරු 

றணரஸூகலஸூகு ரய்தோன றமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

   
රජදේ  දරෝශල්ල ඇඟිලි වකුණු යන්ත්ර : විවනතර 
அச மத்றசரமனகபறல் மகறல் அமடரப 

இந்றஸகள் : றதம் 
FINGERPRINT MACHINES AT GOVERNMENT HOSPITALS : 

DETAILS  
      

          2355/’12 
3.  ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ශෞය අභහතයුමභහශ්ත  ඇස ්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ශ්රී රවහශේ යජශේ  ශයෝවල්ර හර්ඹ භණ්ඩර 
ශේඹට හර්තහ ිරරීභ ටව්ත ිරරීභ වහ 2006 
ර්ශේ ළප්තළම්ඵර් භහශේදී  සථහඳනඹ යන 
රද ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්ර වයහ ශොඳභණද; 

 (ii) එභ ඹ්තත්ර මිරදී ළීමභට ව සථහඳනඹ ිරරීභට 
ළඹ වූ මුදර ශොඳභණද; 

 ඹ්තන එුමභහ ව්ත ය්තශනහිද? 

(ආ) (i) ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්ර මිරදී ළීමශම්දී ශට්තඩර් 
ඳරිඳහටිඹක් අනුභනඹ ය  තිශේද; 

          (ii) එශේ  නම්, ශට්තඩර් ඉදිරිඳත් ශ ආඹතන වහ 
එක් එක් ආඹතනඹ ඉදිරිඳත් ශ මිර ණ්ත 
ශර්ද;  

2017 2018 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

          (iii) ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්ර මිරදී ත් ආඹතනශේ නභ 
කුභක්ද; 

 (iv) එක් ඹ්තත්රඹ මිර ශොඳභණද; 

 ඹ්තන එුමභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ඇ) (i) සථහඳනඹ යන රද  ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්රලි්ත 
දළනට ක්රිඹහත්භ ඳතින ඹ්තත්ර වයහ 
ශොඳභණද; 

 (ii) එභ ඹ්තත්ර ශනුශ්ත ළඹ ශ විලහර මුදරට 
හශප්ක් ්රභහණත් ්රතිරහබ  රළබී තිශේද; 

 ඹ්තනත් එුමභහ ව්ත ය්තශනහිද? 

(ඈ) ශනොඑ ශේ නම්,  ඒ භ්තද? 

 
சுகரர அமஸசமஸூ ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனஸமகறல் அசரஸக மத்றசரமனகபறல் 

தறரட்தடரகுறறணர் கடமஸூகு 

சதோகபறப்தமப் தறற்கரக 2006ஆம் 

ஆண்டு தசப்தம்தர் ரத்றல் ரதறஸூகப்தட்ட 

மகறல் அமடரப இந்றஸகபறன் 

ண்றஸூமக ரது; 

 (ii) ரற்தடி இந்றஸகமப தகரள்ணவு 

தசய்ற்கும் ரதறப்தற்கும் ற்தட்ட தசனவு 

ரது 

 ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) மகறல் அமடரப இந்றஸகமபஸூ 

தகரள்ணவு தசய்மகறல் ரகள்றப் தத்ற 

மடதொமந தறன்தற்நப்தட்டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், ரகள்றப் தத்றஸகமப சர்ப்தறத் 

றரணஸகள் ற்ரம்  குநறத் எவ்தரரு 

றரணதொம் தொன்மத் றமனகள் ரம; 

 (iii) மகறல் அமடரப இந்றஸகள் 

தகரள்ணவு தசய்ப்தட்ட றரணத்றன் ததர் 

ரது; 

 (iv) எரு இந்றத்றன் றமன ரது 

 ன்தம அர்  இஸசமதஸூகு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) ரதறஸூகப்தட்ட மகறல் அமடரப 

இந்றஸகபறல் ற்ரதரது இஸகுகறன்ந 

இந்றஸகபறன் ண்றஸூமக ரது; 

 (ii) ரற்தடி இந்றஸகலஸூகரக தசனறடப்தட்ட 

தரரற றறஸூகு எப்தேட்டபறல்  ரதரறபவு 

ன்மகள் கறமடத்துள்பர 

 ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Health : 

(a) Will he state - 

 (i) the number of fingerprint machines installed 

in September 2006 for the purpose of 

marking attendance of staffs of Government 

hospitals in Sri Lanka; and 

 (ii) the amount of money that was spent for 

purchasing and installing the aforesaid 

machines ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether a tender procedure has been 

followed in purchasing the fingerprint 

machines; 

 (ii) if so, of the names of the institutions that 

submitted tenders and the bids submitted by 

each of them; 

 (iii) of the name of the institution from which 

the fingerprint machines were purchased; 

and  

 (iv) of the price of one machine? 

(c) Will he also state - 

 (i) the number of machines that are operative 

at present, out of the finger print machines 

installed as mentioned above; and  

 (ii) whether sufficient benefits have been 

received against the huge amount of money 

spent on the aforesaid machines ? 

(d) If not, why?  

 
ගු ලිත් දිවානායක මශතා (දවෞඛ්ය නිදයෝජය 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு னலித் றசரரஸூக - சுகரர தறற அமஸசர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, ශෞය අභහතයුමභහ 

ශනුශ්ත භහ එභ ්රලසනඹට පිළිුමය රඵහ ශදනහ. 

(අ) (i) 236 

 (ii) රුපිඹල්  28,521,200.60 

(ආ) (i) ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්ර මිරදී ළීමශම්දී ශට්තඩර් 
ඳටිඳහටිඹක් අනුභනඹ ය තිශේ. 

 (ii) ඔශටෝශම්ටඩ් ඵහර්ශෝඩ් පුදලි භහභ -  
රුපිඹල් 33,912,500.00 

  ඩී.පී.ශේ. ශවෝල්ඩවස භහභ   

 -  රුපිඹල් 33,174,700.00 

 (iii) ඩී.පී.ශේ. ශවෝල්ඩවස භහභ 

 (iv) රුපිඹල් 120,852.64 ( ඳඹහ වි ිරරීශම් මිර) 

(ඇ) (i) 8 

 (ii) ්රතිරහබ රළබී තිශේ. නමුත් තත්ීයඹ මිති ඵරඳෆම් 
භත ශයෝවල් ඳරිඳහරනඹට ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්ර 
ක්රිඹහත්භ ිරරීභ අඳවසු  ඇ ඇත. 

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නි ශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, භශේ ඳශමුන අුමරු 

්රලසනඹ ශභඹි.. රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභහ එුමභහශේ පිළිුමශය්ත 

්රහල ශහ, ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්ර 236ක් සථහඳනඹ ය තිශඵන 

ඵ. නමුත් දළනට ක්රිඹහත්භ ඳති්තශ්ත ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්ර 

8ි.. එුමභහ ිරඹනහ, තත්ීයඹ මිති ්රලසන නිහ ශම් ළඩටවනට 

ඵහධහක් සිේධ වුණහඹ ිරඹහ. භභ එුමභහශ්ත අව්තන ළභළතිි., 

ශම්  ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්ර සථහඳනඹ ය්තනට ීය්තදු ීයයණ 

2019 2020 

[රු ජිත් ශ්රේභදහ භවතහ] 
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්තනහ වූ ශභොශවොශත් ඒ විවිධ ඳහර්ලසඹ්ත, ඒ විවිධ 

ශොටසරු්ත භඟ හච්ඡහ ය එඟතහට 

අශඵෝධඹට ම්මුතිඹට ඳළමිනුශණ් නළතිද ිරඹහ;  එශවභ 

එඟතහට ම්මුතිඹට ඳළමිිජරහ ශනොශි.ද ශම් ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භ ශශේ ිරඹහ.  ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්ර 236ක් ඇනවුම් 

ය අද 8ක් ඳභණක් ක්රිඹහත්භ ඳතින නිහ යටට ශරොකු 

ඳහඩුක්  සිදු ශරහ තිශඵනහ.  

 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரஸூக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, යහජය ඳරිඳහරන ක්රශල් 
අනු යජශේ ශේඹ්ත, නිරධහරි්ත ශේඹට  හර්තහ ිරරීශම්දී 
අත්්ත ශ යුුමි.. ඒ හරශේ යජශේ ශයෝවල්ර හර්ඹ භණ්ඩර 
ශේඹට හර්තහ ිරරීභ ඩහ ශවො වහ ඩහ හර්ඹක්භ ිරරීශම් 
ශච්තනහශ්ත ශ්තන ඇති ශභභ ීය්තදුට  එ්තන ඇත්ශත්.  
ඳරිඳහරන ීය්තදුක් ළීමශම්දී තත්ීයඹ මිතිලි්ත විභසීභට  
අලය නළවළ. ශභොද, එඹ යහජය ඳරිඳහරන ක්රශල්ඹක් අනු 
සිදු න ශදඹක් නිහ.  

ශෞය අභහතයහවලශේ තත්ීයඹ මිති 104ක් විතය තිශඵනහ. 
ඳශමු වදයරු අත්්ත ය්තන ඵළවළ ිරඹනහ. ඊශඟට 
ශවදිඹ්ත අත්්ත ය්තන ඵළවළ ිරඹනහ.  ඒ හශේ  විවිධ 
ඵරඳෆම් එනහ. එශවභ ඵරඳෆම් ආහභ තභි. ශම් ්රලසනඹ යහකර 
තත්ත්ඹට ඳත්  ඇ තිශඵ්තශ්ත.  

 
ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, භශේ ශදළනි අුමරු ්රලසනඹ 
ශභශේි.. භභ හිතන විධිඹට අශප් උත් රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභහ 
ද්තනහ, ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්රඹ ව අත්්ත ිරරීභ අතය ශන. 
ඒ නිහ භභ රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභහශ්ත අව්තන ළභළතිි., 
ශම් හශේ විලහර මුදරක් - විලහර පිරිළඹක්- දය්තනට ශඳය; යශේ 
ජනතහශේ ඵදු ල්ලි උඳශඹෝගී ය ශන ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්ර 
ශ්ත්තනට ශඳය ඔඵුමභ්තරහ ආඹතනි ලශඹ්ත ඹම්ිරසි 
අශඵෝධතහට, එඟතහට, ම්මුතිඹට ඇවිල්රහ ඒ 
එඟතහශ්ත ඳසශේ ශම් හශේ ඇණවුභක් ය යටට ඳහඩුක් 
ශනොන ආහයඹට ශම් ළඩටවන ක්රිඹහත්භ ය්තන ටයුුම 
ශශේ නළත්ශත් ඇි. ිරඹහ. 

 
ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரஸூக) 

 (The Hon. Lalith Dissanayake) 

උත් භ්තත්රීුමභනි, යජශේ ඳරිඳහරන ්රතිඳත්තිඹක් ඹටශත් අපි 
ශම් ඹ්තත්ර ්තනහ. ඒ හශේභ  ශම් ශේහශේ නියත ශරහ සිටින 
අශනකුත් උත් අඹත් භවජන මුදල් ළඹ ය ත් ශම් ඹ්තත්ර සත්ර, 
උඳයණ ඳහවිච්චිඹ වහ තභ්තශේ ඳටිඳහටිශඹ්ත ටයුුම 
යනහ නම් ශවොි.. ශභොද, යජශේ ශේඹට ඳළමිණීශම් දී ශම් 
ශේල් ය්තන ශනහ. වදයයඹහශේ දළනුභ ශවදිඹට 
්තන ඵළවළ. ශවදිඹශේ දළනුභ වදයයඹහට ්තන ඵළවළ. 
අත්්ත ිරරීශභ්ත හටත් අඩුක් ්තශ්ත නළවළ. ශම් 
ඳහර්ලිශම්්තුමට ඳළමිණීශම්දී අත්්ත ිරරීභ වහ ශල්නඹක් 
දළම්ශභොත් අපිත් අත්්ත යනහ. ඒ අත්්ත ිරරීශභ්ත භශේ 
උත්ශම් ශවෝ ඔඵුමභහශේ උත්ශම් ශවෝ ිරසි ශදඹක් අඩු 
්තශ්ත නළවළ ශ්ත. ශම් අදව ශම් යශේ අපි සිඹලු ශදනහශේභ 
ඔළුලි්ත අි.්ත ශ යුුම  ශදඹක් වළටිඹට භභ දිරනහ. තනුමරු 
තහනහ්තතය තිශඵන භවය අඹ හිතනහ,  ඳළමිණීශම් - පිට ඇශම් 
ශල්නඹක් අත්්ත ශශොත් එි.්ත අඩුක් ශනහ ිරඹරහ.  
එශවභ අඩුක් ්තශ්ත නළවළ.  

තත්ීයඹ මිති 104ක් යජඹට විවිධ ඵරඳෆම් යනහ. නමුත් 

යජඹක් වළටිඹට අපි ශයෝගී්ත ළන හිත්තන ඕනෆ. ශභොද, මිලිඹන 

28ට ඩහ  යජශේ නිදවස ශෞය ශේහ ඹටශත් ්රතිහය රඵන 

ශයෝගී්ත අඳට ටිනහ. අශනක් ඳළත්ශත්ත ශයෝගිඹකු මිඹ ගිශඹොත් 

තමු්තනහ්තශේරහභ ිරඹි. යජඹ ශම් ඹ්තත්ර ආයක්හ ය්තන 

ගිහිල්රහ ශයෝගී්ත ළන ඵළලුශේ නළවළි. ිරඹරහ. 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, ඒ නිහ ඒ ශරහශේ හිටපු 

ශෞය ඇභතිුමභහ හච්ඡහ ය ීය්තදුක් ්තන ඇති,  

ශොශවොභ වරි  ශවොට ශම් ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ ය්තන 

ඕනෆ ිරඹරහ. එශවභ තභි. ශම් තත්ත්ඹ ඇති ශරහ තිශඵ්තශ්ත. 

ශම්ශක් ශදඳළත්තක් තිශඵනහ. ශම් ම්ඵ්තධශඹ්ත තත්ීයඹ ක්රිඹහ 

භහර් ්තන අඹත් ශම් ළන ඹම් අශඵෝධඹක් ඇති ය ්තන  

ඕනෆ. අත්්ත ශත්, ඇඟිලි රකුණ තළබුත් යජඹ ඳඩ 

ශනහ.  එන ඹන ශරහ අත්්ත ශහඹ ිරඹරහ  ්රලසනඹක් 

ඇති ශ්තශ්ත නළවළ ශ්ත.  

ඹම් ශවොය ළඩක් යන ශනකුට තභි. ශම්ශක් ්රලසනඹක් 

ඇති ශ්තශ්ත.  භභ වුණත් ළභළතිි., අභහතයහවලඹට ඹනශොට 

අත්්ත ිරරීශම් ශල්නඹක් තිශඵනහ නම්.  ඒශක් අත්්ත 

ශහඹ ිරඹරහ ඇභතියශඹක් වළටිඹට භට අඩුක් ශ්තශ්ත 

නළවළ; ්රලසනඹක් ශ්තශ්තත් නළවළ. ඒ ශවොි.. ඒ භදිභක් 

විධිඹට හිතන එ ශම් භහජඹ ුමශ ඇති යශන තිශඵන 

භතඹක්.  ශම් යශේ අඹ භවය විට පිට යටරට ගිහිල්රහ 

shedsර ශතල් වනහ. නමුත් රවහශේදී ඒ ළශඩ් ය්තන 

හුඟහක් ශදශනක් ළභළති නළවළ. ඒ හශේ තභි.. 
 

නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුම්තන අුමරු ්රලසනඹ. 
 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහභ පිළි්තනහ ඇඟිලි 

රකුණු ඹ්තත්ර 236ක් ඇණවුම් ය අද න විටත් සථහඳනඹ ය 

තිශඵ්තශ්ත අටක් ඳභණක් ඵ. එ තශොට ජනතහශේ ඵදු ල්ලි, 

යශේ ල්ලි විඹදම් ය, යහජය ම්ඳත උඳශඹෝගී යශන  ඇඟිලි 

රකුණු ඹ්තත්ර 236ට විඹදම් ය අටක් ඳභණක් සථහඳනඹ 

ිරරීභ ුමළි්ත යටට ඳහඩුක් සිදු ශරහ තිශඵනහ.  [ඵහධහ ිරරීභක්] 

භශේ ්රලසනඹ ඉය නළවළ. බඹ ශ්තන එඳහ. භභ ඔඵුමභහශ්ත 

අව්තන ළභළතිි., ශම් ඵදු මුදල් අනලය විධිඹට ඇඟිලි රකුණු 

ඹ්තත්රරට ශඹොදනහ ශනුට අද අශප් යශේ තිශඵන ඵයඳතශ 

ඖධ හිඟඹ ශනුශ්ත  -[ඵහධහ ිරරීභක්]  ශභොද, අද යජශේ 

ශයෝවල්ලි්ත වම්ඵ ශ්තශ්ත chit එ ඳභණි.. ශඳෞේලි 

pharmacyරට ගිහිල්රහ ල්ලිරට ශේත්ශවේත්  ්තන ඕනෆ 

අශප් යශේ ගිර්ත වූ ජනතහ.    

 

නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵුමභහ ථහක් ඳත් ්තශ්ත නළති ්රලසනඹ අව්තන.  
 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ශම් මුදල් ටි ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්රරට ළඹ යනහ 

ශනුට ශම් යශේ ඖධ හිඟඹ පිඹ්තනට ළඹ ශහ නම් 

ළදත් ශනහ ශ්තද? 

2021 2022 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

ගු ලිත් දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரஸூக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ 

ශභය අඹ ළශඹනුත් රුපිඹල් බිලිඹන 1,000ට ළඩ ්රභහණඹක් 

නිදවස ශෞය ශේහ ශනුශ්ත ළඹ ය තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ අශප් රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිුමභහ ශෞය 

භධයසථහන වද්තන  මිලිඹන 800ට ළඩ මුදරක් ගිඹ අවුරුේශේ 

අඳට දීරහ ශම් යශේ  භහතත ළඩටව්ත ඳත්න භධයසථහනර 

ඳවසුම් ඇති ය්තන ටයුුම ය තිශඵනහ. නිදවස ශෞය 

ශේහ ශනුශ්ත එළනි විලහර මුදරක් අඳ ළඹ ය තිශඵනහ.  

 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, දළ්ත ශම් රු 

භ්තත්රීුමභ්තරහ ම්ඵ්තධ ශන ශම් රු බහශේ තිශඵන විදයුත් 

්රභඹට ඡ්තද විභන ඹ්තත්රඹ - "Yes", "No" ශවෝ "Absent" 

ිරඹන න ඇන තහක්ණඹ බහවිත යන ශම් ්රභඹ- අඳ 

්රශඹෝජනඹට ්තශ්ත නළවළ ශ්ත. ඇි. ඒ? ශම් රු බහශේ 

 ශොතළන වරි විශයෝධතහක් තිශඵනහ. අඳ දළ්ත 21න ලත 

ර්ශේි. ඉ්තශ්ත. එශවනම් විලහර මුදරක් ළඹ ය ශ්තහ වි 

ය තිශඵන ශම් ඹ්තත්රඹ අඳ ්රශඹෝජනඹට ්තන එඳහ ඹළ. නමුත් 

එඹ ්රශඹෝජනඹට ්තශ්ත නළවළ.  

ඒට ශවේුම ඹම් භතඹට රු ිරරීභක්. භභ උදහවයණඹ 

්තශ්ත ශම් රු බහශ්තභි.. ශම් ඹ්තත්රඹ අඳ ඳහවිච්චිඹට 

්තශ්ත නළවළ. ඒ හශේභ තභි. ශම් ඇඟිලි රකුණු ඹ්තත්ර 

ම්ඵ්තධශඹ්ත ඉදිරිඳත් වූ භතඹත්. ඳහර්ලිශම්්තුමශේ ආදර්ලඹ 

 ශම්ටත් ත්තහ නම් වරි. ඒ භතඹට ඇහුම්්ත දීපු නිහි. එශවභ 

ය තිශඵ්තශ්ත. ඒ හච්ඡහ ුමළි්ත ඉදිරිඹට ඹෆභක්. භභ 

ිරඹ්තශ්ත ඒි.. භභත් රු භ්තත්රීුමභහ ිරේ ඒ භතශේ ඉ්තනහ. 

ශම් අඳ සිඹලු ශදනහභ එුම ශරහ ශනස ශ යුුම ශදඹක්.  

 
ශ්රී ංගම වුර  බවන රා : විවනතර 
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6.   ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

්රහවන අභහතයුමභහශ්ත ඇස ්රලසනඹ -  (1) :     

(අ) (i) අද න විට ශ්රී රවභ ුම මුළු ඵස යථ වයහ 
ශොඳභණද; 

 (ii) එභ ඵස යථ අතරි්ත  ධහනඹට සුදුසු ඵස යථ 
වයහ ශොඳභණද; 

 (iii) ධහනඹට නුසුදුසු ඵස යථ වයහ ශොඳභණද; 

 (iv) ර් ඳවශශොට ළඩ රක් ධහනශේ ශඹොදහ 
ඇති ශ්රී රවභ ඵස යථ වයහ ශොඳභණද; 

 (v) ර් දවඹට අඩු හරඹක් ධහනශේ ශඹොදහ 
ඇති ශ්රී රවභ ඵස යථ වයහ ශොඳභණද; 

ඹ්තන එුමභහ ව්ත ය්තශනහිද? 

(ආ) ඹර් ව ඵළටරි ශනොභළතිභ ව ශනත් විවිධ ශවේතූ්ත 
භත ශ්රී රවභ ඵස යථ ධහනශඹ්ත ඉත් ය තිශේද 
ඹ්තනත් එුමභහ ව්ත ය්තශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භ්තද? 

ரதரஸூகுத்து அமஸசமஸூ ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) இன்நபறல் இனஸமக ரதரஸூகுத்து சமத 

சதொள்ப தரத் ரதருந்துகபறன் ண்றஸூமக 

த்மணதன்தமத்ம்; 

 (ii) ரற்தடி ரதருந்துகபறல் ஏட்டத்றற்கு குறரண 

ரதருந்துகபறன் ண்றஸூமக த்மணதன் 

தமத்ம்; 

 (iii) ஏட்டத்றற்கு குறற்ந ரதருந்துகபறன் 

ண்றஸூமக த்மணதன்தமத்ம்; 

 (iv) தறமணந்து ருடஸகலஸூகு ரனரக ஏட்டத்றல் 

ஈடுதடுத்ப்தட்ட ரதருந்துகபறன் ண்றஸூமக 

த்மணதன்தமத்ம்; 

 (v) தத்து ருடஸகலஸூகுஸூ குமநரக ஏட்டத்றல் 

ஈடுதடுத்ப்தட்ட ரதருந்துகபறன் ண்றஸூமக 

த்மணதன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) ர் ற்ரம் ததட்டரற இல்னரமறணரலும் ரர 

தல்ரர கரஸகபறணரலும் இ.ரதர.ச 

ரதருந்துகள் ஏட்டத்றலிருந்து அகற்நப்தட்டுள்பர 

ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

  

asked the Minister of Transport: 

(a) Will he state - 

 (i) the total number of buses belonging to the 

Sri Lanka Transport Board by now; 

 (ii) the number suitable for running, out of 

these buses; 

 (iii) the number not suitable for running; 

 (iv) the number of SLTB buses that have been 

run for more than 15 years; and 

 (v) the number of SLTB buses that have been 

used in running operations for less than 10 
years ? 

(b) Will he also state whether any buses of the Sri 

Lanka Transport Board have been dropped off 

from running operations due to shortage/lack of 

cables and batteries or for various other reasons ? 

(c) If not, why ?  

 
ගු කුමාර දලල්ගම මශතා (ප්රලාශන අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு குர தல்க - ரதரஸூகுத்து அமஸசர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, භභ ඳහර්ලිශම්්තුමට 

ඇවිල්රහ දළ්ත අවුරුදු 19ක් ශනහ. අද තභි. භභ ඉතහභ 

්තශතෝ ශන ද. ශම් හශේ රභත් ශනෝනහ භවත්මිඹක් 

භශ්ත ්රලසන අවනහට භභ අද ශොඩහක් ්තශතෝ ශනහ. 

ඔඵුමමිඹට ශඵොශවොභ සුමතිි. භශ්ත ්රලසනඹ ඇහුහට. ඔඵුමමිඹ 

ගිඹ බ්රවසඳති්තදහත් ්රලසනඹක් අවරහ තිබුණහ.  ශනොළශළක්විඹ 

වළිර ශවේුමක් භත -ඒත් ඔඵුමමිඹ හශේභ ශශනක් නිහ - භට 

එදින එ්තන ඵළරි වුණහ.  
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ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ශඵොශවොභ සුමතිි.. එශවභ නම් ඉති්ත ්තශතෝශඹ්ත 

පිළිුමරුත් ශදමු.  

 
ගු කුමාර දලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශඳොඩ්ඩක් ඉ්තන. භභ තභ ශවුරනහ. දළ්ත භට ථහ ය 

්තනත් ඵළවළ.  

 
ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඔඵුමභහ කන ඳටරහ ්තන එඳහ.  

 
ගු කුමාර දලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඳටරළශනහ ශ්ත, ශනෝනහ භවත්තඹහ ඔඵුමමිඹ දළක්හභ.  

  
ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ඇභතිුමභහට ශනොශි. ිරේශේ. අය පිටිඳසශේ- 

 
ගු මන්ත්රීලරදයක් 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
ඔඵුමභහ පිටුඳ ඵර්තන එඳහ.  

 

ගු කුමාර දලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශයෝසි ශේනහනහඹ භ්තත්රීුමමිඹනි, භභ ශළි්තභ ඵර්තශ්ත 

ඔඵුමමිඹශේ මුහුණ දිවහ. නිශඹෝජය ථහනහඹුමභහශේ මුහුණ 

දිවහත් ඵර්තශ්ත නළවළ.  

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රම දපදර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறஸூ ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එුමමිඹ දළක්හභ ඔඵුමභහට ශභොක්ද ්තශ්ත?  

 
ගු කුමාර දලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එුමමිඹ දළක්හභ භට ශන ශදඹ ිරඹ්තන ඵළවළ. ශඳොඩ්ඩක් 

එළිඹට ආශොත් භභ ිරඹ්තනම්.  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි,  ්රලසනඹට අදහශ පිළිුමය 

ශභශේි..  

(අ) (i)  7,735 

 (ii) 5,932 

 (iii) 1,803 

 (iv) 2,156 

 (v) 2,676 

(ආ) ටඹර් ව ඵළටරි ශනොභළති  -  297 

 ශනත් විවිධ ශවේතූ්ත භත    -  929 

 එුම             -     1,226 
(ඇ)  අදහශ ශනොශේ 

 

ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, භශේ ඳශමුළනි අුමරු 
්රලසනඹ ශඹොමු ය්තන ඉසශල්රහ රු ඇභතිුමභහට හරුිජ 
ිරඹනහ, භශේ භුම පිට ශඳනුභ නිහත්, භභ නිහත්, භශේ 
නභ නිහත් ශනොශි. ශම් ්රලසනඹට උත්තය දිඹ යුත්ශත් ිරඹරහ. 
රු ඇභතිුමභනි, භභ ඉතහභත් ළදත් ්රලසනඹක් ඇහුශේ. ඒ 
්රලසනඹට පිළිුමරු රඵහ දීභට ඔඵුමභහ ශභතළනට ඳළමිණීභ ළන 
භභ ුමටට ඳත් ශනහ. රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, 
හ්තතහක් විධිඹට භභ එුමභහශේ ථහ දිර්තශ්ත භට යපු 
අඳවහඹක් වළටිඹටි..  

 

ගු කුමාර දලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ිරසිභ අඳවහඹක් ශනොශි.. 

 

ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භශේ භුම පිට ශඳනුභ ළන එුමභහ ශභතළනට ඳළමිණ එළනි 

ශදඹක් කීභ භට යපු අඳවහඹක් වළටිඹටි. භභ දිර්තශ්ත. 

 

ගු කුමාර දලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, භභ දහත් 

හ්තතහ්තට අඳවහ ය්තශ්ත නළවළ. ඒ භ්තත්රීුමමිඹ 
ශවොටභ ද්තනහ. රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, අපි 
ඔක්ශෝභ හ්තතහ්තට ආදශයි..  

 

ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඒ භභ ද්තනහ. රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, to me, it 

is a sexist remark.  

 

නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵුමමිඹශේ ව ඔඵුමභහශේ ශඳෞේලි ශේල් 

ඳහර්ලිශම්්තුමශ්ත පිටතදී ථහ ය්තන.  

දළ්ත අුමරු ්රලසනරට ඹමු. රු භ්තත්රීුමමිඹ, අුමරු ්රලසන 
අව්තන.  

 
ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භශේ ඳශමුළනි අුමරු ්රලසනඹ ශභඹි.. රු ඇභතිුමභනි, 

ඔඵුමභහ පුත් ඳතට ්රහල ය තිබුණහ, රවහ භනහභන 

භණ්ඩරඹට චීන භහභිර්ත ශ ඇශම් ්රභඹට තහක්ණශඹ්ත 

දියුණු ඵස රඵහ ශද්තන ටයුුම යනහ, ඒ ම්ඵ්තධශඹ්ත 

අභහතයහවලඹත්, බහණ්ඩහහයඹත් හච්ඡහ යමි්ත ඳතිනහ 

ිරඹරහ.  
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

ශම් න ශොට ඒ චීන භහශභ්ත ඵස යථ රඵහ ළීමභට 

ටයුුම ය තිශඵනහද? රඵහ ශන තිශඵනහ නම් ශොඳභණ 

මුදරක් ඒ වහ ළඹ ය තිශඵනහද? 

 
ගු කුමාර දලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
චීන භහම් ුමනක් ව ඉ්තදිඹහනු භහම් ිරහිඳඹක් එක්ත් 

අපි හච්ඡහ ය තිශඵනහ, යජශේ මුදල් ළඹ ය්තශ්ත නළති 

වම්ඵ ය ශ ඇශම් ්රභඹට ශවත් "Earn and Pay" ්රභඹට ඵස 
යථ රඵහ ්තන. ඒට යජශඹ්ත ලත ඳවක්ත් ළඹ ය්තශ්ත 
නළවළ. නමුත් දළ්ත ශඳෞේලි අවලඹ, ශඳෞේලි ඵස යථ වම් 
විලහර ලශඹ්ත ශම්ට විරුේධතහක් ඳහනහ. ශම් ඵස යථ 
ශශන්තශ්ත ඇිජඹ ළඩ ය ්තන ශනොශි.. රු භ්තත්රීුමමිඹ, 
ඔඵුමමිඹ අවරහ තිශඵන ්රලසනශේ තිශඵනහ අවුරුදු 10ක්, 15ක් 
ඳයණ ඵස ශොඳභණ තිශඵනහද ිරඹහ.    

 

ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
රවභ ඵස යථර අඩු ඳහඩුක් තිශඵන නිහභ තභි. භහ ශම් 

්රලසනඹ ඇහුශේ. භභ හිතනහ එකී ශ ඇම් ්රභඹට ඵස යථ රඵහ 

්තන පුළු්ත නම් එඹ ශවො ක්රිඹහලිඹක් ිරඹරහ. ඒ ආහයඹට 

ඵස යථ අයශන තිශඵනහද? ඒ ම්ඵ්තධ තත්ත්ඹ ශභොක්ද?  

 

ගු කුමාර දලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශඳෞේලි අවලඹ දළ්ත විරුේධත්ඹ ්රහල ය තිශඵනහ, 

අලුත් ඵස යථ ශශනනහට. අපි දළ්ත ශම් ළන හච්ඡහ ය 

ශන ඹනහ. තභ නිලසචිත නිභනඹට ඇවිල්රහ නළවළ. ශම් 

තභ finalize ය නළවළ. නමුත් අපි ථහ යශන ඹනහ. අපි 

ශඳෞේලි ඵස යථ වම් භඟත් හච්ඡහ යනහ, ශම්හ 

ශනහහට ඒ අඹට ිරසිභ අශවේනිඹක් ්තශ්ත නළවළ ිරඹන 

හයණඹ පිළිඵ දළනුත් ිරරීභ වහ.    

 

ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, රු ඇභතිුමභහ භහධය 

වමුශේ ්රහලඹක් ය තිබුණහ- 

 

නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශදන අුමරු ්රලසනඹ. 
 

ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඔේ, රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, ශම් ශදන අුමරු 

්රලසනඹි..  

රු ඇභතිුමභහ භහධය ඉදිරිශේ ්රහලඹක් ය තිබුණහ 
විශලේශඹ්ත රවහ භනහභන භණ්ඩරශේ ශේඹ්තට 
බහණ්ඩහහයඹ ශවිඹ යුුම රුපිඹල් 10,100 ළප්තළම්ඵර් භහඹ න 
ශොට ඒ අඹශේ ගිණුම්රට ඵළය යනහ ිරඹරහ, ඒ වළභ 
භහශේභ 8ළනි දහි.්ත ඳසශේ ශනහ ිරඹරහ. ශම් න ශොට 
ඒ ක්රිඹහ දහභඹ සිදු ශරහ තිශඵනහද? ඒ අඹට ශම් ශ ඇභ ය 
තිශඵනහද?      

ගු කුමාර දලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

ත්තිර්තභ ඔේ. ඒ ක්රිඹහදහභඹ යශන ඹනහ. අපි රුපිඹල් 

10,100ක් වළභ ශේඹහශේභ ඵළවකු account එට දහනහ. ඒ 

දළ්ත දිටභ ය ශන ඇවිල්රහ තිශඵනහ.  

 
ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ළප්තළම්ඵර් භහශේ ඉරහ ඳට්ත ත්තහ ද රු ඇභතිුමභහ? 

 

ගු කුමාර දලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ළප්තළම්ඵර් භහඹට ඉසශල්රහ ඳට්ත ත්ශත්. භට වරිඹටභ 

භහඹ දළ්ත ිරඹ්තන ඵළවළ. අපි ඒ ඳට්ත ත්තහ.  වළභ භහශේභ 

ඒ ශරහට ඒ රුපිඹල්  10,100 ඵළවකු ගිණුභට දහනහ. 

 

ගු දරෝසි දවේනානායක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற)ரரஸி ரசணரரஸூக) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භහශේ ුම්තළනි අුමරු ්රලසනඹ රු ජිත්  ශ්රේභදහ භවත්භඹහ 

අවනහ. 

 
ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, ුම්තළනි අුමරු ්රලසනඹ 

ශභඹි.. රු ඇභතිුමභනි, වළභ භහඹභ රවහශේ ඩශඳෝර 

ශේ පිරි අර්බුදඹට රක් ශනහ. ශභොද දුයථනලි්ත 

අපිට ඉල්ලීම් යනහ, ශම් ළටුප් රඵහ දීශම් ්රභහදඹ ළන 

ඳහර්ලිශම්්තුමශේ භුම ය්තන, ඇභතිුමභහශ්ත අව්තන ිරඹරහ. 

තියහය අ්තදභට වළභ භහඹභ නිඹමිත දිනඹට ඒ ඩශඳෝර 

ශේ භවත්භ භවත්මී්තට ඒ ළටුප් පිඹ්තනට ඹම් ිරසි 

ළරසුම්වත ක්රිඹහදහභඹක් දිඹත් ය්තනට ඔඵුමභහ ටයුුම 

යනහද? 

 

ගු කුමාර දලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒත් ඉතහභ ළදත් ්රලසනඹක්. ශභොද රු ශයෝසි 

ශේනහනහඹ භ්තත්රීුමමිඹ ඇහුහ හශේ අපි අශප් ඳළත්ශත්ත ඒ 

ශේඹහශේ ගිණුභට රුපිඹල් 10,100ක් දහනහ. ඉුමරු ටි ඒ 

ශොල්ර්ත වම්ඵ ය ්තන ඕනෆ. ශභොද ශම් ඵස යහඳහයඹක් 

ශ්ත. ශම් මුදල් අතට එන යහඳහයඹක්. ණඹට වුරුත් ඹ්තශ්ත 

නළවළ ශ්ත.  DS භවත්තඹහ,  ඒ ශේශඹෝ ඉුමරු ළටුඳ වම්ඵ ය 

්තන ඕනෆ. ශම් ශොල්ර්ත ඒ වම්ඵ ය ්තශ්ත නළවළ. 

ශභොද private අවලඹට භවය අඹ තභ්තශේ turn  එ 

විකුණනහ. ඒ ඔඵුමභහ ද්තනහ. භවය DS භවත්රු විතයක් 

ශනොශි., ඒ ඵස එශක් ඹන රිඹළදුරු භවත්රුත්, ශෝතශදොසතය 

භවත්රුත් තභ්තශේ turn එ  private අවලඹට ශදනහ.  

්රි.ේ ඵස එට ඹ්තන ඉඩ දීරහ තභි. සීටීබී ඵස එ 

ඹ්තශ්ත. භවය අඹ ශම් හශේ ළයදි යනහ. ඒ ශොල්ර්තශත් 

යුුමභක් තිශඵනහ, ඒ ශොල්ර්තශේ ඉුමරු ළටුප් බහඹ ශවොඹහ 

්තන. ශභොද, ආණ් ඩුශ්ත ඵස දීරහ තිශඵනහ. ආණ්ඩුශ්ත 

වළභ ශේභ ශදනහ. එශවභ නම් ඒ ශොල්ර්තශේ යුුමභක් 

තිශඵනහ, භව්තසි ශරහ ළඩ ය ඒ  ශොල්ර්තශේ ළටුඳ ශවොඹහ 

්තන. දළ්ත ශම් ශශය්තශ්ත නළවළ. ඒ ශොල්ර්ත ඵර්තශ්ත 
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වළභ එභ ආණ්ඩුශ්ත නිම් ්තනි.. භභ ඒට එඟ නළවළ. 

ඒි. භභ ඉසශල්රහ ිරේශේ, අපි ඵස ශ්තන ශොට යජශඹ්ත 

සීටීබී එට නිම් ඵස ශද්තන නයි. ිරඹරහ. නිම් ඵස 

දු්තනහභ ඒ ළඩ යන ශේශඹෝ ළඩ ය්තශ්ත නළවළ ශ්ත. අය 

භතේධිඹ වම්ඵ ශනහ හශේ තභි.. භතේධිඹ ්තන එක්ශනහ 

නිම් ඉ්තනහ. එඹහ ද්තනහ, භහඹ අ්තතිභට එඹහට ණන 

එනහි. ිරඹරහ. දිවි නළඟුශභ්ත ඳසශේ දළ්ත ණන තත් ළඩ 

ශරහ.  

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රම දපදර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறஸூ ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ වරි. වරි ්රහලඹක් ශශේ. ඒ ළදත්.  

 
ගු කුමාර දලල්ගම මශතා 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
සීටීබී එශක් අඹත් දළන ්තන ඕනෆ, භව්තසි ශරහ  ළඩ 

ය්තන; ල්ලි වම්ඵ ය්තන. ශභොද, ඵස එශක් ඹන වළභ 

එක්ශනහභ ල්ලි දීරහ ටිේ එක් ්තනහ. ශඵොශවෝ තළ්තර 

ටිේ එ ශද්තශ්ත නළවළ. ශම් ඳහර්ලිශම්්තුමට එන අඹශ්ත 

අව්තන. ටිේ එ ශද්තශ්ත නළවළ, ල්ලි අයශන හක්කුශේ දහ 

්තනහ. විරුේධ ඳහර්ලසශේ අඹ වළටිඹට ඔඵුමභ්තරහත් ශම් ළන 

උන්තදු ය්තන. සීටීබී ඵස යථශඹ්ත ශ්ත අපි වළශභෝභ ඳහල් 

ගිශේ. වුරුත් ශම් ඵස එශක් ගිහිල්රහ තිශඵනහ. ඒ නිහ 

ඔඵුමභ්තරහත් ශම් ශොල්ර්ත උන්තදු ය්තන, තභ්තශේ 

ආදහඹභ ශවොඹහ ්තන ිරඹරහ. අඩු ණශ්ත ඉුමරු ළටුප් 

බහඹත් ශවොඹහ ්තන ිරඹරහ.  ශඵොශවොභ සුමතිි..  

 
නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රලසන අව 1-1947/'11-(1), රු බුේධි ඳතියණ භවතහ. 

 
ගු දජෝන් අමරුරංග මශතා 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுஸக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 

ශනුශ්ත භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා (ජවම්පාෙන ශා 

ජාපලශන අමාතයුරමා වශ ණණ්ු  පාර්නලදේ ප්රධාාන 

වංවිධාායකුරමා  
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண - லர்ஸகல், டிகரன 

மப்தை அமஸசரும் அசரஸகத் ப்தறன் தொற்ரகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතයුමභහ ශනුශ්ත භහ එභ ්රලසනඹට පිළිුමය දීභ වහ 

ති ශදක් ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රලසන අව 2-2320/'12-(1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

ගු දජෝන් අමරුරංග මශතා 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுஸக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ ශනුශ්ත භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena)\ 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, මුඳහය වහ අබය්තතය 

ශශ අභහතයුමභහ ශනුශ්ත භහ එභ ්රලසනඹට පිළිුමය දීභ වහ 

ති වඹක් ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

 

187 ලත්දත් පැල්පත් : නල නිලාව 
187ஆம் ரரட்ட குடிமசகள் : தைற வீடுகள் 

 SHANTIES IN "187 WATTA": NEW HOUSES 
 

 
2372/’12 

 

4. ගු දජෝන් අමරුරංග මශතා (ගු ෙයාසිරි ජයදවේකර 

මශතා දලනුල   
 (ரண்தைறகு ரஜரன் அதுஸக - ரண்தைறகு ரசறநற 

ஜரசக சரர்தரக) 

 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. 

Dayasiri Jayasekara) 
ඉදිිරරීම්, ඉවජිශ්තරු ශේහ, නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුම් 

අභහතයුමභහශ්ත ඇස ්රලසනඹ - (1) :   

(අ) (i) ශොශම 07, ශටොරි්තට්තහි, 187 ත්ශත් ඳළල්ඳත් 
නිහ හිමි වයහ ශොඳභණද; 

 (ii) ඔවු්තශේ නිහ වහ සථිය අි.තිහසිම්  ශවෝ 
ඵරඳත්ර රඵහ දී තිශේද; 

 (iii) එශේ නම්, ඔවු්ත එභ හිමිම් භුක්ති විඳිමි්ත සිටින 
හර  සීභහ ශර්ද; 

 ඹ්තන එුමභහ ව්ත ය්තශනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත නිහ ඩහ ඉත්ිරරීභට යජඹ විසි්ත ඹම් 
ීය්තදුක් ශන තිශේද; 

 (ii) එශේ නම්, ඔවු්තට එභ සථහනශේභ ශවෝ ශනත් 
සථහනඹ න නිහ රඵහ ශද්තශ්තද; 

 (iii) ශනත් සථහනඹ  න නිහ රඵහ ශද්තශ්ත 
නම්, එභ සථහනඹ කුභක්ද; 

 ඹ්තනත් එුමභහ ව්ත ය්තශනහිද? 

(ඇ) (i) න නිහ වකීර්ණඹක් ඉදිය එභ නිහ මුදල් 
අඹ ශනොය 187 ත්ශත් ඳදිවචිරු්තට  රඵහ 
දීභට ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත්  ඇ තිබුශණ්ද; 

 (ii) එශේ  නම්, එභ ශඹෝජනහ ශභශතක් ක්රිඹහත්භ 
ශනො ඇභට ශවේුම ශර්ද;  

 ඹ්තන එුමභහ ශභභ බහට ද්ත්තශනහිද? 

(ඈ)    ශනොඑශේ නම්, ඒ භ්තද? 

2029 2030 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

றர்ர, ததரநறறல் ரசமகள், வீடமப்தை, ததரது 

சறகள் அமஸசமஸூ ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) தகரலம்தை 07, தரநறஸணறல் 187ஆம் 

ரரட்டத்றல் குடிமச வீட்டுரறமரபர்கபறன் 

ண்றஸூமக த்மணதன்தமத்ம்; 

 (ii) இர்கபது வீடுகலஸூகரக றந் உரறம 

அல்னது உரறப்தத்றஸகள் ஸகப் 

தட்டுள்பணர ன்தமத்ம்; 

 (iii) ஆதணறல், இர்கள் ரற்தடி உரறமம 

அததறத்து ருகறன்ந கரன ல்மன 

ரதன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி வீடுகமப உமடத்து அகற்ரற்கரக 

அசரஸகம் லர்ரணதரன்மந டுத்துள்பர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், இர்கலஸூகு அர இடத்றல் 

அல்னது ரரநரர் இடத்றல் தைற வீடுகள் 

ததற்ரஸூதகரடுஸூகப்தடுர ன்தமத்ம்; 

 (iii) ரரநரர் இடத்றல் தைற வீடுகள் ததற்ரஸூ 

தகரடுஸூகப்தடுதணறல் அந் இடம் 

ரதன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i) தைற வீடமப்தைத் தரகுறதரன்மந றர் 

ரறத்து அந் வீடுகமபப் தம் அநறடரல் 

187ஆம் ரரட்டத்றன் குடிறருப்தரபர்கலஸூகு 

ததற்ரஸூதகரடுப்தற்கரண எரு தொன்தரறவு 

சர்ப்தறஸூகப்தட்டிருந்ர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், ரற்தடி தறரம இதும 

மடதொமநப்தடுத்ப்தடரமஸூகரண 

கரஸகள் ரமதன்தமத்ம்; 

 அர் இஸசமதஸூகு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of persons who own shanties in 

"187 Watta" at Torrington, in Colombo 7;  

 (ii) whether they have been granted the 

ownership of those houses or whether they 

have been given permits for them; and 

 (iii) if so, the period of time during which they 

have been enjoying the aforesaid 

ownership? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether any decision has been taken by the 

Government to demolish the aforesaid 

houses; 

 (ii) if so, whether they will be provided with 

new houses in the same location or 

elsewhere; and 

 (iii) if new houses are provided elsewhere, what 

that new location is? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether a proposal had been made to 

construct a new housing complex and 

provide those houses to the residents of 

”187 Watta” free of charge; and 

 (ii) if so, of the reasons for not implementing 

the aforesaid proposal up to now? 

(d) If not, why? 

 

ගු විමල් වීරලං මශතා (ඉදිිරීමම්, ඉංජිදන්ු දවේලා, 

නිලාව ශා දපොදු පශසුකම් අමාතයුරමා   
(ரண்தைறகு றல் வீஸச -  றர்ர, ததரநறறல் 

ரசமகள், வீடமப்தை, ததரது சறகள் அமஸசர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, භහ එභ ්රලසනඹට පිළිුමය 

වභාගත* යනහ. රු දඹහසිරි ජඹශේය භ්තත්රීුමභහ වළභ දහභ 

ඳහර්ලිශම්්තුම එනහ. අද එුමභහ නෆවිත් ඉ්තශ්ත ඊශේ මුළුශේදී 

විරුේධ ඳහර්ලසශේ නහඹුමභහ ජඹග්රවණඹ ශ ශේදනහටද 

ද්තශ්ත නළවළ? 

 
ගු දජෝන් අමරුරංග මශතා 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுஸக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ, නළවළ. ඒ අපි ශේයහ ්තනම්. තමු්තනහ්තශේ යදය 

ශ්තන එඳහ ඒ ළන. ඒ අශප් ළඩක්.  

 
ගු විමල් වීරලං මශතා   
(ரண்தைறகு றல் வீஸச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, ඊශේ මුළුශේදී ජඹග්රවණඹ 

යරහ, අද විරුේධ ඳහර්ලසශේ නහඹුමභහ ඉතහ ුමටි්ත ඉ්තනහ 

ශඳශනනහ.  

 
ගු දජෝන් අමරුරංග මශතා 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுஸக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
දහත් එශවභි. හිටිශේ.  

 
ගු විමල් වීරලං මශතා   
(ரண்தைறகு றல் வீஸச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අපි එුමභහට සුඵ ඳතනහ. රු ජිත් ශ්රේභදහ භ්තත්රීුමභහශේ 

මුහුණ නම් එච්කය වරි නළවළ. 

 
ගු දජෝන් අමරුරංග මශතා 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுஸக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
එුමභහත් ුමටි්ත ඉ්තනහ. 

 
ගු විමල් වීරලං මශතා   
(ரண்தைறகு றல் வீஸச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එුමභහශේ මුහුණ එච්කය වරි නළවළ. 
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[රු ශජෝ්ත අභයුමව භවතහ] 
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ගු දජෝන් අමරුරංග මශතා 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுஸக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
එුමභහත් ුමටි්ත ඉ්තනහ. එුමභහ නිශඹෝජය නහඹඹහ. 

 
* වභාදම්වය මත තබන ෙ ිළිතුරර: 
* சதரதேடத்றல் மஸூகப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඳළල්ඳත් නිහ හිමි වයහ 46ිර. 

 (ii) ඔේ. නිහරහභි්ත 13 ශදශනකුට ඔප්පු රඵහ දී ඇත. 

 (iii) 1973 ර්ශේ සිට 

(ආ) (i) සිඹලු ඳදිවචිරු්ත ස ළභළත්ශත්ත නිහලි්ත ඉත්  ඇ 
ඇත. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ඔේ. ශඵොරැල්ර ශේසරි.්ත භහත සිවවපුය ශදන අදිඹය 
භවල් නිහ ශඹෝජනහ ්රභශඹනි. 

(ඇ) (i) ඔේ. අව 11/0674/517/016 දයන අභහතය භණ්ඩර 
වශේලඹට රත් අනුභළතිඹ ්රහය සිවවපුය 11 අදිඹය නිහ 
ශඹෝජනහ ්රභශඹ්ත 187 ත්ශත් ඳදිවචිරු්තට ශනොමිශල් 
නිහ රඵහ දී ඇත. 

 (ii) ශඹෝජනහ ශම් න විටද ක්රිඹහත්භ  ඇ ඇත. 

(ඈ) ශඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ  ඇ ඇත. 

 
නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රලසන අව 5-2961/'12-(1), රු අිරර වියහේ හරිඹම් 

භවතහ. 

 
ගු දජෝන් අමරුරංග මශතා 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுஸக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, රු අිරර වියහේ 

හරිඹම් භවතහ ශනුශ්ත භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, භහ එභ ්රලසනඹට පිළිුමය දීභ 

වහ ති ශදක් ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රලසන අව 7-3100/'12-(1), රු පී. වළරි්ත භවතහ. 

 
ගු දජෝන් අමරුරංග මශතා 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுஸக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, රු පී. වළරි්ත භවතහ 

ශනුශ්ත භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

ගු ගාමිණී විජිත්  විජයමුණි ෙ දවොයිවා මශතා (අධායාපන 

නිදයෝජය  අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற   தசரய்சர - கல்ற 

தறற அமஸசர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Deputy 

Minister of Education) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, අධයහඳන අභහතයුමභහ 

ශනුශ්ත භහ එභ ්රලසනඹට පිළිුමය දීභ වහ ති ශදක් ල් 

ඉල්රනහ. 
 
ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රලසන අව 8-3135/'12-(1), රු ්තත අලුවිවහශර් භවතහ. 

 

ගු දජෝන් අමරුරංග මශතා 
(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுஸக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, රු ්තත අලුවිවහශර් 

භවතහ ශනුශ්ත භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, ර්භහ්තත වහ හිජජ 

ටයුුම අභහතයුමභහ ශනුශ්ත භහ එභ ්රලසනඹට පිළිුමය දීභ 

වහ ති ශදක් ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිදයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රධහන ටයුුම,- 

 
ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 

 
ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, ඔඵුමභහත් ීමතිවයශඹක් 

වළටිඹට භභ ශම් රුණු ඔඵුමභහටත් ශඳ්තහ ශද්තන ළභළතිි.. 

විශලේශඹ්තභ ශම් න විට යසථහනුකර ඒ හශේභ ඳතින 

සථහය නිශඹෝරට අනුකර විශලේ හය බහක් ඳත් ය 

ඹම් ිරසි ක්රිඹහදහභඹක් ක්රිඹහත්භ ශමි්ත ඳතිනහ. භභ 

ඔඵුමභහශේ- 

2033 2034 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

It is not a point of Order. You have to raise it at the 

Party Leaders' Meeting. 

 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
No, it is a point of Order. Mr. Deputy Speaker - 

 

නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I am very sorry. Matters pertaining to the Select 

Committee will have to be raised at the Party Leaders' 

Meeting. 

 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නළවළ, රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි,- 

 

නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

්රධහන ටයුුම, විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත 2013 - හය 

බහ අසථහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 
 

 
විවර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2013  

எதுஸூகலட்டுஸ சட்டதோனம், 2013 
APPROPRIATION BILL, 2013 

 

කාරක වභාදේදී තලදුර ත් වකා බන දී.- [ප්රගතිය: 
දනොලැම්බර් 30] 

[නිදයෝජය කාානායකුරමා මූාවනාරූඪ විය.] 
 

குலறல் ரலும் ஆரப்ததற்நது.- [ரர்ஸசற : ம்தர் 30 ] 

[தறறஸ சதரரகர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்] 
 

Considered further in Committee - [Progress: 30th November] 
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Mr. Chairman, I am on a point of Order. 

 

වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

What is the point of Order? 

 
ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
I am respectfully requesting you to give my assertion a 

hearing. Then, you can either accept it or reject it. 

වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Member, matters pertaining to Committees 

appointed by Parliament cannot be taken up under 

Standing Orders. That is very clear. So, please do not - 

 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
I am speaking about a Standing Order. භභ ඔඵුමභහට 

රුණු විදවහ දක්්තශ්ත සථහය නිශඹෝඹක් පිළිඵි.. 

 

වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඒ සථහය නිශඹෝඹ ශභොක්ද? 
 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
සථහය නිශඹෝ 78අ. භභ ඔඵුමභහශ්ත ඉල්ලීභක්- 
 

වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

You cannot cast aspersions or explain the validity of 

such. 

 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
No, I am not questioning the validity. 

 

වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

So? 
 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
Sir, you are not giving me a hearing. 
 

වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

You cannot raise a point of Order under Standing 

Order No. 78A. That pertains to  something else. 

      

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු බහඳතිුමභනි, ඔඵුමභහ ීමතිවයඹකු වළටිඹට සහබහවි 

ීමතිශේ මරධර්භ පිළි්තනහශ්ත. 

 

වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

I am very sorry, Hon. Member, you cannot question the 

Chair and I am turning down that request. සථහය නිශඹෝ 

ශවෝ මිටුක් ම්ඵ්තධ ඔඵුමභහට ඹම් ිරසි ්රලසනඹක් තිශේ 
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නම් ඳක් නහඹ රැස ඇශම්දී ඒ පිළිඵ රු ථහනහඹුමභහ 

දළනුත් ිරරීශභ්ත අනුමරු හච්ඡහ ය ීයයණඹට ඳළමිිජඹ 

වළිරඹ.ඳහර්ලිශම්්තුමශේ ම්්රදහඹඹක් තිශඵනහ; ඳහර්ලිශම්්තුමශේ 

සථහය නිශඹෝ තිශඵනහ. ඒ අනු ටයුුම ිරරීභට අපි ඵළඳී 

සිටිනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 
වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
ඳශමුළනි උඳශල්නඹ, ශීර් අව 166, 152, 282, 160 ව 

283 රහ ඵළලීභ පර් බහ 10.00 සිට අඳය බහ 6.00 දක්හ.  
 

166 ලන ශීර්ය.- ජවම්පාෙන ශා ජාපලශන අමාතයලරයා 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 116,000,000 

 

மனப்தை 166.-  லர் ஸகல், டிகரனமப்தை அமஸசர் 

 

றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநஸ தசற்தரடுகள் - லண்டுருஞ் 

தசனவு ரூதர 116,000,000 

 

HEAD 166. - MINISTER OF WATER SUPPLY AND DRAINAGE 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 116,000,000 
 

152 ලන ශීර්ය.- ලාරිමාර්ග ශා ජ වම්පත් කෂමනාකරණ 

අමාතයලරයා 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 108,770,000 

 

மனப்தை 152.- லர்ப்தரசண, லர்ப தொகரமத்து அமஸசர் 

 

றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநஸ தசற்தரடுகள் - லண்டுருஞ் 

தசனவு ரூதர  108,770,000 
 

HEAD 152. - MINISTER OF IRRIGATION AND WATER 

RESOURCES MANAGEMENT 
 

Programme 1.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 108,770,000 

 
160 ලන ශීර්ය.- පරිවර අමාතයලරයා 

 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 186,930,000 

 
மனப்தை 160.-  சுற்நரடல் அமஸசர் 

 

றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநஸ தசற்தரடுகள் - லண்டுருஞ் 

தசனவு ரூதர 186,930,000 

 

HEAD 160.- MINISTER OF ENVIRONMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               

Rs. 186,930,000 

 

වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

විහදඹ ආයම්බ ය්තශ්ත රු හමිණී ජඹවි්රභ ශඳශර්යහ 

භවතහ.  

[ප.බහ. 9.57] 

 

ගු ගාමිණී ජයවික්රම දපදර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறஸூ ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු බහඳතිුමභනි, "2013 විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳශතහි 

හය බහ අසථහශේදී අද දින -2012.12.03 ළනි ඳුදහ- 

හච්ඡහ යන අභහතයහවල වහ ඒ ඹටශත් ඇති  අශනකුත් 

ශදඳහර්තශම්්තුම වහ ආඹතනරට අදහශ අව 166, 152, 282, 160 

ව 283 දයන ළඹ ශීර්ලි්ත ම්්රදහඹහනුකර එක් එක් ළඩ 

ටව්තහි සිඹලු පුනයහර්තන විඹදම් වහ මරධන විඹදම් රුපිඹල් 

10ිර්ත ඳහ වළරිඹ යුුමඹ" ි. භභ ශඹෝජනහ යමි. 

රු බහඳතිුමභනි, ඉතහභ  ළදත් අභහතයහවල ිරහිඳඹක් න 

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහවලශේත්, ඳරිය 

අභහතයහවලශේත්, හරිභහර් වහ ජරම්ඳත් ශභනහයණ 

අභහතයහවලශේත් ළඹ ශීර් පිළිඵ විහදඹි. අද තිශඵ්තශ්ත. 

රු බහඳතිුමභනි, භහ ශම් අසථහශේදී විශලේශඹ්ත අශප් 

රු ශල්භ අභහතයුමභහට භශේ ුමට ්රහල යනහ;  සුමතිඹ 

්රහල යනහ.  ට ශඵොරු ිරේත් දි ශඵොරු ිරඹ්තශ්ත  නළවළ  

හශේ එුමභහ  එක් වරිඹට ිරේහ. ඒ ශභොක්ද? ''භතේධිශඹ්ත 

ශශේත් ශඵොරු; 'නිම්මු' ශඵෝ යන එ.'' ිරඹරහ එුමභහ 

ිරේහ. රු ඵළසිල් යහජඳක් අභහතයුමභනි, ''භතේධිශඹ්ත 

'නිම්මු' ශඵෝ ශහඹ'' ිරේහ.  දළ්ත දිවි නළ ඟුශභ්ත ය්තශ්තත්  

ඒ ටිභි.  ිරේහ.  ශම් භහ ශනොශි. ිරඹ්තශ්ත, රු ශල්භ 

අභහතයුමභහ.  රු ශයෝසි ශේනහනහඹ භළතිනිඹශේ ්රලසනඹට 

උත්තය ශදේදී තභි. රු ශල්භ අභහතයුමභහ එශවභ ිරේශේ.  

''නිම්මු'' ශඵෝයන ්රතිඳත්තිඹක්ද, යේටන ්රතිඳත්තිඹක්ද දළ්ත  

අඳ ශන ඹ්තශ්ත, එශවභ නළති නම් භහජඹ දියුණුන, භහජඹ 

නළඟිටුන  ළඩ පිළිශශක්ද, භහජශේ පුයළසිඹහට අත ශදන 

්රතිඳත්තිඹක්ද අඳ ශන ඹ්තශ්ත ිරඹහ භහ අවනහ. ඒ ්රතිඳත්තිඹ 

ශනොශි., එක්ත් ජහති ඳක්ශේ ්රතිඳත්තිඹ. එක්ත් ජහති 

ඳක්ශේ ්රතිඳත්තිඹ ශම්ි.. ිරඹනභක්  තිශඵනහ, ''මිනිශවකුට  

භහළුශක් ශනොශි. ශද්තන ඕනෆ, භහළුශක් අල්රහ ්තන බිලි 

පිත්තක් ශද්තන ඕනෆ''  ිරඹරහ.  ඒ චීන ිරඹභනක්. අද චීනශඹ්ත 

ඉශන ්තශ්ත නළති එි. යද ශරහ තිශඵ්තශ්ත. චීනඹ, බිලි 

පිත්ත දීරහ  භහළුශක් අල්රහඳ්ත ිරඹනහ. ඒ වහ අලය 

ආම්ඳ්තන ශදනහ. අ්තන භහජඹ නළඟිටුන ්රභඹ  භහ ඊට ඩහ 

ඒ ළන ථහ ය්තශ්ත නළවළ.  

රු බහඳතිුමභනි, ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන, හරිභහර් 

වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ ව ඳරිය ිරඹන අභහතයහවලර 

ළඹ ශීර් පිළිඵ හච්ඡහ යන ශම් අසථහශේදී, ශම් 

අභහතයවල අශප් වයඹත් එක් ඵළඳී තිශඵන අභහතයහවල ඵ 

ිරඹ්තන ඕනෆ. ජරඹත් එශවභි.. ඳරියඹත් එශවභි.. ඒ ශද ශ්ත 

තභි. මිනිහශේ අනහත ඳළළත්භ ශවෝ නළති ඇභ තිශඵ්තශ්ත. ශම් 

රවහ ිරඹන පි්තත් භූමිශේ ඉ ඳශද්තනත් පි්ත ය  තිශඵ්තන 

ඕනෆ. ශම් යට අවුරුදු ඳ්තදවක් ල් ම්බුේධ ලහනඹ ඳතින 

යට. බුදුයජහණ්ත ව්තශේ ඉඳදුන, බුේධත්ඹට ඳත් වුණු, 

පිරිනි්ත ඳෆ දමදි ශනොශි., බුේධ ලහනඹ ඳති්තශ්ත. ශම් 

අශප් ශ්රී රවහ ේ ඇඳශේි. බුේධ ලහනඹ ඳති්තශ්ත.   

ඒ විතයක් ශනොශි.. ශරෝශේ ිරසිභ යට නළති ශදඹක් ශම් 

කුඩහ දඳශත් තිශඵනහ. ඉතිවහශේ සිට වළභ ශදනහභ අශප් යටට 

ිරඹනහ,"ළේ ඵළඳි යහජයඹ" ිරඹරහ. ශම් ළේ ඵළඳි යහජය ිරඹන 

කනඹ ආශේ  ශොශවොභද? ඒ අවුරුදු දවස ණන ඉරහ එන 

කනඹක්. ශම් කුඩහ දඳශත් තිශඵන ළේ ණනහිර්ත අඳට ජරඹ 

රළශඵනහ. අශප්  ඳයහ්රභඵහහු යජුමභහශේ ්රහලඹ තභි., 

''අවසි්ත ළශටන එ ජර බිවදුක්ත් ්රශඹෝජනඹට ශනොශන 
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

මුහුදට ඹෆභට ඉඩ ශනොතළබිඹ යුුමඹ'' ිරඹන එ. ඒ ජරඹ 

ශඳොශශොශේ, හයු ශෝරශේ, මිනිහශේ, ව ශොශර, තහ 

සීඳහහශේ ඹවඳත වහ යහ තඵහ ත යුුමඹ, තළ්තඳත් ශ 

යුුමඹ ිරඹන එුමභහශේ දන  අනු එදහ ටයුුම සිේධ වුණහ;  

ක්රිඹහත්භ  වුණහ. 

විජඹ යජු පුත්තරශම් තම්ඵඳ්තනිඹට ශොඩ ඵළසහට, ඹම 

ඳශහශත් කුරුණෆර දිසත්රික්ශේ ඳඬහ ළශ්ත තභි.  -භශේ මිත්ර 

අනුය ඹහඳහ ඳරිය ඇභතිුමභහත් ද්තන- ශම් හරි ව තෂි 

වසතතිශේ ආයම්බඹක් ඇති ශරහ තිශඵ්තශ්ත. ඒ මි ශන 

ශොශව්තත් ශනොශි..  

රු බහඳතිුමභනි,  අද භභ ඉතිවහඹ යු ිරහිඳඹට ර් 

යනහ. ශභොනහද ඒ? අපි දළක්හ, යහජය යුඹ ිරඹන යුඹ, 

අවුරුදු 400ට ඳභණ එවහ තිබුණහ. අවුරුදු ශදදවස, ුම්තදවස 

ණන සිට තිබුණ යහජය යුශේ තභි. අශප් හරි ව තෂි ිරඹන 

වසතතිඹ බිහි වුශණ්. එදහ භ, ඳ්තර, ළ ව දහළඵ ිරඹන 

වල්ඳඹ බිහි වුණහ. ශම් ආමි ආබහඹ ුමළි්ත දහකහයශඹ්ත 

වයශභ්ත අශප් භහජඹ  ශඳෝණඹ ශරහ ව ශොශ, තහ 

සිවුඳහහ, හයුශෝරඹ භඟ ම්ඵ්තධ වුණහ.  අඳට ිරරි ටි 

දු්තන, ශොභ ටි දු්තන ිරරි අම්භහ භස ඵට ඳත් ය ්තන 

ඳට්ත ත්ශත් විශේල ආ්රභණඹත් එක්ි..  භස  ්තන ඳට්ත 

ත්තහ හශේභ  භත්ඳළ්ත  ශඵෝතන ඳට්ත ත්ශත්ත් විශේල 

ආ්රභණඹත් එක්ි..  ඒ ඳශමුශනි යුඹ.  

භභ ශදශනි යුඹ ලශඹ්ත ව්ත ය්තශ්ත, බ්රිතහනය, 

ර්තශේසි ව ඳතුමගීසි ආධිඳතයශඹ්ත ඳසු ඇති වුණ ඩී.එස. 

ශේනහනහඹ යුඹි.. එුමභහ, -1932 දී ශඩොනශභෝර් ආණ්ඩු 

්රභඹත් භඟ- තෂිර්භ වහ ඉඩම් ඇභති ශරහ, අවුරුදු 600ක් 

700ක් තිසශේ විශේල ආ්රභණ නිහ ල් බිහි ශරහ, විනහල 

ශරහ, පුය්ත ශරහ තිබුණු මි්තශ්තරිඹ, ඳයහ්රභ මු්රඹ, ගිරිතශල්, 

දළදුරු ඔඹ ළනි ජරහල ්රතිවසයණඹ ශහ. සුදු ජහතිඹහශේ 

ඳහරනශඹ්ත ඳසු ඒ උත්තභඹහ අනහතඹ දිවහ ඵරරහ තභි. ඒ 

ටයුුම ශශේ. ඒ යුඹ එ යුඹක්.  

එුමභහ ජනඳද ඇති ය  ඒහශේ මිනිසු්ත ඳදිවචි යේදී එදහ 

භභහජ ඳක්ඹ, ශොමියුනිසේ ඳක්ඹ ිරේශේ ශභොක්ද? 

එ්ත.එම්. ශඳශර්යරහ ිරේශේ ශභොක්ද? ඒ ජනඳදර හක්ශෝ 

හශේ භළශල්රිඹහ භදුරුශෝ ඉ්තනහඹ ිරේහ.  ඒහශේ සිවවර 

මිනිසු්ත ඳදිවචි යරහ  සිවවර ජහතිඹ විනහල යනහඹ ිරේහ. 

ඳු යට ශහ හශේ දකුණු ඉ්තදිඹහශ්ත ශදභශ මිනිසු්ත 

ශනළල්රහ, ඒහශේ ඳදිවචි ය්තශ්ත නළත්ශත් ඇි. ිරඹරහ 

ඇවළේහ.  අ ශ්ත ශදවිඹශ්ත   අපි ඒ ටි ශහ නම්, -නිභල් සිරිඳහර 

ඇභතිුමභහ ඔළු නනහ- අද ශම් යට ශදභශ යහජයඹක් ශ්තද? භභ 

එශවභ ිරඹ්තශ්ත ශදභශ ජනතහට අඳවහ ිරරීශම් අදවසි්ත  

ශනොශි.. ඉ්තදිඹහශේ ශදභශ ජනතහ ිරඹ්තශ්ත අශප් ශල් 

උරුභඹ තිශඵන ශොටක්. අපි ඉ්තදිඹහශ්ත රැජිිජඹ්ත 

ශනහහ.  ශල්ර ්රලසනඹක් ළන ශනොශි. භභ ශම් ිරඹ්තශ්ත. 

භභ එුමභහට අඳවහ යනහ ශනොශි.. භභ සිවවර, ශදභශ, 

මුසලිම් ිරඹන ජහීය්ත ඔක්ශොටභ රු යන ශශනක්. 

අනහතඹ ශද ඵරහ ශනොශල් ඇ ටයුුම ශ භවහභහනය 

ඩී.එස. ශේනහනහඹ භළතිුමභහශේ යුඹ;  ජනඳද බිහි ශ  ඒ 

උත්තභඹහශේ යුඹ ශදන යුඹි..   භභ දිරන ුම්තන යුඹ 

ශභොක්ද?  ඩඩ්ලි ශේනහනහඹ, ශේ.ආර්. ජඹර්ධන යුඹි.. 

ඩඩ්ලි ශේනහනහඹ භළතිුමභහ අවුරුදු 32ක් ළරසුම් වදරහ ඳස 

තහක් අභළති වුණු භවහ ශරේසන නහඹශඹක්; ආදර්ලත් 

නහඹශඹක්.  

එදහ ශඳොර සශොල්ශල් හරි ශඹෝජනහ ්රභඹට මුල් ර තළබු 

ශරහශේ  භළතියණඹක් ආහ. ශභොද වුශණ්? ව ශ්ත වරි වහල් 

ශේරු ශදක් ශනළවිත් ශදනහඹ ිරඹහ ඡ්තද දහඹඹහ රැළේටුහ.  

ශඳොල්ශොල්ශල් මුල් ර තිඹරහ  ආයම්බ ශ ළඩ ටයුුම  

නළුමණහ.  එතළනි්ත රහ ඔඹට එනුමරු ුමය නළුමණහ.  ඊට 

ඳසු අවුරුදු 7ක්භ ල් බිහි වුණු භවළලිඹ ශඳොත් ටි විතයි. 

තිබු ශණ්. වභත්රීඳහර ශේනහනහඹ භළතිුමභහට භභ රු යනහ.  

ශේ.ආර්. ජඹර්ධන ිරඹ්තශ්ත දක් නහඹශඹක්. රු 

බහඳතිුමභනි, අපි ශම් හයණඹ භත තිඹහ ්තන ඕනෆ.  ථහ 

ිරරීශම් දක්භ හටත් තිශඵනහ. ඊටත් ඩහ දක්භ 

ිරඹ්තශ්ත ථහ ය ිරඹන ශේ ක්රිඹහත්භ යන එි.. ඊටත් 

ඩහ අලය ්තශ්ත ශභොක්ද? භවහභහනය ඩී.එස. ශේනහනහඹ 

භළතිුමභහ ිරේහ, තභ්තට දර්ලනඹක් තිශඵ්තන ඕනෆ ිරඹරහ. 

තභහ නහඹ තනුමයට ඳත් ශහ නම්, -ශේලඳහරශඹක් 

ශ්තන පුළු්ත. නිරධහරිශඹක් ශ්තන පුළු්ත. පුයළසිශඹක් 

ශ්තන පුළු්ත. ශඳෞේලි අවලශේ ශශනක් ශ්තන පුළු්ත.- 

ඒ ඳත් ශ නහඹඹහ ිරඹන පුේරඹහ ඉදිරිඹ ඵරරහ අනහතඹ 

ශද ඵරරහ ටයුුම ය්තන ඕනෆ. අවුරුදු සිඹඹක් ශදසිඹඹක් 

ඳ්තසිඹඹක් ඉදිරිඹ ඵරරහ ශම් භහජශේ මුුම්ත මිත්ශතෝ, යජරු, 

භවහ අභහතයරු ටයුුම ශහ;  ළේ වළදුහ.  ආර්ථිඹ දියුණු ය 

දහකහයම්ඳ්තන භහජඹක් බිහි ශහ.  

ඳශමුන යුඹ භවහභහනයරු යජඹන යුඹ,  ශදන යුඹ 

ඩී.එස. ශේනහනහඹ යුඹ; හරි යුඹ. ුම්තන යුඹ තභි. භවහ 

ශරේසන යුඹ; ශේ.ආර්. ජඹර්ධන, ඩඩ්ලි ශේනහනහඹ යුඹ. ඒ 

යුශේ තභි.  ඩඩ්ලි ශේනහනහඹ භළතිුමභහ ආයම්බ ශ ශඹෝජනහ 

්රභ අවුරුදු වතක් ල් බිහි වුශණ්. 1977 දී අපි ඳහරන ඵරඹට එේදී    

වහල් ශඳොලු, මිරිස ශඳොලු තිබිරහ අඳි්තන ශයදි ෆල්රක් නළුම 

ආර්ථිඹ විනහල ශරහ තිබුශණ්. භට භති. ඒ හරඹ.  

බහණ්ඩහහයඹ ිරඹනහ, Ceylon Tobacco Company එට ගිහි්ත 

ව එක්හසු න ල්ලි ටි අයශන ඇවිත් ඳඩ නඩ ටි 

ශරහ තභි.  එදහ යට ශන ගිශේ ිරඹහ. ්තන තිබුශණ් නළවළ.  

ඒ යුශේ 1977 දී අපි වශඹ්ත ඳව ඳහරන ඵරඹ ත්තහ. අපි 

ශඳිරි ෆ ශේ නළවළ; අපි ඇඬ ශේ නළවළ. ශේ.ආර්. ජඹර්ධන 

උත්තභඹහ ඒ අභිශඹෝඹ බහය අයශන  ශරෝඹට ශදොය ඇරිඹහ. 

එදහ යජශේ ශේශඹකුට ශියත්ඹට පිට යට ඹ්තන ඵළවළ; 

ඉශන ්තන ඹ්තන ඵළවළ; විශේල විනිභඹ ශද්තශ්ත නළවළ; භළද 

ශඳයදි ගිහි්ත යක්හක් ය්තන ශනකුට ඉඩ දු්තශ්ත නළවළ.  

අපි ශරෝඹට ශදොය ඇරිඹහ. ඒ එ ඳළත්තක්. ඒ ුමළි්ත ශේශීඹ 

ආශඹෝජඹහ නළඟිේටහ.  

ුම්තනු එුමභහ අනහතඹ දිවහ ඵරරහ තෂිර්භහ්තතඹ 

වහ ජරඹ ව හරි ක්ශේත්රඹ්තට මුල් තළන ශද්තන ඕනෆ ිරඹරහ 

ශශේ ශභොක්ද? ශම් ජනහධිඳතිුමභහ තරුණ හමිණී දිහනහඹ 

භළතිුමභහ එක් ජහත්ත ඳහශර් තිබුණ භවළලි හර්ඹහරඹට 

ගිහිල්රහ වික්ශටෝරිඹහ, ය්තශදිජර, ශොත්භශල් ළනි භවහ 

ජරහල වද්තන ළරසුම් වළදුහ. නමුත් ල්ලි නළවළ.  ඒ හරශේ 

අඳට විදුලිඹ තිබුශණ් නළවළ.  ඒ ජරහලර ජර විදුලිඵරහහය ඇති 

ශහ.  ඒ ජරහලලි්ත  උුමරු නළ ශඟනහිය ඳශහත්රට ජරඹ රඵහ 

දීරහ ඒ ඳශහත්ර ජනඳද බිහි ිරරීභ වහ අවුරුදු 32 ළරසුභ 

ක්රිඹහත්භ ශහ. ඵර්තන, ඒ උත්තභඹහ බහණ්ඩහහයශඹ්ත 

ලතඹක්ත් ත්ශත් නළවළ. ඒි. ශනොශල්වුණ නහඹත්ඹ 

ිරඹ්තශ්ත. "ශච්තනහ වව භික්ශේ ම්භව දහමි" ශච්තනහ 

පිරිසිදුි.. අවි.. එුමභහ හමිණී දිහනහඹ භළතිුමභහට ිරේහ 

"ශම්ට භභ අවුරුදු අටි. ශද්තශ්ත. භශේ වයවිත හරඹ ුමශ ශම් 

ටයුුම අහන ශ්තන ඕනෆ." ිරඹරහ. අවුරුදු අශට්ත ඒ ටයුුම 

අ්ත රහ. ඒ අභිශඹෝඹ ළන තමු්තනහ්තශේරහ හටත් ථහ 

ය්තන ඵළවළ. 
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පී. දඹහයත්න භළතිුමභහ විදුලිඵර ඇභති ශරහ හිටිඹහ. දළ්ත 

එුමභහ ඉ්තශ්ත තමු්තනහ්තශේරහ ශඟ. විදුලිඹ ඉතිරි ිරරීශභ්ත, 

ශතල්රට, ඉ්තධනරට ඹන මුදල් ඉතිරි ිරරීශභ්ත ඒ ත්ත මුළු 

ණඹ මුදර අවුරුදු 10්ත අපි එදහ ශේහ. ශඳොශශෝතනරු, 

පුත්තරභ ඳළත්ත දක්හ ඇවිල්රහ යහප්ත වුණු ්රබහය්තශේ යහජය 

නළති ශශේ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භවහ උත්තභඹහි.. හමිණී 

දිහනහඹ භළතිුමභහ ශම් උත්තභ නිරධහරි්ත එක් ඉරක්ඹට 

ළඩ ශහ. "Target into Vision - Vision into Mission"  ිරඹරහ 

ඒහ ක්රිඹහත්භ ශහ. ඒ ඊශඟ යුඹ. 

2001 දී අද තමු්තනහ්තශේරහ එක් ඉ්තන එස.බී. 

දිහනහඹරහ, වය.එල්. පීරිසරහ අඳත් එක් ඇවිල්රහ හභ 

ගිවිසුභක් අත්්ත ශහ. අද තමු්තනහ්තශේරහත් එක් ඉ්තන 

නළ ශඟනහිය ඳශහශත් විනහඹමර්ති මුයලිදය්තරහ හභ හච්ඡහ 

යමි්ත ඉ්තන ශොට නළ ශඟනහිය ඳශහත ්රබහය්තශ්ත ඩරහ 

ත්තහ.  

ඊශඟට අශප් තිබුණ ඉරක්ඹ ශභොක්ද? ්රබහය්ත බඹ 

වුණහ.  ්රබහය්ත බඹ වුශණ් ශභොටද? යනිල් ිරඹ්තශ්ත ඳටි 

ඔළුක්. බඹහනි.. ශම් ඳශහත් වර්ධනඹ ුමළි්ත අහිව ශදභශ 

ජනතහ, මුසලිම් ජනතහ, සිවවර ජනතහ ්රබහය්තශ්ත ශේයහ 

ත්තහ.  නළශඟශනහිය ඳශහත නිදවස ය ත්තහ. එදහ ශභුමභ්තරහ 

ඔක්ශොභ ආහ.  

ශදන අදිඹය ශභොක්ද? ්රබහය්ත ද්තනහ, එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ ඵරඹට ආහ නම්, යනිල් භළතිුමභහ  ජනහධිඳති වුණහ නම්  

උුමරු ඳශහශත් ්රබහය්තශේ ඵරශොටු විනහල ය 

අවිහිවහහදඹ ුමළි්ත යුේධඹ ජඹශන යට  වර්ධනඹ  යනහ 

ිරඹරහ. ඒ නිි. භවර භය ඇය භළතිුමභහි., අරස ිරඹන 

එක්ශනහි.,  භළරුණු අශප් සරිඹආයච්චි භළතිුමභහි. ්රහල ශශේ,  

ඡ්තදඹට ඳළඹ 48ට ලි්ත ගිහිල්රහ ශෝටි ණනක්  

්රබහය්තට දු්තනහ  ිරඹරහ.  වුද දු්තශ්ත? ශභොටද දුන සශ්ත? 

යනිල් ඳයහජඹ ය්තන. අ්තන එතළනි්ත ඳසශේ  වුණු ශේ ළන භහ 

ිරඹ්තශ්ත නළවළ. යුේධඹ දිනපු එ ශඵොශවොභ ශවොි.. අපි ගිශේ 

අවිහිවහහදඹ ුමළි්ත යුේධඹ දින්තන.  

අපි යහඳතති වළදුහ. හරිභහර් ඇභති විධිඹට භශනුත් 

ළරසුම් ඉල්ලුහ.  භහදුරු ඔඹ, උභහ ඔඹ, දළදුරු ඔඹ, ශශවයර 

ජරහලඹ ශම් ඔක්ශෝභ දහරහ භභ ළරසුම් දු්තනහ, යහඳතති  

62ට. සිඹඹට එටත් අඩු ශඳොලිඹට දීර්ක හලීන ණඹ 

රළබුශණ්.  සිඹඹට 7, 8 ශඳොලිඹට චීනශඹ්ත ණඹ ්තනහ හශේ 

ශනොශි..   

ක්තද්රිහ භළතිනිඹ ිරඹ්තශ්ත ශභොක්ද?  ජනහධිඳති විධිඹට 

භභ විභල්  ඇයවල ශේ රණු හරහ එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ 

විසුරුහ වළයපු එ ශම් යටට යපු අඳයහධඹක්, ඳක් ිරඹරහ. 

විසුරුහ වළරිශේ ඊර්යහශ්ත. ක්තද්රිහටත් භශේ අනුම්ඳහක් 

නළවළ, යත් සිල්හට හශේභ. ඇි., එඹහට අනුම්ඳහ ය්තශ්ත? 

ශම් යට ෆහ. යශේ වර්ධනඹට ශභොනහද ශශේ? අශප් 

ශශනක් එශවභ ශහ නම් ඔහුටත් භභ ඒ ටිි. ිරඹ්තශ්ත.  

භභ ශේලඳහරන අ්තධ බක්තිශඹක් ශනොශි., රු දිශ්තස 

ගුණර්ධන ඇභතිුමභනි. භභ ශදතහක් ඳහර්ලිශම්්තුමශ්ත 

ඉල්රහ අස වුණු ශශනක් ිරඹහ ද්තනහශ්ත. භභ 1988 ඉරහ 

ඹම ඳශහත් බහශේ ටයුුම යරහ ශඳ්තනුහ. 1989  

ද්තනහශ්ත, ුමක්කු ශඵෝම්ඵ අයශන ඇවිල්රහ භට ශඩ 

තිඹ්තන වදපු වළටි. රු බහඳතිුමභනි, ඡ්තදඹ දභ්තන  ඹ්තන 

රෆසති ශේදී, ඳහ්තදය 5.00ට දිවත රු යත්ක්ත්ර යහජරුණහ 

භළතිුමභහශේ බහර්ඹහ -භළතිනිඹ-  භට call එක් දීරහ ිරේහ,  

"අශ්ත භල්ලිශේ ඡ්තදඹ දභ්තන ඹ්තන එඳහ." ිරඹරහ. භභ ඇහුහ, 

"ශභොද අක්ශක් එශවභ ිරඹ්තශ්ත?" ිරඹරහ. භභ ිරඹ්තශ්ත 

අතයඹ නම්  අව්තන.  එුමමිඹත් නහර ඉ්තශ්ත. නහර නිවහල් 

ිරඹන පුේරඹහ ඇුමළු ණ්ඩහඹභට ශෝතත්රහත් එ දීරහ. ඡ්තද 

භධයසථහනඹට එවහ ඳළත්ශත්  නත්ත තිශඵන ්රශේලශේ ළශල් 

ඉරහ  භහ භය්තන ඉ්තනහ ිරඹරහ  රෑ ශශනක් ඇවිල්රහ 

ිරේහලු. ඔහු වඳුන්තශනත් නළතිලු.  ඒ ආපු ශනහ ිරේලු, 

"අශ්ත භළතිනිඹ ශම් ළන හටත් ිරඹ්තන එඳහ.  ිරඹ්තන 

ශශනක් නළති නිි. ඔඵුමමිඹට  ිරඹ්තශ්ත. ඇභතිුමභහට 

ඳිජවිඩඹ ශද්තන. එුමභහ යත්තයව මිනිශවක්"  ිරඹරහ.  ක්තද්රිහ 

වළදුහ භශේ ආයක්හට හිටපු STF  නිරධහරි්ත එශ්තන,  

Director, CID එරහ.  හටත් භහ භය්තන ඵළවළ,  රු 

ඇභතිුමභනි. භභ ධර්භඹ ුමශ වයත් න ශශනක්. භත තිඹහ 

්තන. පුළු්ත නම් ය්තන. ඒ ආපු ශනහටභ ළයශක්වි ශඩ 

උණ්ඩඹ. එදහ භහ භය්තන ඒ පිරි එේශේ වුද  ිරඹරහ භභ 

ද්තනහ. නමුත් භභ ිරඹ්තශ්ත නළවළ. ඉදිරිශේදී භශේ ශඳොත  

නභ ව්ත යනහ, හක්ෂි  ඔක්ශෝභ ඇුමශත්.  ශම්හ 

වයවිතඹට බශඹ්ත යන ථහ ශනොශි.. යට අනහතඹ දිවහ 

ඵරරි. භහ ශම් ථහ ය්තශ්ත. 

රු බහඳතිුමභනි,  හරිභහර් වහ භවළලිඹ ිරඹ්තශ්ත අශප් 

වදත. ඒ අවලඹ තභි. රු ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහට තිශඵ්තශ්ත. 

රු ඇභතිුමභනි, අව්තන තමු්තනහ්තශේශේ නිරධහරි්තශ්ත, 
භභ හරිභහර් ඇභති විධිඹට ටයුුම ශ හරශේ ශම් අවලශේ 

ශවො  විනඹක් ඇති ශරුහ. වරිඹටභ උශේ දවඹවභහය ශේදි 
හරිභහර් ශදඳහර්තශම්්තුමශේත්, භවළලි අභහතයහවලශේත් භවහ 

ජරහලර, භධයභ ජරහලර report එ එනහ භශේ  ශම්ඹ 

උඩට. ඒ හර්තහශේ තිශඵ්තශ්ත ශභොනහද? දළනට තිශඵන ජර 
්රභහණඹ, නිකුත් ශ ජර ්රභහණඹ,  -ශභොනහටද ජරඹ නිකුත් 

ශශේ, විදුලිඹටද, හරි ටයුුම වහද- ළස ආහ නම් එි.්ත 

ආපු ජර ්රභහණඹ, ඉතිරි න ජර ්රභහණඹ පිළිඵ විසතයඹ.  වළභ 
දහභ උශේට භභ ඒ හර්තහ ඵරනහ. භභ නිරධහරි්තට 

දුයථනශඹ්ත ථහ යරහ අවනහ, “ශම් ශම් ශේල්රට 
ශභශවභ වුශණ් ශභොද?” ිරඹරහ. ඒ විනඹ අනුභනඹ ය්තන.  

ඔඵුමභහ නිරධහරි්තට ඵිජ්තන එඳහ. ඔඵුමභහ ඊශේ ශඳශර්දහ 
ශො ඇ්තට ඵළණරහ තිබුණහ. භභ ඒට එඟ නළවළ. භභ ශම් 

උ්ත්තශ්ත අපි ජනතහශ්ත ළඩ ්තන වළටි. 

නිරධහරි්තශ්ත ළඩ ්තන දළන ්තන. වුරුත් විශේකනඹ 
ය්තන එඳහ. හටත් අඳවහ ය්තන එඳහ. භශේ අසචි ටි 

අි.්ත යශන ළඩ ය්තන භභ දළන ්තන ඕනෆ. එශවභ 
නළත්නම් භභ ඒ ඇභතිභට සුදුසු නළවළ. නිරධහරි්ත භට එශවභ 

එේහ ඒ හර්තහ.  රු හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ 
ඇභතිුමභහශ්ත භභ අවනහ අද ඒ නිරධහරි්ත එශවභ හර්තහ 

එනහද ිරඹරහ. රුණහයරහ ඔඵුමභහ ඒහ ශ්තහ ්තන.  

රු බහඳතිුමභනි, භට ශම් හශේ අභිශඹෝඹක් ආහ. භභ 
ශම් නිරධහරි්තට වරි රු යනහ. ිරරි ශශවශර් නහඹ 

වහමුදුරුශෝ ඵණ්ඩහයනහඹරහශේ හරශේ සිට ිරඹපු ශදඹක් 
තභි. භළිජක් ඟ වයවහ කුඩහල්අමුණ වදරහ ුමය ටි ශද්තන 

ිරඹරහ.  

වළඵළි. යනිල් වි්රභසිවව භළතිුමභහ විඳක් ශේ ඉ්තශදේදි ිරරි 
ශශවයට ගිඹ ශරහ නහඹ වහමුදුරු්තට ිරඹහ තිශඵනහ 
භභ ඵරඹට  ආශොත් ශම් ටයුත්ත යනහ ිරඹරහ. එුමභහ 
ඵරඹට ඇවිල්රහ වරිඹටභ තිඹි., ආණ්ඩු ඳක්ශේ ඔඵුමභහ ඔඹ 
හඩ ශරහ ඉ්තන ශප්ළිශේභ ම් අත ඳළත්තට ශ්තන තිශඵන 
තළන ඉශන භට ිරේහ, "ජඹවි්රභ, භභ ශඳොශයෝතදුක් 
වුණහ" ිරඹරහ. භභ ඇහුහ, "ඒ ශභොක්ද?" ිරඹරහ. " භභ අභළති 
වුණහභ භළිජක් ඟ වයවහ ඵළම්භක් ඵඳි්තන ශඳොශයෝතදු වුණහ" 
ිරඹරහ ිරේහ. භභ ිරේහ "ර්, භභ එශව්ත තභි. ඳට්ත ්තශ්ත" 
ිරඹරහ. භභ රුහුණුපුයඹ වදනහ ිරේහ. සුදු ජහතිඹ්ත විනහල 
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යපු ආර්ථිඹ, ළේ යහජයඹ, ඌ ශල්රස භභ වදනහ ිරේහ. 
ඒ නිහ භභ තයභ ශදවිඹ්තට ඵහයඹක් ශරහ ඒ යනහ 
ිරඹරහ ිරේහ. භශේ ශරොකු බක්තිඹක් ිරශඵනහ. එශවභ ගිහිල්රහ 
ළඩ ආයම්බ ය්තන වදන ශොට ඔ්තන ඳරියහයශඹෝ නඩුක් 
දළම්භහ. ශම් ඹහර භූමිඹට අි.ති නළවළ ිරඹරහ ීය්තදු එ්තන 
වරිඹට අවුරුේදක් ගිඹහ. අශප් නහඹුමභහ අභළති වළටිඹට  
වරිඹටභ ශඳොශෝත ශඳෝඹ දහ තයභට ආහ. එුමභහ තයභ 
ශේහරඹට ගිහි්ත ඉය ශරහ නහඹ වහමුදුරුශෝ එක් ිරරි 
ශශවයට ආහ. එදහ  භභ උඩරශේ ශො ඇ්ත එක් අලුත් වල් 
භවරයඹට වබහගි ශමි්ත වුණු ශරහ. ිරරි ශශවශර් නහඹ 
වහමුදුරුශෝ භශ්ත ඇහුහ-භභ ශඵොරු ිරඹනහ නම් ගිහි්ත 
අව්තන- "ඇභතිුමභනි, දහද ශභහි ළඩ ආයම්බ ය්තශ්ත, 
අ්ත ශ්තන ශොච්කය ල් ඹි.ද?" ිරඹරහ. අශප් යනිල් 
වි්රභසිවව භළතිුමභහ ිරේහ, "වහමුදුරුශ්ත, ශම් ටයුත්තට 
ශෝටි එසිඹ ණනක් ඹනහ. භළිජක් ඟ වයවහ අඩ ශදසිඹ 
ණන ඵළම්භක් ඵළරහ, අඩ 40ක් ශඳොශශො ළණරහ, 
ිරශරෝමීටර් 16ක් ශනිඹරහ ළේ 16ක් වළදීශම් හර්ඹඹට අවුරුදු 
එවභහයක් ශදක් ඹි." ිරඹරහ.  

රු බහඳතිුමභනි, භට තයභ ශදවිශඹෝ ිරශඹේහ හශේ 
භභ ිරේහ, "නළවළ භභ ුම්ත භහශඹ්ත ශම් යනහ" ිරඹරහ. 

භශේ දිවහ අමුුම විධිඹට - sarcastic විධිඹට- ඵරරහ ිරේහ, 

"Okay, we will see" ිරඹරහ. I took up that challenge. I called 

my Secretary and said, "I am coming tomorrow morning. Get 

all the officers of the Department of Irrigation and Mahaweli 

Authority summoned". භහ ුමශන්ත වළදුහ. ඒ යත්තය්ත 
නිරධහරි්ත රෑ, දල් ළඩ ය ඔඹ ිරඹන ඵළම්භ වදරහ විඹළි භූමිඹ 
ශතත් භූමිඹක් ශහ. වරිඹටභ ළප්තළම්ඵර් 10ළනි දහ එට 
අභළති යනිල් වි්රභසිවව භළතිුමභහ ඒ විතත ශරුහ. 

රු ඇභතිුමභනි, ශභ්තන ශම් තභි. අශප් නිරධහරි්තශේ 

තිශඵන දක්භ. ඔවු්තශ්ත ළඩ ්තන අපි ඉශන ්තන 
ඕනෆ. ඉරක්ඹක් දු්තශනොත් ඒ අඹ ළඩ ය්තන සදහනම්. ශවො 

ශල්ම්යශඹක් ඉ්තනහ. භභ එුමභහ ළන ද්තනහ. එුමභහ වරි 
දක්ි.. භභ ශ ටිභ ශම් අඹට ශද්තන. ඇි., ඒහ වශන 

ඉ්තශ්ත? ඇි., ඔඵුමභහ ඒහ ශද්තශ්ත නළත්ශත්? ඇභතිරු 
ිරඹ්තශ්ත ළඩ ළඩි. ිරඹරහි.. භභ ශම් ථහ ය්තශ්ත එ ශවභ 

එක් ශනොශි.. රු බහඳතිුමභනි, එදහ ශෝටි එසිඹ ණනක් 

ඹනහඹ ිරඹපු යහඳතතිඹ භභ ශෝටි 58ක් විඹදම් යරහ භහ 

ුමශන්ත අ්ත ශහ. I completed the project with Rs. 580 

million. The then Prime Minister asked me, "Jayawickrama, 

what are you going to do with the balance? I said, "Give me 

the money, I will start Weheragala". He said, "No, I want to 

send these officers abroad for what they have done. I must 

show my respect for these dedicated officers". That was the 

answer he gave. They were like that.   

ඒ වුණහට එළනි යහඳතතිඹක් වහ ඔඵුමභ්තරහ 
ඇසතශම්්තුම ශ මුදල් ඉුමරු යනහද ිරඹරහ ඵර්තන. 
ඔඵුමභ්තරහ ඇසතශම්්තුම යන මුදරට ඩහ දව ගුණඹක් 
ළඩශඹ්ත විඹදම් යනහ. භහඔඹ වයවහ ශොටශදිජඹ ඳල්ශල්භ 
ඳහරභ වළදුහ. ඒ ළන ඵළසිල් ඇභතිුමභහත් ද්තනහ ඇති. අද ඒ 
භති්ත ්තශේනර් ඳහ ඹනහ. ඒ වහ භහ ුමන හරඹකුි. 
ත වුශණ්. හ්තතහ්ත රෑ, දල් ෆභ ඉේහ. රක් 38ි. 
ආණ්ඩුට විඹදම් වුශණ්. ජනතහ වබහගීත්ශඹ්ත ඒ ළශඩ් 
ශරුහ. ශභ්තන ශභශවභි. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ජනතහශේ 
වශඹෝඹ ත්ශත්. භභ ිරේහ, බිලී පිත්ශත් ථහ. 
තමු්තනහ්තශේරහ යනහ හශේ ශනොශි. අපි ළඩ ය්තශ්ත. 
අපි ජනතහටි. නහඹත්ඹ ශද්තශ්ත. ශොවි වවිධහන ළන 
ඵර්තන. 

රු ඇභතිුමභනි, භභ ඔඵුමභහශ්ත අවනහ, “ශම් ශොවි 

වවිධහන තිශඵ්තශ්ත ශොශවේද?” ිරඹරහ. ශම් ශොවි වවිධහන 

ශේලඳහරීමයණඹ ශරහ. රු ඇභතිුමභනි, භභ ශම් 

විශේකනඹක් ශනොශි., ආදයශඹ්ත ිරඹ්තශ්ත. ඹ්තන 

භඩහටුභට. ගිහිල්රහ තමු්තනහ්තශේශේ නිරධහරි්තශ්ත අව්තන. 

ජර ශභනහයණඹ ම්ඵ්තධශඹ්ත භභ තදි්ත ක්රිඹහත්භ වුණහ. 

අක්යඹට අඩ අටක් ගිඹ ුමය ්රභහණඹ -ළලි ඳට ටික් 

ඹනහ. භඩට එච්කය ඹ්තශනත් නළවළ.- භභ අක්යඹට අඩ 

ුමනවභහයට ශනහහ. භභ ශොවි වවිධහනරට කීම් දු්තනහ, 

ඔඵුමභ්තරහ ඳහරනඹ ය්තන ිරඹරහ. තයඹක් තිබුණහ. රු 

බහඳතිුමභනි, දඹුල්ශල් ඉරහ ළිරයහ වයවහ භඩහටුභට එන 

ිරශරෝමීටර් 16ක් දි ඇශශේ ඳහරන ඵරඹ භභ ශො ඇ්තට දු්තනහ. 

ඔවු්ත ඒ ශහ. ල්ලි ඉුමරු ශරුහ. 

ජරඹ ශභනහයණඹ යරහ quota එ ලශඹ්ත දීපු ජරඹ 

අක්ය අඩ ුමනවභහය ඔවු්ත ඉතිරි යරහ. රු ඇභතිුමභහ ශම් 

ළන ද්තනහ ඇති. අශප් අය රු භ්තත්රීුමභහත් ශම් ළන ද්තනහ. 

රු භ්තත්රීුමභනි, ඔඵුමභහත් ද්තනහ ඒ ළන. භභ අතය ිරඹනහ 

නම් ඒ ඵ ිරඹ්තන. ඒ ජරඹ අක්ය අඩ ුමනවභහය ඉතිරි ය ඒ 

අඹ භශ්ත ඇහුහ, "ර්, ඉතිරි ුමය ටි අපි එවහ ඳළත්තට 

විකුණ්තනද?" ිරඹරහ. භභ ිරේහ, "අශ්ත අම්ශම්  ඒ නම් 

ය්තන එඳහ. ජරඹ විකුණ්තන ඳට්ත අයශන ිරඹරහ භට 

ිරඹහවි." ිරඹරහ. එදහ ඒ ශොවිශඹෝ ජරඹ ඉතිරි ශහ. අද ඒ 

ළඩුහ තමු්තනහ්තශේරහ. අද ඵර්තන සිදු ශරහ තිශඵන විඳත. 

භහ ශඵොරු ිරඹනහ නම් ඔඹ ඉ්තන නිරධහරි්තශ්ත දළ්ත අව්තන 

රු ඇභතිුමභහ. ඔඹ ඉ්තශ්ත විඹළි රහඳශේ පුත්රශඹෝ.  

රු බහඳතිුමභනි, ශභොන තයම් ළසහද අශ්රේල් ව භළි.ර. 

ළස තිබුශණ් නළේද? තිබුණහ ශ්තද? අශ්රේල් භළි.ර ළහි ටික් 

තිබුණහ ශඳොශශො ශතශභ්තන. ඒ ළසත් එක් ළඩ ය්තන 

තිබුණහ. එශවභ වුණහ නම් ඔඹ ුමය ටි -සිඹඹට 65ක්, 70ක්, 

80ක්- ශේයහශන  ළසශ්ත රළශඵන ුමය ටිශ්ත අසළ්තන 

ශනශහ්තන වළිරඹහ තිබුශණ් නළේද? රහ ළ ්රශේලඹ ළන 

විතයක් ශනොශි., අශනක් ඳශහත් ළනත් එක්ි. භහ ශම් 

ිරඹ්තශ්ත. ිරසිභ ශභනහහරිත්ඹක් නළවළ රු ඇභතිුමභනි. 

දළ්ත ඹ්තන භවළලි "සී" රහඳඹටි., "බී" රහඳඹටි.. ශභොන 

තයම් හිනහද ිරඹරහ ඵර්තන. තභත් හිනහ. නමුත් දළ්ත 

ළස ඉය ශේශන එනහ. තභ හ ටයුුම ඳට්තශන නළවළ 

භවළලි "බී", "සී" රහඳර ශවක්ශටඹහය 16,000 ශේ 

්රභහණඹ. ඒ ළහි ටිත් එක් හ ය්තන ශො ඇ්ත උන්තදු 

ය ඇභ එ භහර්ඹක්.  

ශදන එ ශභොක්ද? රු බහඳතිුමභනි, භභත් ශොවිශඹකු 

විධිඹට අමුඩඹ ව්තශ්ත නළති ශොට ලිභ වරහ 

ට්රළක්ටයශඹ්ත වහපු ශශනක්, පුයපු ශශනක්. භශේ පිඹහ එක් 

ළඩ යරහ අේදළකීම් යහශිඹක් රඵහ ත්ුම මිනිශවක් භභ. රු 

ඇභතිුමභනි, ළකුර්ත ඳදභක් අහු ශනහ ිරඹ්තශ්ත ශොඵහ 

ධර්භඹ විසි්ත අසළ්තන ළඩ ය දීභක්. ඇි. ළකුර්ත ඳදභට 

ළඩ ය්තශ්ත නළත්ශත්? තමු්තනහ්තශේරහශේ ජර 

ශභනහයණ භණ්ඩරඹ තභ උඳශදස දීරහ නළත්ශත් ඇි. ිරඹහ 

භභ අවනහ. ඇි., ඒ රළශඵන ුමය ්රභහණශඹ්ත ළඩ ්තශ්ත 

නළත්ශත්? භභ එශවභ ශරුහ. රු අර්ල් ගුණශේය 

භළතිුමභහශ්ත අව්තන. අඳ ඒ හරශේ නහඹුමභහට ගිහි්ත 

ිරේහ, "ර්, ගිරිතශල් හ්ත භළශයනහ ුමය නළති" ිරඹරහ. 

"ජඹවි්රභට ුමය ශද්තන" ිරඹරහ ිරේහ. තද ඳහරනඹක් ඇති 

ුමය ටි දීරහ අසළ්තන අයශන දු්තනහ. ඇි. ඵළරි ඒ විධිඹට 

ය්තන?  
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[රු හමිණී ජඹවි්රභ ශඳශර්යහ භවතහ] 



2012 ශදළම්ඵර් 03 

රු බහඳතිුමභනි, ළකුර්ත ඳදභට අද ශොශවේත් 

පුය්තශ්ත නළවළ. හරිභහර් ශදඳහර්තශම්්තුම එශවභ 
ය්තශ්ත නළති එ ළන වරි නහටුි.. ශොවි වවිධහනරට 

ඒ වහ උඳශදස ශද්තශ්ත නළවළ. ළට ුමය ඇවිල්රහ පිශයන 
ල් තභත් ළඩ ය්තශ්ත නළවළ. දළ්ත තභි. "සී" රහඳශේත් -

භහදුරු ඔඹ දිවහ එශවභ- ටි ටි හ ය්තන ඳට්තශන 
තිශඵ්තශ්ත. එතශොට ුමය ඉයි.. රු ඇභතිුමභනි, භහ 

ිරඹ්තශ්ත ්රභඹ ශනස ය්තන ිරඹරහි.. ශො ඇ්තට තළන 

ශද්තන. ඔඵුමභහ ශඳොල්ශොල්ශල් ශවෝ ශොශවේ ශවෝ ශොවි 
වවිධහන රැස ඇභ තිඹනහ ශ්තද, හරිභහර් එශක් නිරධහරි්ත 

ඇුමළු සිඹලු ශදනහ එක්? ඒ නිරධහරි භවත්රු ශම් විසතය 
ඔක්ශෝභ ද්තනහ.  

රු බහඳතිුමභනි, අවුරුදු ශදි. භට තිබුශණ්. භට තත් 
අවුරුදු ශදක් තිබුණහ නම්, අඳට තත් අවුරුදු ශදක් ඵරඹ 

දු්තනහ නම් අද ශම් ආර්ථි අර්බුදඹත් නළවළ. ණඹ ඵය වූ 

භහජඹකුත් නළවළ. අද උේධභනඹකුත් නළවළ. අපි ්රබහය්ත 
ශභල්ර යනහ -රුණහ භ්තත්රීුමභහ ආහ හශේ- අවිහිවහහදඹ 

ුමළි්ත. එශවභි. අපි ළඩ ශශේ. නමුත් අද ශම් විධිඹට සිේධ ශරහ 
තිශඵ්තශ්ත ශභොද ිරඹරහ භභ තමු්තනහ්තශේරහශ්ත අවනහ.  

රු ඇභතිුමභනි, තෂිර්භඹ ම්ඵ්තධශඹ්ත භභ ශම් ්රලසන 
වළභ දහභ දිටභ අවනහ.    

What is your national planning? Do you have a think 

tank? I am just asking you. When I was the Minister of 

Irrigation, the Hon. S.B. Dissanayake was the Minister of 

Agriculture and Livestock.  So, I told him, “SB we will 

meet and work out a plan”. Why  did we do that? Because 

for the success of agriculture the support of the Irrigation 

Department - all the tanks and Mahaweli projects - was a 

necessity. The centre of our nervous system is there. I met 

the Minister and the agrarian officers to work out a plan.  

The former Secretary, Mr. Wijedasa also participated. We 

worked out a 12-month calendar to see when the shortage 

of onions,  chillies and other things occur in this country. 

Kalpitiya is an area where there was no war. In Kalpitiya, 

you get 2 - 3 feet of high water level. There are areas like 

that where water storage facilities are necessary. We 

worked out a  system with my experience as a Chief 

Minister and a District Minister. I did that in the North 

Western Province. But, I am very sad to say that you are 

not using these. The Hon. Basil Rajapaksa, to make your 

“Divineguma” a success, first bring your Ministry in 

order. Do not waste millions and billions of money. There 

is no point in having records and all. We do not want 

money from foreign countries. We have the resources; we 

have the talent; we have the wealth, get them to task, 

target and work out your plan. Your officers are not 

running the show. I do not blame them. The peon 

becomes the minister; the saddest history of this country. 

I cannot understand. I feel sorry for this country. Take the 

examples of China and India. See how they have 

developed their agriculture. The rural sector income has 

gone up. People in rural areas used to go to the town 

areas. Now, they are coming back. That is  development. 

That is what we want. So, I am not criticizing. I am telling 

you that your govi committees must have a national 

planning, link with the Irrigation Department and other 

sectors. I am telling you to work out a plan.  

ඒ විධිඹට ටයුුම ය්තන. එශවභ නළති ඔඵුමභ්තරහ 
ිරඹනහ, “ ඇ ඳල්රහ” ිරඹරහ.  දළ්ත  ඇ අතිරික්තඹක් තිශඵනහ. 
දඹුල්රට ගිහිල්රහ ඵර්තන, සිදු න විනහලඹ දිවහ. උඩරශේ 
ඳළත්ශත්  දළ්ත ශශවල් විකුණහ ්තන ඵළවළ. ඇි. ඔක්ශොභ 
කුඹුරු විනහල යරහ ඇඹුල් ශශල්  රහ.  ඔක්ශොභ ඇඹුල් 
ශශල් ි.ද? ඵත් ශනුට ශශල් හවිද? ඇි. පිට 
යටලි්ත ඉල්රන ශේල් හ ය්තන ළරළසභක් ඇති 
ය්තශ්ත නළත්ශත්?  

රු ඇභතිුමභහ, ලය භහරු ්රභඹ ිරඹරහ එක් තිශඵනහ.  

වම්ඵ්තශතොට තිශඵන scheme එක් ඵර්තන භහ එක් ශන 
ගිඹහ.  භට ඒශක් නභ භත නළවළ. කුඹුරුර අසළ්තන ශනශරහ 
වහ්තශ්ත නළති තණ පිඩළලිත් එක් මුව ඉහිනහ.  එශවභ ශ්තද 
ඇභතිුමභහ? ඒ ළන ද්තනහ ්තනිශේ ඉ්තන ඇත්ශතෝ.  
ශභොක්ද ශ්තශ්ත? ශතතභනඹට මුව වළශදනහ. දස 45්ත 
අසළ්තන ්තනහ. මුව ිරඹ්තශ්ත විශේල විනිභඹ රඵහ  ශදන 
ශබෝඹක්. රු බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ අපිට ගුණදහඹ 
ආවහයඹක්.  

ඵඩ ඉරිඟු හත් එශවභි.. තමු්තනහ ්තශේ ද්තනහ, භභ 
ඇභති ශරහ ඉ්තන හරශේ  අක්ය ුම්තදහව ඵඩ ඉරිඟු  හ 
ශහ. භභ ඇශභරිහශේදී දළක්හ හශේ ශඳොඩ ශඳොඩ ඉඩම්ර 
හ යරහ තිශඵනහ. රු ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහශේ ඳශහශත් 
අනුයහධපුයශේ භට භභ ගිඹහ. ඒ භ ශභොක්ද ිරඹරහ භට 
භත නළවළ. හ්තතහක් ඒ ්රශේලඹ ශරෝර් යරහ ඳස ණ්ඩ 
වරහ තිබුණහ. පුළු්ත නම් ඇඹ ළඩට ්තන.  

වළඵළි. ශේලඳහරන ලශඹ්ත වවඩු වරහ ශනොශි.. 
අමුඩඹට ඳහටක් නළවළ. "භඩ ශෝදහ ත් ර ශොවිඹහ යජභටත් 
සුදුසුි." ිරඹරහ ිරඹභනක් තිශඵනහ ශ්ත.  අය හ්තතහ ඉඩභ 
ශරෝර් ය තිශඵනහ. භහ ශරෝයඹට නළේගුහ. ජනඳද 
ඉඩම්ර අක්ය බහශේ, අක්යශේ ්රභහණර ඵඩ ඉරිඟු රහ 
තිශඵනහ. අය ල්මුශේ යහජහ ිරඹරහ ශශනක් භවහ 

ඳරිභහණශඹ්ත - on large scales - ඵඩ ඉරිඟු රහ තිශඵනහ 
ශ්ත. එඹහ ළන තභි. ඔඵුමභ්තරහ ථහ ශශේ. ඒහි.්ත ත්රිශඳෝ 
වදනහ. අද ළනඩහටත් ඒහ ඹනහඹ ිරඹනහ.  

රු ඇභතිුමභහ, ශම් ශඳොශශොශේ වළභ ජහතිඹභ වළශදනහ. ඒ 
සීභහ ය්තන ඵළවළ. ඖධ ර් තිශඵනහ.  තෂිර්භ 
අභහතයහවලශේ ළඹ ශීර් විහද යන  දශේත් භභ ශම් ළන 
ිරේහ. භභ ්රධහන ඇභති වළටිඹට ළඩ ශහ. ඉසය  කුරුණෆර, 
ශවේටිශඳොශ, නිළයටිශේ යපිවකහ  තිබුණහ.  දළ්ත යපිවකහ 
රඵහ ්තන තඹුත්ශත්භටත් එවහට ඹ්තන ඕනෆ.  භභ යපිවකහ 
ම්භහන ඳට්ත ත්තහ. භභ අනහතඹ දිවහ ඵරරහ තභි. ළඩ 
ටයුුම ශශේ. භභ ඳහශර් ස හිටේදී භට යහජහලිඹහශේ ඳක්ශේ 
ශ්රේභක්ත්රරහ හිනහ වුණහ. ඒ ස ටිත් දළ්ත ඳනහ. 
තමු්තනහ්තශේරහ එ වක් හිටරහ තිශඵනහද ිරඹරහ භභ 
අවනහ. භභ ස හිශටේශේ අනහත ඳයපුය ශනුශ්ත. භභ ළඩ 
ශශේ එශවභි.. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ිරඹ්තශ්ත භවහභහනය 
ඩී.එස. ශේනහනහඹ භළතිුමභහ, ඩඩ්ලි ශේනහනහඹ භළතිුමභහ, 
ශොතරහර භළතිුමභහ, ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිුමභහ, ශ්රේභදහ 
භළතිුමභහ හිටපු ඳක්ඹක්. ශ්රේභදහ භළතිුමභහ "භ වදහ යට වදමු" 
ිරඹරහ ශල් ටි දු්තනහ. 

ශල් නිම් දු්තශ්ත නළවළ. වදඳල්රහ,  රභශඹ්ත ළඩ 
යඳල්රහ ිරඹරහ ්රය ටිි. දු්තශ්ත.  ශම් වල්ඳඹි. ශභතළන 
ඕනෆ.  

 
වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
රු භ්තත්රීුමභහ, ඔඵුමභහට නිඹමිත හරඹ අහන ශමි්ත 

ඳතිනහ.  
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

ගු ගාමිණී ජයවික්රම දපදර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறஸூ ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
භට ත විනහඩ ණනි. අලය ්තශ්ත.  

රු  බහඳතිුමභනි, භභ ඒ ළන මීට ඩහ ථහ ය්තශ්ත 

නළවළ, හරශේ ්රලසනඹක් නිහ. විශලේශඹ්තභ, භභ ිරේ 

අ්තදභට ජරහලර ුමශය්ත ඒ ටි ළඩ යරහ ුමය ඉුමරු 

ය්තනත් පුළු්ත. ශොවිඹහට ඵිජ්තන එඳහ ඇභතිුමභහ. ඔඵුමභහ 

ඵළණරහ තිශඵනහ, ශොවිශඹෝ හිුමක්හයි. ිරඹරහ.  නළවළ, 

ශො ඇ්තට න  ශේල් ළන අශඵෝධඹක් රඵහ දු්තශ්ත නළවළ. 

ඒ නිහි. භභ එශවභ ිරේශේ. ඒ ළන භභ  ථහ ය්තශ්ත 

නළවළ, හරඹ ශනොභළති නිහ.  

ශොවි විරහභ ළටුඳ ළන ලහඳහරී විධිඹට ටයුුම ය්තන 

එඳහ, ශඳොශවොයර මිර ටික් නේරහ ඒ මුදලි්ත ශදනහ ිරඹරහ. 

ශම් මුදල් සයහ හරහ. ශම්හට මිනිසසු ලහඳ යනහ. ඹට 

ගිහිල්රහ, අත ඳඹ දුඵර ශරහ ඉ්තන ශම් අඹට අද ෆභට ඩහ 

විඹදම් ඹ්තශ්ත ශඵශවත් ්තන. රු ඇභතිුමභනි, අය අහිව 

ශොවිඹහ ආයක්හ ය්තන. ශභශවභ වුණහභ වුද ශොවිතළනට 

එ්තශ්ත?    

රු  බහඳතිුමභනි, බිත්තය  ඇ වළදීභ "බී" රහඳශේ ව  "සී" 

රහඳශේ  ශොශවොභ ශශයනහද භභ ද්තශ්ත නළවළ. දළ්ත ඒ  

CIC එට බහය දීරහ. ඒටත් ශදි.ඹශ්ත,  CIC හයඹ්තශේ 

පිහිටි.   ඒටත් දළ්ත සීඅි.සී යණව ච්ඡහමි ිරඹ්තනි.  ශරහ 

තිශඵ්තශ්ත. නහටුදහඹ තත්ත්ඹක්. අපි  ඒ රහඳර ශ 

ඒහ  දිටභ ශනිඹ්තන, යහප්ත ය්තන ිරඹරහ භභ 

තමු්තනහ්තශේශ්ත ඉල්රහ සිටිනහ.  

ඉවජිශ්තරුයඹකුශේ භශ ශදයට ගිඹ අසථහදී  

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහවලශේ ශල්ම් 

අි.්ත සිල්හ භළතිුමභහ භට ිරේහ, “ළු  ශේ ජරඹ මී ඔඹට 

දහරහ ඹහඳහුට, ල්මුට ්තන ටයුුම යනහ” ිරඹරහ. ඒ 

ම්ඵ්තධශඹ්ත අභහතයුමභහට සුමති යනහ. එශවභ ය්තන. 

භභ ශවො ශේට ශවො ිරඹනහ.  භභ ඔඵුමභහට ශඳෞේලි භඩ 

ළහුශේ නළවළ.  

ඳරියඹ ළන ථහ යේදී භශේ ආනශේ මිත්රඹහ -අනුය 

ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ  භවත්තඹහ-  රු බහ ර්බශේ නළවළ ශ්ත. භභ 

ඇභති සිටි හරශේ ජඳහනශේ ඳළළති මුළුට ගිඹ 

අසථහදී ුමශර් තිශඵන ලක්තිඹ පිළිඵ "ශෝටර් ක්රිසටල්" 

ිරඹරහ ඳරීක්ණඹක්  යරහ ශඳ්තනුහ. ඒ ඳරීක්ණ හර්තහ භභ  

වභාගත* යනහ. 

Tumbler එට ුමය දහරහ, සිවදු ිරඹේදී microscope  

එශ්ත ඵළලුහභ ඒ ුමය නටනහ ශඳශනනහ.  ඇි. ජරඹට 

පිරිත් ිරඹරහ ශද්තශ්ත,  ඳල්ලිශේ ආශිර්හද ඳළ්ත ශද්තශ්ත,  හි්තදු 

ආශම් ශුේධ වූ ජරඹ ශද්තශ්ත?  ශම් ජරශේ භවහ ලක්තිඹක්  

තිශඵනහ.  

තමු්තනහ්තශේරහ ළලි ටි අයශන විනහල යනහ. 

ළරෆශේ ස ඳනහ. ජනහධිඳතිුමභහ ිරේහ,  සිඹඹට 33ක් ළරෆ 

නළත හ යනහ ිරඹරහ. භභ ද්තශ්ත නළවළ “ශොශව්ත ඉඩම් 

අයශනද ්තශ්ත?” ිරඹරහ. මුහුද පුයරහ අයශනද ඒ 

ටයුත්ත ය්තශ්ත ිරඹරහ භභ අවනහ. ශොශවොභද ය්තශ්ත 

ිරඹරහ අඳට ිරඹ්තන ඕනෆ.  

අනුයහධපු යශේ අලි ශොරිශඩෝ එත් තිබුණහ. දළ්ත ඒශත් 

ල් ඩනහ. ළරඹ විනහල යනහ. ශභොනහද ශම් ශ්තශ්ත? 

ඳරියඹට ආදයඹිර්තද ශම්හ ශශය්තශ්ත? ජනතහ අයණ 

ශරහ ඵරහ ශන ඉ්තනහ.  ශරොකු ්රර් ශනළල්රහ ඳරියඹ 

විනහල යනහ.  ඒ හශේ භහජඹකුි. අද තිශඵ්තශ්ත.  

රු බහඳතිුමභනි, භහ ත එ හයණඹක් ිරඹරහ ථහ 

අ්ත යනහ. ඒ හරශේ Water Supply and Drainage 

Board එශ්ත රහ ළශේ ුමය ්තන වළදුහ. භභ ්තන 

දු්තශ්ත නළවළ. භශේ ත්ශත් ළක් තිශඵනහ. රු 

ථහනහඹුමභහ ඒ ළ ඵර්තන එනහ ිරේහ. 1980 ඉරහ තභ 

ඒ ළශේ ුමය තිශඵනහ. ළශේ ුමය leak එක් තිබුණහ. භභ ඳස 

දහරහ වළදුහ. ශම් ළශේ ුමය සිඹඹට 70ක් ශඳොශටි. උයහ 

්තශ්ත. ඳහඹ්තන, ඳහඹ්තන water table එ අඩු ශේදී ුමය 

භේටභ ඳවශට ඹනහ. භභ ජරහඳවන භණ්ඩරඹට ිරේහ, ළශේ 

ුමය ටි ්තශ්ත නළුම, ශරොකු ටළවිර වදරහ ෆණ්ඩශඹ්ත 

ඳවශ උල්ඳත්ලි්ත ඹන ුමය pump යරහ ්තන ිරඹරහ. දළ්ත 

දළදුරු ඔශඹනුත්  filter යරහ ුමය ශනි ඹනහ. ඒ නිහ රු 

ඇභතිුමභහට භහ ිරඹනහ, ශම්හ ්රලසන ශනොශි., බුේධිභත් -  

 
වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ශඵොශවොභ සුමතිි. රු භ්තත්රීුමභහ,  හරඹ අහනි.. 

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රම දපදර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறஸூ ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු බහඳතිුමභනි, එශවභ නම් භහ හරඹ ්තශ්ත නළවළ. 

ිරඹ්තන නම් හුඟක් ශේල් තිශඵනහ. හරඹ ටිනහ. ඒ නිහ 

භභ බහට රු යමි්ත භශේ ථහ අ්ත යනහ.  

 
වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

මීශඟට රු ඩේලිේ.බී. ඒනහඹ භවතහ. 

විනහඩඹක් නිලසලේද ශ්තන. The Hon. Deputy Chairman 

of Committee will now take the Chair. 

 

අනුරුල නිදයෝජය කාානායකුරමා මූාවනදයන් ඉලත් 
වුදයන්, නිදයෝජය කාරක වභාපතිුරමා [ගු මුුදේසු චන්ද්රකුමාර් 
මශතා] මුාවනාරූඪ විය. 

அன் தறநகு, தறறஸ சதரரகர் அர்கள் அஸூகறரசணத்றணறன்ர 

அகனர, குலஸூகபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்தைறகு  

தொருரகசு சந்றகுரர் ]  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

2047 2048 

——————————— 
* ලියවිල් ඉදිරිපත් දනොකරන දී. 
  ஆம் சர்ப்தறஸூகப்தடறல்மன. 

  Document not tendered. 
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ගු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනායක මශතා (ලාරිමාර්ග ශා 

ජවම්පත්  කෂමනාකරණ නිදයෝජය අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. ஸூகரஸூக - லர்ப்தரசண, லர்ப 

தொகரமத்து தறற அமஸசர்) 

(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation 

and Water Resources Management) 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ළේ ඵළඳි යහජයශේ ළසිශඹක් 

වළටිඹට  ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහවලශේ ළඹ ශීර්ඹ 

ඹටශත් කන කීඳඹක් ථහ ය්තන භට අසථහ රඵහ දීභ  

ම්ඵ්තධ භහ ඳශමුශ්තභ ඔඵුමභහට සුමති්තත ශනහ. 

ශභය අඹ ළශඹ්ත රුපිඹල් බිලිඹන 102ක් හරිභහර් ටයුුම 

වහ ශ්ත ය තිබීභ ළන අතිරු ජනහධිඳති භහි්තද යහජඳක් 
භළතිඳු්තට ශොවි ජනතහ ශනුශ්ත අශප් ශෞයණීඹ සුමතිඹ 

පුද යනහ. හරි ර්භහ්තතඹ ඹනු ශභයට අනනයතහි.. භවහ 

ඳයහ්රභඵහහු, බ, භවශ්ත ආදී ශවශ භව යජදරු්තශ්ත 
ශඳෝණඹ වූ අඳශේ හරි තහක්ණඹ අේවිීයඹි.. ඒ රුණ 

ම්ඵ්තධ ශවොට ශත්රුම් ත් අතිරු ජනහධිඳති භහි්තද 
යහජඳක් භළතිුමභහ ශම් යශේ හරිභහර් ළඩදියුණු ිරරීභ වහ, 

න ඇයණඹ ිරරීභ වහ අලය යන මුදල් රට ශරහට රඵහ 
දු්ත නිහ  හරි ර්භහ්තතඹ දිශන්ත දින දියුණු ය ශන ඹ්තන 

අඳට පුළු්ත ශරහ තිශඵනහ.  

ඳසු ගිඹ හරශේ නිඹඟඹ ආපු ශරහශේ ජනහධිඳතිුමභහ විසි්ත 
ශොවි ජනතහ අයලිඹ ව භ්තදියඹට ශ්තහ ත්තහ. ශොවි 

වවිධහනර නිශඹෝජිතශඹෝ ශ්තහ ශන ඔවු්ත එක් හච්ඡහ 

ය ඔවු්ත ශ ඉල්ලීම් අනු තභි. අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ ඒ 
අසථහශේදී ඒ අවුරුේශේ තිබුණු මුදල් අනු ඹම් මුදල් ්රභහණඹක් 

ශ්ත යරහ දු්තශ්ත. එුමභහ ශභය ඊටත් ඩහ ළඩ මුදරක් ශ්ත 
යරහ දීරහ හරි භහර් ටයුුම දියුණු ය්තන අසථහ රහ 

දීරහ තිශඵනහ. ශම් යශේ ශොවි ජනතහට විශලේ ළරිරල්රක් 
දක්න නහඹශඹක් වළටිඹට, ශොවි ජනතහ ළන ශවොට 

ශත්රුම් ත් ශශනක් වළටිඹට, කුඹුශර් ඇවිේද, ශේර සශල් ඇවිේද, 

ක්ශඩ්ත අත ශවෝදහ ත් ශශනක් වළටිඹටි. එුමභහ අද ශම් 
යශේ නහඹත්ඹට ඳත් ශරහ ශොවි ජනතහ ශනුශ්ත අද ඒ 

ටයුුම ය ශන ඹ්තශ්ත.  

රු නිශඹෝජය  බහඳතිුමභනි, භභ ශම් අසථහශේ තත් 

රුණක් භතක් ය්තන ඕනෆ. අශප් රු ඵළසිල් යහජඳක් 

ඇභතිුමභහ මුල් ශරහ ඳසු ගිඹ නිඹව භශේ විනහල වුණු ළේ, සිඳී 
ගිඹ ළේ අලුත්ළඩඹහ ශහ. එුමභහ භහත් එක්භ ළේ 15ට, 

20ට ළඩඹ අලුත්ළඩඹහ ිරරීම් ආයම්බ ය්තන ගිහිල්රහ 

තිශඵනහ. එ දට ළේ 10, 11 විතය  අලුත්ළඩඹහ ිරරීම් 
ආයම්බ ය්තන ගිඹහ. එුමභහ දල්ට ආවහයත් ්තශ්ත නළති 

ගිහිල්රහ උදළල්ර අයශන ශොවි ජනතහත් එක් ඒ ළේර ළඩ 
ආයම්බ ශහ. මිනිසසු ිරඹනහ, "අද ඒ ළේ  ඇදුරු ශඵෝරඹක් 

හශේි." ිරඹරහ.  

ශයෝත භඩ ඉත් ශහට ඳසශේ ශවොට ළේ පිරිරහ ඉතිරිරහ 

තිශඵනහ. අද ුමයත් ්රභහනුකර නතය ශරහ තිශඵනහ. ශම් 

තහශේ ුමය ආ තයභට  ගිශේ නළවළ. ුමය රැඳුණහ. ඒ ශභොද 
ළේ ළඹුරු ිරරීභ නිහි.. ශනොශඹකුත් ඵහධ ආහ. ඒ සිඹල්රභ 

භළඩ ශන තභි. ශොවි ජනතහශේ ඉල්ලීභ ඳරිදි අතිරු 

ජනහධිඳතිුමභහ ශම් ටයුුම ය්තන අශප් ඵළසිල් යහජඳක් 
ඇභතිුමභහට බහය දු්තශ්ත. ඒ අනු එුමභහ ඒහ ්රභහනුකර 

භවජන නිශඹෝජිතශඹොත් එක් ම්ඵ්තධ ශරහ, ශොවි ජනතහත් 
එක් ම්ඵ්තධ ශරහ, තමු්ත ළට ගිහිල්රහ උදළල්ර අයශන 

ළේර ශයෝත භඩ ඉත් ිරරීශම් ළඩ ආයම්බ ශශේ. ඒ නිහ 
තභි. අද අඳට බඹක් ළක් නළති අඳට ුමය තිශඵනහ ිරඹරහ 

ිරඹ්තන පුළු්ත ්තශ්ත.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, අශප් හමිණී ජඹවි්රභ ශඳශර්යහ 

භ්තත්රීුමභහ ිරේහ හශේ අද ුමය නළවළ ිරඹරහ ිරඹ්තන ඵළවළ. අද 

අඳට ඕනෆ තයම්  ුමය ඉුමරු ශරහ තිශඵනහ. එි.්ත අද ජනතහ 

ශොවිතළ්ත ය ශන ඹනහ. භභ ශම් ටිශක්භ අශප් ්රශේලඹට 

ගිහිල්රහ ඇවිේදහ. ශඳශර්දහ ත්තතිරිභශල්ට ගිඹහභ ත්තතිරිභශල් 

ශොවි ජනතහ භහත් එක් ිරේ ථහක් තභි., ශම් තහශේ 

තභි. ්රභහනුකර ශොවිතළනක් ශරිරහ තිශඵ්තශ්ත ිරඹන එ. 

ශභොද ශොඩ ශොවිතළනි., භඩ ශොවිතළනි. ශදභ ශම් ශන 

ශොට ළඩ අ්ත ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේ ශේල් ය්තන 

පුළු්ත වුශණ් හරි භහර් අවලඹට විශලේ ළරිරල්රක් දළක්වූ 

නිහි..  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ අශප් ඇභතිුමභහ ශම් 

ශනොශඹකුත් සථහනරට ගිඹහ. භභ හිතන වළටිඹට එුමභහ ළඩපුය 

නිදහ්තශ්ත හර් එශක්. එුමභහත් එක් ඹන නිහ භභ ඒ 

ද්තනහ. එුමභහ දිහ යහත්රී ශනොඵරහ ශොවි ජනතහ ශනුශ්ත 

ඉතහභත්භ ළඳ  ඇශභ්ත ළඩ යන ඇභතියශඹක්. එුමභහ 

ඳළමිිජඹහට ඳසශේ ශභොන තයම් උන්තදුිර්ත අශප් හරි භහර් 

අභහතයහවලශේ ළඩ ටයුුම ය ශන ඹනහද ිරඹන එ අපි 

දළක්හ. යට වර්ධනඹ යන අතශර්, යශේ වර්ධනඹ උශදහ 

ඳරියඹ, තහ සිවුඳහහ, ස ළල් ආදී ශොඵහ දවභ ආයක්හ ය 

ශන හරි ර්භහ්තතඹ දියුණු ිරරීභට යජඹ ටයුුම ය ශන 

ඹන ඵ ඳළවළදිලි ය්තන ඕනෆ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒත් එක්භ දළනටභත් අපි භවහ 

ඳරිභහණශේ හරි ර්භහ්තත ණනහක් අඳශේ ශේශීඹ තහක්ණඹ 

වහ දළනුභ උඳශඹෝගී ය ශන ඉදි යශන ඹනහ. භේආය, 

ශශවයර, ළිරරිඕඵඩ, ෆභළඩල්ර ආදී හරි ර්භහ්තත ඉදි 

ිරරීභ භඟි්ත අඳශේ ශේශීඹ හරි තහක්ණශේ අසිරිභත් ඵ 

ශරොටභ එළි දක්හ තිශඵනහ. දළදුරු ඔඹ, යඹුක්්ත ඔඹ, ඹහ්ත 

ඔඹ, ළුල් ඔඹ, ගුරුල් ඔඹ, ශභොයහන, උභහ ඔඹ ආදී ඵහු හර්ඹ 

ශඹෝජනහ ්රභ ණනහභ ඉදි ිරරීම් ටයුුම රහිරහිශේ සිදු 

ශමි්ත ඳතිනහ. දළනට න හරි භහර් ශඹෝජනහ ්රභ භඟි්ත 

අලුශත්ත ශවක්ශටඹහය 20,674ක් හ ිරරීභටත්, හරි ඳවසුම් 

ළඩදියුණු ිරරීභටත් වළිර  ඇ තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ශභොයව්තද, උභහ ඔඹ, දළදුරු 

ඔඹ, යඹුක්්ත ඔඹ, ඹහ්ත ඔඹ ආදී ඵහු හර්ඹ හරි ශඹෝජනහ ්රභ 

භඟි්ත අශප් යශේ ර්හ අඩු උුමරු, නළ ශඟනහිය, ඹම වහ 

දකුශණ් විඹළි ්රශේලරට හරි ළඳීමභට ඵරහශඳොශයොත්ුම නහ. 

ඒ වහ රුපිඹල් බිලිඹන 102ක් ශ්ත ය තිශඵනහ. ය 

2015න විට ශම් යහඳතති සිඹල්ර ජනතහ අි.තිඹට ඳළරීභට වළිර 

නහ ඇති. භහ ඔඹ ව දළදුරු ඔඹ වළය ඇශභ්ත ඹම ඳශහශත් ජර 

හිඟඹට පිළිඹම් ශඹදීභට ද යජඹ අධයඹනඹ යමි්ත සිටිනහ. 

ඳසු ගිඹ දසර අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ ගිහි්ත ඒ වහ අලය 

මලි ටයුුම ආයම්බ ශහ. ඒ හශේභ භවළලි යහඳහයඹ ඹටශත් 

භහි්තද චි්තතන ජහති වර්ධන ළරළසශම් 2010 - 2016 ඹටශත් 

අශප්ක්හ ශශයන හරිභහර්, තෂිර්භ වහ ග්රහභ වර්ධන 

ඉරක්ඹ්ත පුයහ ළීමශභහි රහ භවළලි වර්ධන ළඩටවන 

අතිවි ශලේ දහඹත්ඹක් ශදනු රඵනහ. භවළලි යහඳහයඹ 

ඹටශත් හරිභහර් වහ ඹටිතර ඳවසුම් හර්ඹක්භ 

ඳත්හශන ඹහභට අලය ශභශවයුම් වහ නඩත්ුම ටයුුම සිදු 

ිරරීභ, භවළලි ්රශේලඹ්තහි තෂි පරදහ්ත ඉවශ නළව ඇභ වහ 

භවළලි භවහ ළරළසභ ඹටශත් ශඹෝජිත යහඳතතිර සිඹලු 

වර්ධන ට යුුම ආයම්බ ය  තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හ ශේභ ශේලි ආයක්ණ 

ඳනත ඹට ශත් ශම් නශොට අපි විලහර ළඩ ශොටක් 

ක්රිඹහත්භ යශන ඹනහ. විශලේ ශඹ්තභ භවහ හරිභහර් 

ඹටශත්  තිශඵන  ළේ ්රතිවසයණඹ  ිරරීභ  ය ශන ඹනහ. 

2049 2050 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

ඒ අනු ඳයහ්රභ මු්රඹ, ්තතශල්, ඉඟිනිමිටිඹ, තේශඵෝ, 

උසර සිඹමර්තමු, රිදිඹභ, නහච්කහද, තිහළ, 

මි්තශ්තරිඹ, හුරුළුළ, ගිරිතශල්, නුය ළ, වුඩුල්ර, දඹුලු ඔඹ, 

ණ්ඩරභ, ශඵෝතළ්තන, ක්තද්රිහ ළ, රහ ළ, භහදුරුඔඹ, 

ශඳොල්ශොල්ර, ය්තශදනිර, ය්තටළශේ, ශනෝර්ට්ත, රක්ඳහන, 

ළනිශඹෝත, රටුහ ළනි විලහර ජරහල ්රභහණඹක් 

්රතිවසයණඹ ිරරීභ ශේලි ආයක්ණ වහ ශභශවයුම්  හර්ඹහවලඹ 

ඹටශත් ක්රිඹහත්භ ය ශන ඹනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි,  අශප් රු හමිණී ජඹවි්රභ 

ශඳශර්යහ භ්තත්රීුමභහ ිරේහ හශේ අතිරු ජනහධිඳතිුමභහශේ 

විශලේ ඇල්භක්,  දළක්භක් ඇති තභි. ශම් ළඩ ටයුුම ය්තශ්ත 

ිරඹන එ භභ භතක් ය්තන ඕනෆ.  අශප්  රු ඵළසිල් යහජක් 

ඇභතිුමභහ අඳත් එක්භ ශඳෞේලිභ ගිහිල්රහ ශම්  වළභ 

ශදඹටභ මලි ටයුුම යනහ. ඒ එක්භ  අශප් රු හමිණී 

ජඹවි්රභ ශඳශර්යහ භ්තත්රීුමභහ ''දිවි නළගුභ'' ළඩටවන ළන 

ිරේහ.  භභ හිතනහ, භතේධිඹත් ්රභහනුකර  ය ශන -[ඵහධහ 

ිරරීභක්] 

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රම දපදර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறஸூ ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
භභ ශනොශි. ිරේශේ. 

 
ගු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනායක මශතා 
(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. ஸூகரஸூக)  

(The Hon. W.B.  Ekanayake) 

ඒ  ිරේ එ ළන තභි. භභ ශම් ිරඹ්තන ඹ්තශ්ත. අපි ඒ 

ළඩටවන ආයම්බ ය්තන රළවළසති ශනහ. භවජන  

නිශඹෝජිතඹ්ත වළටිඹට අපි එුමභහත් එක් ම්ඵ්තධ ශරහ, ඒ 

නිරධහරි්ත එක් ම්ඵ්තධ ශරහ ්රභහනුකර  ඒ ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ නිහ ඒ  ළශට්තන ශද්තශ්ත නළවළ. 

ඇත්ශත්තභ ිරඹනහ නම් භතේධිඹ ළටිරහත් නළවළ. භවය 

තළ්තර, භවය පුේරඹ්ත  ්තනහ ශදි.්ත  වරිඹට ක්රිඹහත්භ 

වුශණ් නළති  නිහ තභි. ඒ  තත්ත්ඹට ඳත්  ශරහ තිශඵ්තශ්ත. 

රු හමිණී ජඹවි්රභ ශඳශර්යහ භ්තත්රීුමභනි, ඔඵුමභහටත් භත 

ඇති අඳ ශදශදනහ ත්තතිරිභශල් ඳහය වද්තන ගිඹ  වළටි.  

එට ඒ ආණ්ඩුශේ හිටපු භවහභහර් ඇභතියඹහට ථහ 

ශහභ ඒ යරහ දු්තශ්ත නළවළ. නමුත් හමිණී ජඹවි්රභ 

ශඳශර්යහ භ්තත්රීුමභනි, ඔඵුමභහ හරිභහර් ව ජර ශභනහයණ 

ඇභතියඹහ වළටිඹට සිටි හරශේ ඔඵුමභහට ිරේහභ හර්භහර් 

ශදඳහර්තශම්්තුමශේ machines ටිත් අයශන අබහ්රහප්ත ඳහයමී 

කුරුමව ශජනයහල්යඹහ රහ ඩීල් ටික් ඉල්රහ ශන භහර් 

ස ශහ. නමුත් අද එශවභ නළවළ. ඒ තත්ත්ඹ අද 

ම්පර්ණශඹ්ත ශනස ශරහ. අද අඳට පුළු්ත ශරහ තිශඵනහ, 

ශම් යශේ ජනතහට අලය යන විධිශේ වර්ධිත යටක් ඵට 

ශම් යට ඳත් ිරරීශම් ටයුත්ත ය ශන ඹ්තන. ජනතහශේ 

අලයතහ්ත ඉසට ය්තන පුළු්ත ආණ්ඩුක් වළටිඹට අතිරු 

ජනහධිඳතිුමභහ ක්රිඹහත්භ යන ළඩ පිළිශශ ඹටශත් 

 විශලේශඹ්තභ ශොවි ජනතහට ඉභවත් ශේහක් ය්තන අඳට 

පුළු්ත ිරඹන එ භහ ශම් අසථහශේදී භතක් යනහ. 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ශම් අසථහ දීර්ක ථහ 

ය්තන පුළු්ත අසථහක් ශනොශි.. ඒ නිහ අද ශම් 

ශනුශ්ත ළඳ  ඇ ටයුුම යන අතිරු ජනහධිඳතිුමභහට, රු 

ඵළසිල් යහජඳක් අභහතයුමභහට, රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ 

අභහතයුමභහට, ඒත් එක්භ අශප් අභහතයහවලශේ ශල්ම්ුමභහ, 

අධයක් ජනයහල්රු, අශනක් නිරධහරි භවත්රු ඇුමළු සිඹලුභ 

ශදනහටත්, භවළලි අධිහරිඹටත්, විශලේශඹ්තභ ශයශ 

ආයක්ණ ළඩ පිළිශශ ඹටශත් ටයුුම යන නිරධහරි 

භඩුල්රටත් අපි අශප් ශෞයීමඹ සුමතිඹ පුද යනහ. ඒ හශේභ 

ශම් යශේ වයනහලිඹ ඵඳු ශොවි ජනතහ නඟහ සිටු ඇශම් 

ටයුත්ශත්දී නහඹත්ඹ අයශන ළඩ යන අතිරු 

ජනහධිඳතිුමභහ, තෂි ර්භහ්තතශේ නිඹළශශන ශම් යශේ ශොවි 

ජනතහ ශොඩ අයශන ඔවු්ත ශම් යශේ හටත් අත ශනොඳහන 

ජනතහක් ඵට ඳත් ය්තන ටයුුම යනහ ිරඹන එ අඳට 

සිඹඹට 100ක්භ විලසහි. ිරඹන එ ්රහල යමි්ත භහ නිවඬ 

ශනහ. ශඵොශවොභ සුමතිි.. 

 
[தொ.த. 10.41] 

 

ගු එවන. ශ්රීතරන් මශතා 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகப தறறத் றசரபர் அர்கரப, லர் ஸகல், 

டிகரனமப்தை அமஸசு, லர்ப்தரசண, லர்ப தொகரமத்து 

அமஸசு ஆகறற்நறன் லரண வு-தசனவுத் றட்டஸூ 

குலறமன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு, சறன றடஸகமப 

இந்ஸ சமதறன் கணத்துஸூகுஸூ தகரண்டு றமகறன்ரநன். 

கறபறதரஸசற ரட்டத்றன் தல்ரர தறரசஸகபறல் 

லர்ப்தற்நரஸூகுமந ற்தட்டிருஸூகறன்ந றமனமறல், 

கறபறதரஸசற ரட்டத்றல் இருஸூகறன்ந இமடுஸூ 

குபத்றன் ஊடரக நத்ர 22 ஆறம் ஸூகர் றனத்துஸூகு 

லர்ப்தரசணம் தசய்ப்தடுகறன்ந சூலிலும், கறபறதரஸசற 

ரட்டத்றல் ம லம ம்தறத்ம் லர்ப்தரசணம் தோனதொம் 55 

ஆறம் ஸூகருஸூகு ரற்தட்ட றனஸகபறல் தல் உற்தத்ற 

தசய்ப்தடுகறன்ந றமனறலும் இமடுஸூ குபத்றலிருந்து 

ரழ்ப்தர ரட்டத்துஸூகு லர் ஸகுது தரடர்தரண 

சர்ஸமசகலம் ற்தட்டுஸூ தகரண்டிருஸூகறன்நண. கறபறதரஸசற 

ரட்டத்றன் தகரறப் தறரசம் தொலதும் மகரசற 

ரத்றற்குப் தறன்ணர் தரரற அபறனரண குடிலர்ப் 

தறஸசறமணஸூகு தொகஸதகரடுத்றருஸூகறன்நது. றக தொஸூகறரக 

ஆனஸரகற, தொஸூதகரம்தன், தகரற -ல்லூர், கரஸூகரய்த்லவு, 

தல்னரன்கட்டு, ரசரமன, தஜதைம், இமலவு, 

இமரர கர், மனப்தரடு, தள்பறஸூகுடர, ரஸசறஸூகுடர, 

கறரஞ்சற, குதொதொமண, ரறல், தொஸகரறல், கரறரமன 

ரகதடுரன் ரதரன்நண எவ்தரரு ருடதொம் தரரற 

அபறனரண லர்ப்தற்நரஸூகுமநஸூகு தொகஸதகரடுத்துஸூ 

தகரண்டிருஸூகறன்ந கறரஸகபரகும். அரரதரன இன்ர 

கண்டரமபப் தறரசஸ தசனர் தறரறறல் கல்னரர, 

சுண்டிஸூகுபம், ஆமணறநவு, ட்டுன்தகரட்டி, 

உமரள்தைம், குஞ்சுப்தந்ன் ரதரன்ந தறரசஸகள் 

கூடுனரண லர்ப்தற்நரஸூகுமநம றர்ரரஸூகறறருஸூகறன்ந 

சூலில், கமஸசறப் தறரசஸ தசனர் தறரறறல் ஸூகள் தசநறந்து 

ரழ்கறன்ந அஸூகரன், ஸ்கந்தைம், தரறதைம், 

மனரபதைம், கறருஷ்தைம், சரந்தைம், றரகதைம், 

ததரன்கர், ரதெர், ஆமணறலந்ரன், றன்குபம் 

ரதரன்ந தறரசஸகலம் லர்ப்தற்நரஸூகுமநம றர்ரரஸூகற 

றருஸூகறன்நண.  

இந்ஸ சூழ்றமனறல் ரழ்ப்தரத்துஸூகு லர் ஸகும் 

றட்டம் என்ர றக றமரக மடதொமநப்தடுத்ப் 

தடறருஸூகறன்நது. அரது, தரநகயகந் குபத்து லம 

கரலி ஊடரக இமடுஸூ குபத்துஸூகுஸூ தகரண்டுந்து 

ரசர்ஸூகறன்ந எரு றட்டம் தொன்மஸூகப்தட்டிருஸூகறன்நது. இது 

தரடர்தரக 2013ஆம் ஆண்டின் வு தசனவுத் றட்டத்றலும் 

தொன்தரறப்தட்டிருஸூகறன்நது. ஆணரல், இது தன 

ஆண்டுகலஸூகு தொன்ணர் தொன்மஸூகப்தட்ட எரு றட்டரகும். 

2051 2052 

[රු ඩේලිේ.බී. ඒනහඹ භවතහ] 
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ஆறதம் தன கரஸகபறணரல் அது தறற்தடுத்ப்தட்டு 

அல்னது தறற்ரதரடப்தட்டிருந்ரலும் இன்ர இத்றட்டரணது 

கறபறதரஸசற ரட்டத்றன் தரரற அபறனரண 

தற்தசய்மகமத்ம் அரரம் கறபறதரஸசற ரட்ட 

ஸூகபறன் குடிலர்ப் தறஸசறமணமத்ம் கணத்றரன 

தகரள்பரல் ரற்தகரள்பப்தடறருஸூகறன்நது. 

ரழ்ப்தரத்துஸூகுஸூ குடிலர் ஸகுகறன்ந இத்றட்டத்றன் 

ஊடரக ரழ்ப்தரத்றல் இருந்து குடிததர்ந்து கறபறதரஸசற 

ரட்டத்றல் குடிரநற ரழ்கறன்ந கறட்டத்ட்ட 80 வீத்துஸூகு 

ரற்தட்ட ஸூகலம் ற்ரம் ன்தொமந கரரக மனகப் 

தகுறகபறலிருந்து கறபறதரஸசற ரட்டத்றல் குடிரநற 

ரழ்கறன்ந 25 வீத்துஸூகும் ரற்தட்ட ஸூகலம் தரரற 

அபறல் குடிலர்ப் தறஸசறமணஸூகும் ற்ரம் றசரஸ 

தசய்மகஸூகரண லர்ப்தரசணப் தறஸசறமணஸூகும் 

தொகம்தகரடுப்தரர்கள். அரரம் றர்கரனத்றல் 

ரழ்ப்தரத்துஸூகும் கறபறதரஸசறஸூகும் இமடறல் தரரற 

தறஸசறமணம உருரஸூகஸூகூடி, தரரற ல றமபவுகமப 

ற்தடுத்ஸூகூடி என்நரகர இமடுஸூ குபத்றன் லம 

ரழ்ப்தரத்துஸூகுஸூ தகரண்டுதசல்லும் இந்த் றட்டத்ம 

ஸகபரல் தரர்ஸூக தொடித்ம். 

றகஸூ குநறப்தரக கறபறதரஸசறறல் இருஸூகறன்ந இமடுஸூ 

குபத்றன் கட்டுரண ரமனகள் ற்தகணர அரதது 

ஆண்டுகலஸூகு தொல் மடததற்நறருப்தணரல், அன் 

கட்டுகபறல் உள்ப சறநற சறநற தடிப்தைஸூகபறன் ஊடரக லர் 

கசறந்ண்ம் இருஸூகறன்நது. இன்ர அன் அருகறரன எரு 

றரண றமனதொம் அமந்றருப்தரல் றரண அறர்வுகள் 

கரரக அந்ஸூ கசறவுத் ன்ம இன்தம் 

அறகரறத்றருஸூகறன்நது. ஆணரல், அன் தைணர்றர்ர 

டடிடிஸூமககள் துவும் இதும 

ரற்தகரள்பப்தடறல்மன. இந் றமனறல் இந்ஸூ 

குபத்றலிருந்து ரழ்ப்தரத்துஸூகு லமஸூ தகரண்டு 

தசல்ன்தோனம் கறபறதரஸசற ரட்ட ஸூகள் ததருபவு 

தறஸசறமணம றர்ரரஸூக ரண்டிரற்தடும். இற்கு 

ரற்நலடரண எரு றட்டம்ரன், அரது ரழ். ரட்டஸூ 

குடிலர்ப் தறஸசறமணமத்ம் றசரஸூ கரறகபறன் லர்த் 

ரமமத்ம் தர்த்ற தசய்ஸூகூடி எரு றட்டம்ரன் 

ஆமணறநவு ரறத்றட்டம். இத்றட்டரணது அன் கறஸூகுஸூ 

கமறல் உள்ப சுண்டிஸூகுபம் ன்தம் குபத்ம 

லபமப்தரல் றமநரற்நப்தடஸூகூடிது. ஆணரல், 

ற்தகணர 1968ஆம் ஆண்டில் கட்டப்தட்ட இஸூகுபம் இன்ர 

உமடந் றமனறல் இருஸூகறன்நது. இம லபஸூ கட்டுற்கு 

1983ஆம் ஆண்டில் அன்மந ஜணரறதற ரஜ.ஆர். ஜர்ண 

அர்கபரல் எப்தைல் தகரடுஸூகப்தட்டது. ஆறதம் தறன்ணர் 

அந்த் றட்டம் மகறடப்தட்டிருந்து. ஆமணறநவுஸூ கடல் 

லரரறறல் கணகரன் ஆர, தத்லி ஆர, தறந்ன் ஆர, 

ரரறல் ஆர ரதரன்ந ஆரகள் ந்து ரசருரல் 

சுண்டிஸூகுபஸூகட்மட லபமத்து, கடல் லர் உப்தரகரல் 

நறஸூகும் றட்டத்ம ரற்தகரண்டரல், ந்து ருடஸகபறல் 

ஆமணறநவு ரற ஊடரக ரழ்ப்தர ண்ணுஸூகு ன்ணலர் 

ஸகஸூகூடி ததரும் ரய்ப்தை ற்தடும்.  

அரரதரல், ஆமணறநவு ரறறலிருந்து 

தரண்மடரணரரஸூகுத் ண்லர் ஸகுற்கு ரய்ஸூகரல் 

என்ர அமஸூகப்தட்டு, சுண்டிஸூகுபம் ரசமடந்ரல் அந் 

ரமனகள் இமடடுறல் றரத்ப்தட்டுள்பது. சுண்டிஸூகுபம் 

தைணமஸூகப்தட்ட தறன் இவ்ரய்ஸூகரல்கமப அமத்ரல், 

இமடறலுள்ப ஊர்கலஸூகரண கறரகலம் உர் லற்ந 

ன்ணலர்ஸூ கறரகபரக ரநஸூகூடி ரய்ப்தைஸூகள் உண்டு. 

இவ்ரய்ஸூகரல்கலஸூகு இமடர குரஸூகரக றனத்துஸூகுஸூகலழ் 

ரதரதுரண அபவு ஆத்துஸூகு "தகரஸகறரலட்" கட்டுஸூகமப 

அமத்து, றனஸூகலழ் குபஸகமப - underground reservation - 

உண்டரஸூகனரம் ன்ந எரு றட்டதொம் இறல் 

உள்படஸூகப்தட்டிருஸூகறன்நது. இந் றமனறல் 

தரகயகந்மறல் இருந்து லமஸூ தகரண்டுருதன்ந 

ரமமஸூ மகறட்டு, ஆமணறநவு லரரறத் றட்டத்ம 

ரற்தகரள்து ததரருத்ரக இருஸூகுதண ரன் 

கருதுகறன்ரநன்.  

ரகரமட கரனஸகபறல் ட தகுறறல் ண்லர்ப் 

தறஸசறமணதன்தது எரு தரரற தறஸசறமணரகஸூ 

கரப்தடுகறன்ந சூலில், 2009ஆம் ஆண்டு எஸூரரதர் ரம் 

11ஆம் றகற "Sunday Observer" தத்றரறமகறல் தற 

ட்ட ன்தரல் லப்தட்ட கட்டுமறல், ரஸகுபத்றல் 

2030ஆம் ஆண்டில் ந்து இனட்சம் ஸூகள் 

குடிரற்நப்தடுரர்கள் ன்ரம் ரஸகுபத்ம 

ரழ்ப்தரத்துஸூகு றகரண எரு கரக உருரஸூக க 

அதறறருத்ற அறகரசமதறணரல் லர்ரணறஸூகப் 

தட்டிருப்தரகவும் ரஸகுபத்றல் லள்குடிரற்நப் 

தடறருஸூகறன்ந ந்து இனட்சம் ஸூகலஸூகு 

இமடுறலிருந்து குடிலர் ஸகப்தட உள்பதணவும் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்பது. இந் இமடுஸூ குபத்றதமட 

ண்லர் கறபறதரஸசறமத் ரண்டி, ரஸகுபத்துஸூகும் 

அதமட தற்குப் தகுறகலஸூகும் றறரரகறஸூகப் 

தடுரணரல், றர்கரனத்றல் கறபறதரஸசற ரட்ட 

றசரறகபறன் லர்ப்தரசணப் தறஸசறமணத்ம் அஸகுள்ப 

ஸூகபது குடிலர் தறஸசறமணத்ம் ன்ணரகும்? ன்ந தரரற 

ரகள்ற அந் ஸூகலமட ணஸகபறல் லகறன்நது. 

இதுமறல் லர்ஸகல், டிகரனமப்தைஸ சமதறணரல் 

கறபறதரஸசற ரட்ட றசரறகள் அமஸூகப்தட்டு, 

அர்கலஸூகு இந் லர்ஸகல் தரடர்தரக ரதரற 

றபஸூகம்கூட ஸகப்தடறல்மன; அர்கரபரடு இது 

தரடர்தரகப் ரதசப்தடவுறல்மன. ரநரக, ரழ்ப்தரத்துஸூகு 

லம ஸகுற்கரண தரரற றட்டஸகள் மடதொமநப் 

தடுத்ப்தடவுள்பரகப் தத்றரறமககபறல் தபறருகறன்ந 

தசய்றகமபத்ரன் அந் ஸூகள் தடிஸூகறன்நரர்கள்.  

இந் இமடுஸூ குபத்ம ம்தறறருஸூகறன்ந 

றருமரர, ட்டஸூகஸசற, இரரதைம் ற்ரம் 

உருத்றதைம் தகுறகபறல் இருஸூகறன்ந தரரற அபறனரண 

ல் றனஸகள் உட்தட தொசுரரட்மட, கண்டரமப 

ரதரன்ந தறரசஸகபறல் உள்ப ஸூகலம் இணரல் 

தரறஸூகப்தடஸூகூடி சந்ர்ப்தஸகள் இருஸூகறன்நண. ஆகர, 

இற்தகண றந்ரணதும் சரறரணதுரண எரு லர்மப் 

ததற்ரஸூதகரள்பரண்டுரணரல், அசரணது கறபறதரஸசற 

ரட்டத்றல் இருஸூகறன்ந தைத்றஜலறகமபத்ம் 

றசரறகமபத்ம் என்நறமத்து, அர்கலடன் இதுதற்நறஸூ 

கனந்துமரடி, சரறரண தொமநறல் ஆய்வுகமப 

ரற்தகரள்பரண்டும். இமணத் றர்த்து, ந்ற சரறரண 

றட்டறடலுறன்நற, ரழ்ப்தரத்துஸூகு ண்லமஸூ 

தகரண்டுதசல்றதெடரக, ரழ். ரட்டத்துஸூகும் 

கறபறதரஸசற ரட்டத்துஸூகுறமடறல் எரு தணறப்ரதரம 

உருரஸூகுற்கு அசு தொற்சறப்தரகர ஸூகள் 

உர்கறநரர்கள். இன்ர அசறணரல் தகரண்டுப் 

தட்டிருஸூகறன்ந இந்த் றட்டஸகள் ரம்ரதரஸூகரக 

ல்னமரகத் ரரற்நபறத்ரலும்கூட, இம அந் 

ஸூகலமட ரழ்ரரத்றரன தரரறபரண ரஸூகஸகமப 

ற்தடுத்ஸூகூடிமரக இருப்தரகர உர்கறன்ரநரம். 

இந் ஸூகலமட குடிலர் தறஸசறமணதன்தது றக 

தொஸூகறரணது. ரழ்ப்தரத்றன் லகத்துஸூகும் ரழ். 

ண்றன் மண தகுறகலஸூகும் குடிலர் ஸகப்தட 

ரண்டும் ன்தறல் ரரும் ரற்ரஸூ கருத்துஸூகமபஸூ 

2053 2054 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

தகரண்டிருஸூகறல்மன. ஆணரல், கறபறதரஸசற 

ரட்டத்றலுள்ப ஸூகள் தைநந்ள்பப்தட்டு, அர்கலமட 

றமனமகள் தைநஸூகறஸூகப்தட்டு, அர்கலமட சூல்கள் 

துவும் கருத்றற்தகரள்பப்தடரல் இந்த் றட்டம் 

ரற்தகரள்பப்தட்டரல், கறபறதரஸசற ண் எரு தரரற 

துன்தத்ம சந்றஸூகரண்டி றமன ற்தடும்.  

ரன் ற்தகணர, குநறப்தறட்டதுரதரல் “Sunday Observer” 

தத்றரறமகறல் தபறரகற கட்டுமறல், 2030ஆம் ஆண்டில் 

ந்து இனட்சம் ஸூகள் ன்ணறறபரஸகுபம், அம்தரள்தைம், 

தகரல்னறபரஸகுபம், எட்டரத்குபம், ரபன்தட்ட 

தொநறப்தை, ஸசடம்தன், எலுடு, அம்தகரம், ரஸகுபம், 

தணறஸூகஸகுபம், றருதொநறகண்டி, இந்துதைம், கணகரன்குபம், 

ன்ணகுபம் ரதரன்ந தகுறகபறல் குடிர்த்ப்தட 

இருப்தரல், அஸகு தரரற ரமனத்றட்டஸகமப 

ரற்தகரள்பப்ரதரரக தன தடஸகலடன் கூடி றதஸகள் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்பண. இதுதரரு றட்டரக மடதொமநப் 

தடுத்ப்தட்டரல், இமடுஸூ குபத்றலிருந்து ண்லரணது 

ன்ண றட்டத்றன் அடிப்தமடறல் தகரண்டுதசல்னப்தட 

இருஸூகறன்நது? அஸகு 2030ஆம் ஆண்டில் குடிர்த்ப் 

தடறருஸூகும் ந்து இனட்சம் ஸூகலம் ந்மகறல் 

குடிரற்நப்தடுரர்கள்? ன்கறன்ந தரரற றணரஸூகள் அந் 

ஸூகலமட ணஸகபறல் லகறன்நண. இஸதசற்தரடரணது 

ஸகமபப் தரரறதரரு துன்தகரண சூலுஸூகுள் 

ள்பறருப்தரகர அந் ஸூகள் ண்ணுகறன்நரர்கள்.  

அரரதரன, கலரறமனப் தகுறறல் "கற்குரரற" ன்ந 

ததரறல் தரரற அபறனரண கற்கள் ரரண்டி டுஸூகப்தட்ட 

ண்ம் இருஸூகறன்நண. அது தரடர்தரக 2010ஆம் ஆண்டு 

ர ரம் 09ஆம் றகற “Sunday Times” தத்றரறமகறல் எரு 

கட்டும தபறந்றருஸூகறன்நது. அந்ஸூ கட்டுமறரன, 

இஸதசற்தரட்டின்தோனம் ரழ். குடரரட்டுஸூகுள் கடல்லர் 

உட்தைகுந்து, அஸகு குடிலர் வ்ரர தரறப்தமடத்ம் ன்தது 

தற்நற றகத் தபறரகஸ தசரல்லிறருஸூகறன்நரர்கள். 

ரழ்ப்தரத்றல் மடதொமநப்தடுத்ப்தடுகறன்ந கற்குரரற 

ரமனகமபத் டுத்து றரத்ரண்டுதண ரஸகள் இந்ஸ 

சமதறதெடரகப் தனதொமந ரகரரறஸூமக றடுத்றருந்ரரம். 

ஆணரல், தரடர்ந்தும் அஸகு அந்ஸூ கற்கள் ரரண்டப்தடும் 

ரமன மடததற்ர ருணரல், ரழ்ப்தரஸூ 

குடரரட்டுஸூகுள் கடல்லர் உட்தைகுந்து தரரற தரறப்தைஸூகள் 

ற்தட்டுஸூதகரண்டிருஸூகறன்நண.  

ட ரகரத்றன் தன இடஸகபறலும் இருஸூகறன்ந 

ஸூகலமட குடிலர்ப் தறஸசறமணகமபத் லர்ப்தற்கு, 

குநறப்தரக தடுந்லறரன, இண்டு மகரண லர்ப்தரசண 

டடிஸூமககமப ரற்தகரள்பனரம். என்ர இற்மகரக 

றந்ரரடும் லர்ப்தரசண தொமந - gravitational irrigation, 

ற்மநது ற்ர லர்ப்தரசண தொமந - lift irrigation. லர் றமன 

உரகவும் தணமடத்ம் றனம் ரழ்ரகவும் இருந்ரல் 

தொனரரகஸூ குநறப்தறட்ட லர்ப்தரசண தொமநமப் 

தன்தடுத் தொடித்ம். லர்றமன ரழ்ரகவும் தணமடத்ம் 

றனம் உர்ரகவும் இருந்ரல் இண்டரரகஸூ குநறப்தறட்ட 

லர்ப்தரசண தொமநர ததரருத்ரணரகும். தடுந்லறலுள்ப 

குபஸகள் கபறண்ரல் றப்தப்தட்டிருப்தரல் அஸூகபற 

ண்ணுஸூகூடரக மலர் டி தொடிரது தபறரநறஸ 

தசன்ர கடலுடன் கனப்தமஸூ கரஸூகூடிரகவுள்பது. 

ஆகர, அஸூகுபஸகபறல் றம்தறறருஸூகும் கபறண்ம 

அகற்நற, றனத்றல் மலமத் ரஸூகற கற்தறஸூகுள் டி 

றடுன்தோனம் லரறன் உப்தைத்ன்ம அகற்நப்தடுதுடன், 

தடுந்லவு ண்றரன கூடுனரண குடிலர் ததரற்கும் 

ரகரமட கரனஸகபறல் லர்த்ட்டுப்தரடு ற்தடுமத் 

டுப்தற்கும் ரய்ப்தைஸூ கறமடஸூகும் ன்தது ணது 

கருத்ரகும். 

ஆகர, இமடுஸூ குபத்றலுள்ப லம 

ரழ்ப்தரத்துஸூகுஸூ தகரண்டுதசல்லும் தொற்சற தொமநரகஸூ 

மகரபப்தட ரண்டிது அசறரகும். அற்கு, தொலில் 

கறபறதரஸசற ரட்ட றசரறகள் றசரம் தசய்ற்கும், 

அம்ரட்டத்றலுள்ப ஸூகலமட இ ரமகலஸூகும் 

ரதரற அபவு லமப் தகறர்ந்பறத்ன் தறன்ணர் அசு அந் 

லம ட ரகரத்துஸூகுத் றமசறருப்தறஸ தசல்ற்ரகற்ந 

றட்டத்ம அதொல்தடுத்துர சரறரணரகும்.   

அமணறடுத்து, அமணத் றமசறருப்தைற்கரக தரநகய 

கந்ம றட்டம் ற்தடுத்ப்தடும் ன்ர அல்னது  கரலிறன் 

"ஸ" னம் தகரண்டுப்தடும் ன்ர தசரல்ன்தோனம் 

அல்னது ரர றட்டஸகமப அநறறப்தன்தோனம் அப்தறரச 

ஸூகலஸூகு ந் றரண றரரசணதொம் கறமடஸூகப் 

ரதரறல்மன. ஆகர, இனஸமகறல் கமடசறரக 

உருரஸூகப்தட்ட கறபறதரஸசற ரட்டம் இந் லர்ப் 

தறஸசறமணரல் தரரற துன்தஸகமபஸ சந்றஸூகஸூகூடி சூல் 

ரரன்நறத்ள்ப றமனறல், இவ்றடம் தரடர்தறல் கூடி 

கணம் தசலுத்ப்தட ரண்டும் ண ரன் 

இஸசமதறதெடரகஸூ ரகட்டுஸூதகரள்கறன்ரநன். 

இமறட, கடந் ரம் ரழ்ப்தரப் 

தல்கமனஸூககத்றரன மடததற்ந எரு தொஸூகற தறஸசறமண 

தரடர்தரக இஸசமதறன் கணத்துஸூகுஸூ தகரண்டு 

றரும்தைகறன்ரநன். இண்டு ரட்கலஸூகு தொன்ணர் - 

2012.11.30ஆந் றகற -தல்கமனஸூகக றர்ரகத்துஸூகு 

அநறறஸூகரல், ரழ். தல்கமனஸூககஸூ கமனப்தேட ரர் 

என்நறத்றன் மனர் கணகசுந்சுரற தஜணரதஜன் 

ன்தமத்ம் றஞ்ஞரணதேட ரன் சண்தொகம் தசரனன் 

ன்தமத்ம் மகதுதசய்ற்கரண தொற்சறகள் 

ரற்தகரள்பப்தட்டததரலது, தல்கமனஸூகக றர்ரகம் 

அர்கமப கடந் 30ஆம் றகற ரகரப்தரய் ததரலிஸ் 

றமனத்றல் எப்தமடத்றருந்து. அமறட, 2012.12.01ஆந் 

றகற அறகரமன 1.30 றபறல் ரழ். தல்கமனஸூகக 

ரர் என்நறத்றன் தசனரபர் தலிஸகம் ர்சரணன் 

ன்தரும் ருத்துதேட ரன் கரசதோர்த்ற சுர்சன் 

ன்தரும் ந்ற அநறறத்லுறன்நற அர்கபறன் வீடுகபறல் 

மத்துஸூ மகதுதசய்ப்தட்டிருஸூகறநரர்கள். அரரதரன்ர 

2012.12.02ஆந் றகற  - ரற்மந றணம் அறகரமன 3.30 

றபறல் ரழ். தல்கமனஸூகக தொகரமத்துதேட 

ரர் என்நறத்றன் மனர் தந்ரன் சரதஷ்குரர் 

ன்தருமட வீட்டுஸூகுஸ தசன்ந ததரலிமரர் அம 

ரற்ரஸூகரமன 9.30 றஸூகு தொன்ணர் ததரலிமரரறடம் 

எப்தமடஸூகும்தடி கூநறத்ள்பணர். அரரமபறல் 

தருத்றத்துமநறல் உள்ப ரழ். தல்கமனஸூகக றஞ்ஞரணதேட 

ரன் தசல்த்றணம் ரணுகரந்ன் ன்தருமட 

வீட்டுஸூகுஸ தசன்ந ததரலிமரர் அமத்ம் 9.00 றஸூகு 

தொன்ணர் ஸகபறடம் எப்தமடஸூகுரர அருமட 

வீட்டிலுள்பர்கலஸூகுஸூ கட்டமபறட்டுள்பணர். 

இந்றமனறல் ரழ். தல்கமனஸூககத்றலுள்ப ரர்கள் 

றகவும் அறகபவு துன்தஸகமபஸ சந்றத்றருஸூகறநரர்கள். 

ற்தகணர குற்நத்டுப்தைப் தைனணரய்வுப் ததரலிமரரறடம் 

ரல்ர் எப்தமடஸூகப்தட்டிருப்தரக ரற்மந றணம் 

உரறப்தடுத்ப்தட்டிருஸூகறநது.  

ததரலிமரர் ரர்கமபஸூ மகது தசய்ரறன் 

சரறரண தொமநறல் அர்கலஸூகு தொன்ணநறறத்ல் தகரடுத்து, 

தகல் ரஸகபறல் மகதுதசய் தொடித்ம். ஆணரல் 
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அவ்ரநறன்நற ன்ண கரத்துஸூகரக ள்பறவு 1.30 

றஸூகும் ள்பறவு 3.30 றஸூகும் தசன்ர தரரற 

குற்நம்தைரறந் தஸகரறகமபஸூ மகதுதசய்மப்ரதரன்ர, 

தரரற தமடகர்த்லுடன் அர்கமபப் ததொரத்தும் 

மகறரன மகது தசய் ரண்டும்? ன்ந ரகள்ற 

ரழ்ப்தர ஸூகபறடம் லந்துள்பது. இத்மக றகழ்வு 

அம்ஸூகள் த்றறல் றகப்ததரற அஸச சூமனத்ம் தேறமத்ம் 

ரரற்ரறத்துள்பது. இந்ஸ தசற்தரடுகபறணரல் இன்ர 

ரழ்ப்தரப் தல்கமனஸூககம் அல்ரனரனகல்ரனரன 

றமனம அமடந்துள்பது. ரழ். தல்கமனஸூகக ஆசறரற 

சதோகம் டுத் தொற்சறறணரல் இன்மந றணம் அர்கள் 

ததரலிமரருடன் ரதஸசுரர்த்மறல் ஈடுதட்டிருஸூகறநரர்கள். 

தல்கமனஸூகக றர்ரகத்றணரல் ததரலிமரரறடம் 

எப்தமடஸூகப்தட்ட அம்ரர்கள், அர்கலஸூகுத் 

தரறரரனர இன்ர வுணறரவுஸூகுஸூ தகரண்டு 

தசல்னப்தட்டுள்பணர். இன்தம் தன ரர்கள் 

ரடப்தட்டுருரகவும்  அநறகறரநரம்.  

இந் றமனறல் என்மந லஸகள் தைரறந்துதகரள்ப 

ரண்டும். அரது, இவ்ருடம் ம்தர் ரம் 27ஆந் றகற 

இந்து ஸூகள் அதஷ்டிஸூகும் கரர்த்றமக றபஸூகலட்டுத் 

றணரகும். அணரல் அன்மந றணம் இந்து  ஸூகள் 

கரர்த்றமக றபஸூகலட்டுஸூகரண லதத்ம ற்நரண்டிது 

அர்கபறன் சஸூ கடமரகும். ஆணரல், ரவீர் றணதொம் 

அன்மந றணத்றல் அதஷ்டிஸூகப்தடுரல், அன்மந 

றணம் ரமன 5.00 றஸூரக இரணுத்றணரும் 

ததரலிமரரும் ரழ்ப்தரப் தல்கமனஸூககத்துஸூகுள் 

உட்தைகுந்றருஸூகறன்நணர். கரர்த்றமக ரத்றல்ரன் இந்து 

த்ர்கள் தகபரற றம், கந்சஷ்டி றம், கரர்த்றமக 

றம், கரர்த்றமக றபஸூகலடு ஆகற றஸகமப 

அதஷ்டிப்தது ஸூகம். இந் ரத்றல் அதஷ்டிஸூகப்தடும் 

இந் றடஸகமபத் தரடர்ந்துரன் தறள்மபரர் கம, 

றருப்தரம, றருதம்தரம ரதரன்ந றஸகள்கூட 

அதஷ்டிஸூகப்தடுதுண்டு. ஆகர, இந்ஸூ கரர்த்றமக 

ரத்றல் ருகறன்ந றர்கலமட ற ரட்கமபஸூகூட 

அர்கபரல் அதஷ்டிஸூக தொடிர எரு சூல் அஸகு 

உருரஸூகப்தட்டிருஸூகறநது. இந் கரர்த்றமக ரத்றல்ரன் 

தறரறத்ரணறரறல் வீர்கலஸூகரண றணத்மஸூ 

தகரண்டரடுகறநரர்கள். ன், இனஸமகறல்கூட ரஜ.ற.தே.றணர்  

இநந்துரதரணர்கலஸூகரண றரகறகள் றணத்ம 'கரர்த்றமக 

வீர்கள் றணம்' ணஸூ தகரண்டரடுகறநரர்கள். இந் 

றமனறல்ரன் றர்கள் ரகட்கறநரர்கள், ஸகலஸூகரக 

இநந்துரதரணர்கமப, ஸகரபரடு ரழ்ந் தறள்மபகமப 

ரஸகள் ட்டும் ன் றமணவுகூஸூகூடரது? ன்ர. அறல் 

றரம் இருஸூகறன்நது.  

சறஸகப ஸூகலஸூகு எரு மகரண றரதொம் 

றர்கலஸூகு இன்தணரரு மகரண றரதொம் 

இருப்தன்தோனம் இந் ரட்டிரன ல்லிஸூகத்ம ற்தடுத் 

தொடிரது. ன்ரணரடு ரழ்ந்ர்கலஸூகரக, ன்தமட 

தறள்மபஸூகரக, ன்தமட ந்மஸூகரக, ன்தமட 

ணதஸூகரக அன்மந றணம் எரு றபஸூகு 

தகரலத்துற்குஸூகூட அர்கலஸூகு தொடிறல்மன. இந் 

ண்றரன அந் உரறமகூட ஸூகு இல்மனதன்ந 

ண்ம் றர்கபறடம் ற்தட்டிருஸூகறநது. இரரதரன, 

தொள்பறரய்ஸூகரலில் இநந்துரதரண ஸூகலஸூகரக கடந் ர 

ரம் 18ஆம் றகற றபஸூகு தகரலத் தொன்நரதரது 

தமடறணர் அர்கமபத் டுத் சூழ்றமனமத்ம் இந் ஸூகள் 

கண்டிருஸூகறநரர்கள். றர்ரும் ர ரத்றலும் உஸகபரல் 

அமணப் தரர்ஸூக தொடித்ம். ஆகர, ஸூகள் ஸகலமட ண 

றம்றஸூகரகவும் ண ஆரலுஸூகரகவும் றபஸூகுகமபஸூ 

தகரலத்ற ஆரமண தசய்ற்கு இந் அசு அதறஸூக 

ரண்டும். இது எரு ணற உரறமப் தறஸசறமண! இது 

அர்கலமட ணஸகரபரடும் ணற ரத்ரரடும் 

சம்தந்ப்தட்டரகும்.  

ஸூகலமட றம்றரண ரழ்வுஸூகு அதறறருத்ற ட்டும் 

ரதரதுரணல்ன, றம்றரண, றரரண ரழ்வு 

கறமடப்ததன்ததும் தொஸூகறரணது. இந் ரழ்றரன 

தொஸூகறரக தல்கமனஸூகக ரர்கலமட கருத்துஸூகள் 

ற்ரம் அர்கலமட றமனமகள் கணத்றதனடுஸூகப்தட 

ரண்டும். றழ் ரர்கள் இவ்ரர இமடரஸகபறல், 

அதுவும் அறகரமன ற்ரம் இவு ரமபகபறல் 

மகதுதசய்ப்தடுது இந் ரட்டில் தஸகரண 

சூழ்றமனமத் ரரற்ரறத்றருஸூகறநது. இம அச 

தஸகரம் ன்ர தசரல்ர? அல்னது இரணு 

அடரடித்ணம் ன்ர தசரல்ர? இமப் தரர்ஸூகும்ரதரது 

ரழ்ப்தரம் ன்ண சூழ்றமனறல் இருஸூகறன்நதன்தம 

தபறப்தமடரகஸூ ரகட்கரண்டி சூல் 

ரரன்நறறருஸூகறநது. 

கடந் 30ஆம் றகற தனஸ்லணத்துஸூகு ஸூகற ரடுகள் 

சமதறரன தரர்மரபர் அந்ஸ்து கறமடத்றருஸூகறநது. 

ரஸீர் அதரத் அர்கள் இன்ர உறருடன் இல்மன. ஆணரல், 

அது தவுடல் ரரண்டிதடுஸூகப்தட்டு ஆரய்ஸசற 

தசய்ப்தடுகறன்நது. அந் ரட்டுஸூகு இன்ர அஸகலகரம் 

கறமடத்றருஸூகறநது. ற்தகணர, தன்ணரதறரறஸூகரவும் இந் 

றமனறரன எரு றடுமனமப் ததற்ரஸூதகரண்டது. 

இந்றரறன் தறதன சஞ்சறமகரண “இந்றர ருரட” 

1990கபறல் எரு கருத்துஸூ கறப்மத தபறறட்டிருந்து. 

உனகத்றரன தோன்ர தொஸூகற கந்டிதமடத் மனர்கபறன் 

ததர்கமப அறரன குநறப்தறட்டிருந்து. தல்சன் ண்ரடனர, 

ரஸீர் அதரத் ற்ரம் ரலுப்தறள்மப தறதரகன் 

ன்ரதரரர அந் தோருரர். 

 

නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
தகப உரப்தறணர் அர்கரப, உஸகலஸூகு இன்தம் எரு 

றறடம் இருஸூகறநது.  

 

ගු එවන. ශ්රීතරන් මශතා 
(ரண்தைறகு சற. சறநலன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தல்சன் ண்ரடனர அர்கள் ன்தமட கரனத்றரன 

அந் ரட்டுஸூகு றடுமனமப் ததற்ரஸூதகரடுத்ரர். ரஸீர் 

அதரத் இன்ர உறருடன் இல்னரறட்டரலும் இன்ர அந் 

ரடு தறப்தந்றரன ஏர் அந்ஸ்மப் ததற்நறருஸூகறநது. 

ரலுப்தறள்மப தறதரகன் இநந்ரதன்தது இன்தம் 

றஞ்ஞரண ரலறரக உரறப்தடுத்ப்தடறல்மன. 

தனஸ்லணதொம், தன்ணரதறரறஸூகரவும் இன்ர ஸூகற ரடுகள் 

சமதறல் அஸகத்தும் ததற்நறருப்தமப்ரதரன ஸகலஸூகும் 

ஏர் அந்ஸ்து கறமடஸூகும் ன்ந ம்தறஸூமக றர்கபறடம் 

இருஸூகறநது. ஆகர, இன்மந கரனஸசூமனத்ம் 

உனகத்றதமட சரறரண றமனப்தரடுகமபத்ம் 

றர்கலமட உண்மரண ணறமனகமபத்ம் 

தைரறந்துதகரண்டு அர்கலஸூகு எரு லர்வு ஸகுற்கு இந் 

அசு தொன் ரண்டும். இந் ஸூகலமட இணப்தறஸசறமண 

லர்ஸூகப்தடரம, இந் ரட்டில் தைமரரடிப் 

ரதரறருஸூகறன்ந இணப் தறஸசறமணஸூகு எரு லர்வு 

கரப்தடரம இந் ரட்டில் அமறறன்மத்ம் 

தறஸசறமணகலம்ரன் தரடர்ந்து தகரண்டிருஸூகும். 
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ற்தகணர, இந் ரட்டில் ரர்கள்லதும் 

இமபஞர்கள்லதும் டத்ப்தட்ட அடரடிகள் இப்ததரலது 

தல்கமனஸூகக ரர்கள்லதும் அஸரகநறறருஸூகறன்நண. 

இந் அடரடிகலஸூகு எரு தொற்ரப்தைள்பற மஸூக 

ரண்டுதன்ர ரகட்டு, றமநவுதசய்கறன்ரநன். ன்நற. 

 
[11.00 a.m.] 

 

ගු විනායගමූර්ති මුරලිෙරන් මශතා (නැලත පදිංිකිරීමදම් 

නිදයෝජය අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு றரகதோர்த்ற தொபறன் - லள்குடிரற்ந தறற 

அமஸசர்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister 

of Resettlement) 

Thank you, Hon. Deputy Chairman for  this 

opportunity given to speak when the Votes of  two very 

important Ministries, the Ministry of Water Supply and 

Drainage and the Ministry of Irrigation and Water 

Resources Management, are being taken up for 

discussion. 

First of all, I would like to answer the Hon. Shritharan 

who spoke about the Iranamadu Scheme. He need not fear 

because there will not be any problem for the people of 

Kilinochchi when  water from the Iranamadu Tank is 

taken to Jaffna. Now, we are going to allocate more than 

Rs. 20,000 million to raise the Iranamadu Tank bund by 

more than five feet and only excess water will be supplied 

as drinking water to the people of Jaffna. We have already 

done a project such as this in Unnichchai in the Eastern 

Province. We have raised the Unnichchai Tank bund by 

five feet and we supply drinking water to 300,000 people 

in the Batticaloa District. There is no harm caused to the 

farmers of Unnichchai due to this project. They have done 

more cultivation in those areas this year and have got 

good profits also. That is why I say that you need not fear 

about that scheme.  

People in Jaffna  are also our people. So, we have to 

give water to them. Otherwise, who is going to give them 

water? You are speaking about Tamil people, but you  

neglect giving water to the Jaffna people.  They are also  

our people. That is why our Government has made a 

decision to provide drinking water to them. There are no 

bad effects created by this project.  

Sir, I really appreciate our Minister, the Hon. Nimal 

Siripala de Silva. He came several times to the Batticaloa 

District and allocated a large sum of money to major 

irrigation schemes. There are more than 10 major 

irrigation schemes in the Batticaloa District. The Hon. 

Minister allocated Rs. 45 million for the Kaddumurivu 

Scheme. Under that scheme, he allocated Rs. 92 million 

for the concretion of a road used by the farmers. It is the 

longest road in the Batticaloa District and about 19 

kilometres of the road has already been completed by 

now. Through that scheme, people have benefited. They 

have cultivated nearly 1,000 acres of paddy during the 

last Yala season and have got a lot of benefits from that. 

At the same time, under the Wakaneri Scheme, which is 

one of the major schemes, he has already allocated Rs. 5 

million to renovate the tank and allocated Rs. 7 million 

for the Sempayadi Anicut.  Further, he has allocated Rs. 6 

million for the Punanai Anicut, which supplies  water to 

about 8,500 acres of paddy lands and people are doing 

paddy cultivation with that water. In the last Yala season, 

they have got a lot of harvest in those areas.  

The other major scheme is the Rugam Scheme. Under 

that scheme, Rs. 150 million has been allocated for the 

Mavadi Odai Anicut. That work is going on now. On 

completion of that project, people of those areas will be 

getting a lot of benefits. At the same time, Rs. 200 

million has been allocated for renovation of the dam and 

that also has already been done. Nearly 9,750 acres of 

paddy land have been cultivated during the Yala season 

from the water that people get under the Rugam Scheme.  

Hon. Minister and I went nearly 60 kilometres into the 

Thoppigala Junction and we saw the Kitulwewa Tank and 

the Rugam Tank. We are going to join these tanks in a  

future project. The Hon. Minister has already ordered the 

Secretary and other officers to do a feasibility study in 

that area. If we implement that project, we would be able 

to  cultivate  9,750 acres of land in that area. I really 

appreciate the support given by our Hon. Minister who is 

here in this House now.  

The other is the Unnichchai Dam Project. The 

Unnichchai Dam is the biggest dam in the Batticaloa 

District. For that, Rs. 883 million has already been 

allocated from the Votes of the Ministry of Irrigation and 

Water Resources Management to raise the tank bund by 

five feet.  

The Hon. Dinesh Gunawardena, Minister of Water 

Supply and Drainage, is also present in the House. He has 

allocated Rs. 11 million for that water supply project. 

Now 300,000 people living in that area are getting the 

benefit. They get drinking water from that tank.  At the 

same time, I must tell you that people there have 

cultivated 12,750 acres of land and they got a big profit 

during the last Yala season.  

A sum of Rs. 50 million has been allocated for the 

renovation of Navakiri Tank, which comes under one of 

the major irrigation schemes.  People of that area are 

cultivating 17,500 acres of land from the waters of the 

Navakiri Tank. I really appreciate the work done by the 

Hon. Minister in this regard. People in the Batticaloa 

District are benefited from this project and there are no 

more problems related to water there.  

A sum of Rs. 5 million was allocated for the 

renovation of Wadamunai Tank and for the renovation of 

Welkakandi Tank, Rs. 3 million was allocated.  A sum of 
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Rs. 2 million was allocated for the renovation of 

Thumpankerni Anicut.  People in those areas are getting 

the benefits and 47,300 acres have been cultivated by 

them. I must especially mention one fact. That is, during 

the last Yala season, many districts were affected by the 

drought. People in Anuradhapura, Polonnaruwa, Ampara, 

Hambantota, Kurunegala and Monaragala Districts lost 

their paddy harvest due to the drought. The harvest got 

from those areas was very poor. Even we, in the 

Batticaloa District, faced the drought, but no one lost a 

single acre of paddy due to the drought. I really appreciate 

the Hon. Minister for doing very good water resources 

management projects in that area. That was why people 

were able to harvest 300,700 metric tons of paddy in the 

last Yala season.  Hon. Members representing the TNA 

from the Batticaloa District are present here in the House. 

They know the reality from A to Z. Nobody can deny 

that. I would like to again appreciate the Hon. Minister 

for the development work done in those areas.  

The Ministry of Irrigation and Water Resources 

Management is doing a lot of work not only in our areas 

but also around the country. Moragahakanda, Kalu Ganga 

and Kantalai projects are among those. People in the 

Trincomalee District are getting drinking water from the 

Kantalai Tank.  At the same time, they are getting a lot of 

benefits from the development work done in those areas. 

Therefore, without acknowledging those facts, you cannot 

just blame the Government saying that the Government 

has done nothing in those areas. After 30 years of war, we 

cannot do all the development work in those areas just in 

three years. Development work in those areas has already 

been started. Water resources management projects in the 

Eastern Province have already been started. I really 

appreciate the work done by the Hon. Dinesh 

Gunawardena and the Deputy Minister, Hon. (Mrs.) 

Nirupama Rajapaksa.  

There is one village called, “Tirunelveli”, where there 

was no drinking water; the Hon P. Ariyanethran of TNA 

knows that very well. More than Rs. 10 million has been 

allocated for the water supply project there. We are going 

to get water from Ampara and we will be able to complete 

this water supply project at the end of next year. 

Thereafter, people in the Batticaloa District will never 

face a problem of drinking water. We are going to 

complete drinking-water projects in those areas.  

In the same way, we are going to do water resources 

management projects in the Northern Province also. But,  

are there problems. We accept that.  The Ministry of 

Water Supply and Drainage and the Ministry of Irrigation 

and Water Resources Management have done the 

necessary feasibility studies and they will start water 

supply projects in the Northern Province as well. We are 

going to complete all the projects in those areas within 

two years. Thereafter people in those areas, especially the 

people in the Jaffna District, will also get the benefits. We 

are going to supply water to the areas in the Jaffna 

District from the Iranamadu Tank. As you know, the 

scientists are telling now that after 20 or 50 years, the 

waters in the Jaffna Peninsula will turn salty, because the 

Jaffna Peninsula is surrounded by the sea. They have 

found that calcium gets mixed with the water and as a 

result the water turns salty. That is why His Excellency 

the President has given directions to start these water 

supply projects using the water from the Iranamadu Tank. 

That is for our Tamil people. Why you are neglecting 

them? They are also your people. We want you to give 

water to them. That is why I kindly request you not to 

disturb these kinds of projects. Come and give all the 

support to the Minister to supply water to those areas.  

That is why I  repeat again and again that I really 

appreciate the Hon. Nimal Siripala de Silva. He came 

several times to Batticaloa. He has completed Wakaneri 

Scheme in Pondugalchenai Road where people faced a lot 

of hardships to cross the rivers. There are two rivers. 

Now, he has allocated nearly Rs. 50 million. We have 

already constructed one causeway and the other causeway 

is in progress. We are going to finish that project by 

January. I kindly request the Hon. Minister to come and 

open that bridge for the people, once it is completed. We 

are also constructing a nine-kilometre concrete road in the 

same area. Rupees 60 million has been allocated for 

Wakaneri Pondugalchenai Scheme. We have already got 

the money. Work is going on very well. Now, farmers are 

getting a lot of benefits. We are going to do many projects 

like that.  

I really appreciate the work of both key Ministries - 

one providing drinking water and the other providing 

water for the agricultural sector. I really appreciate His 

Excellency President Mahinda Rajapaksa and the 

Minister, Hon.  Basil Rajapaksa in the same way,  He 

visited our Rugam Tank two or three times. He promised 

to develop that tank. I am grateful to the Ministers, Hon. 

Basil Rajapaksa, Hon. Nimal Siripala de Silva, Hon. 

Dinesh Gunawardena, and the Deputy Ministers, Hon. 

(Mrs.) Nirupama Rajapaksa and Hon. W.B. Ekanayake. I 

am also grateful to the staff of the Ministries and their 

permanent Secretaries. I really appreciate the work done 

by all of you. You have done a  marvellous job in the 

Eastern Province. Thank you so much everybody. 

Thank you.  
 

 

[ප.බහ. 11.12] 

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரஸூக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, විශලේශඹ්තභ අශප් යශේ 

ළදත් අභහතයහවල ිරහිඳඹක් පිළිඵ විහදඹ ඳළළත්ශන ශම් 

අසථහශේදී රුණු ිරහිඳඹක් ඉදිරිඳත් ිරරීභට අසථහ රළබීභ 

ම්ඵ්තධ ුමටු ශනහ. අශප් යට හරි ර්භහ්තතඹ අතිනුත් හරි 

තහක්ණඹ අතිනුත් ඉතිවහඹ පුයහට ඉතහ ඉවළි්තභ ළජඹුණු 

යටක්. අශප් යශේ පිහිටීභ අනු රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි,  
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භධයභ ඳුයශඹ්ත ඳට්ත ශන රයහ වළශරන වහ ඳේධතිඹක් 

යට පුයහ විවිධ ්රශේලලි්ත භව මුහුදට ළශටනහ. රශේ ඟ 

අම්ඵර්තශතොටි්ත, නිල්රහ ඟ භහතරි්ත, ගිව ඟ ගිවශතොටි්ත, 

ළු ඟ ළුතරි්ත, ළරිජ ඟ ළරිජශඹ්ත, රහ ඔඹ 

පුත්තරම් දිහශ්ත, භවළලි ඟ ශෝ්තශන්ත භව මුහුදට 

ළශටනහ. ඉතහභත් සුවිශලේ වූ ළදත්භිර්ත යුුම පිහිටීභක් 

උරුභඹක් අශප් යටට රළබිරහ තිශඹනහ. අශප් යශේ මලි 

ජනහහ ශොඩ නළඟුශණත් ශම් හරි ඳේධතිඹ ශක්්ත්රත ය 

ශනි.. භල්ුම ඔඹ අඵඩ අනුයහධ ග්රහභ, රහ ඔඹ අඵඩ විජිත 

ග්රහභ ආදී ලශඹ්ත අශප් යශේ ග්රහභ ඳේධතිඹ ශොඩ නළ ඟුශණ් හරි 

ඳේධතිඹ ශක්්ත්රත ය ශනි.. අශප් ඉතිවහශේ තහක්ණඹ 

ශොඩ නළඟුශණත් හරි ඳේධතිඹ ශක්්ත්රත ය ශනි..  

අශප් පුයහණ යජරු්තශේ වඳ්තම් ව ඔවු්තශේ ගුණ 

ඹ්තශනත් ශම් හරි ර්භහ්තතඹ ුමශ ඉටු යන රද ශරේසන 

ශේහ්ත ශවේුම ශොට ශනි.. ඳයහ්රභඵහහු යේජුරුශෝ භවහ 

නයඳතිශඹක් වළටිඹට අශප් භන ුමශ තිශඵ්තශ්ත, ධහුමශේන 

යේජුරුශෝ භවහ නයඳතිශඹක් වළටිඹට අශප් හිත් ුමශ තිශඵ්තශ්ත, 

ඒ හශේභ ඳශමු ළ වළටිඹට ඵක්කුරභ ළ  නිර්භහණඹ ශ 

ඳණ්ඩුහබඹ යේජුරුශෝ අශප් වදත් ුමශ ශනොනළශන කරිතඹක් 

ඵට ඳත්  ඇ තිශඵ්තශ්ත හරි ර්භහ්තතඹට යන රද ශේඹ 

ශවේුම ශොට ශනි.. නමුත් රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, භට 

තිශඵන නහටු ශම්ි.. පුයහණශේ අපි ආයක්හ යන රද හරි 

ඳේධතිඹත් ඒ වහ ළට ළහුණු භවහ දළළ්තත තෂි ර්භහ්තතඹත් 

අද ඉතහභත් අුමරු අ්තතයහඹහරී තත්ත්ඹට මුහුණ දීරහ 

තිශඵනහ.  

වි ශලේශඹ්තභ අශප් යශේ ඉතිවහශේ පුයහණශේ ළේ 

32,000ක් තිබිරහ තිශඹනහ. ශම් ළේලි්ත දළ්ත ඉතිරි  ඇ 

තිශඵ්තශ්ත 14,000ි.. ඒ 14,000නුත් රු නිශඹෝජය 

බහඳතිුමභනි, 12,000ක් විනහලඹ අභිමුට ඇවිත් තිශඵ්තශ්ත. 

බ්රිතහනය අධියහජයහදී්ත අශප් යටට ඳටන රද ඹම් ආර්ථි 

රුණු ශවේුම ශොට ශන භවහ දළළ්තත හරි ර්භහ්තතඹක් 

විනහලඹට ඳත් වුණහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට ත්ශතොත් රු 

නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, හරිඹශඳොලි්ත ඳට්ත ශන වරහත 

දක්හ ිරශරෝමීටර් 50ක් දක්හ දිශන ඒ ඳහයට ඳභණක් ළේ 

අමුණු විලහර ්රභහණඹක් ගිර ශන තිශඵන ඵ අපි ඉතිවහශේ 

අවරහ තිශඵනහ. නමුත් අශප් පුයහණ යජරු අවසි්ත ළශටන 

ුමය ටි එක් රැස ය ත්ශත් ශොශවොභද? එ ඳළත්තිර්ත 

විඹළි රහඳඹ පුයහ ඳළතිරුණු කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ ළේ 

ඳේධතිශඹ්ත ුමය ටි රැස ය ත්තහ. අශනක් ඳළත්ශත්ත භධයභ 

ඳුයඹ ආයක්හ ය නිමි්ත රයහ රන වහ ඳේධතිඹ 

අවම්භළඩල්ර ශේල්ශර්ත වයස ය ුමය ටි උඩට ත්තහ. 

වළඵළි., අශප් යශේ වර්ධනශේ භවහ විතති මිථයහ වමුශේ අශප් 

භධයභ ඳුයඹ විනහලඹට ඳත් ශහ. ය්තශදනිර, ය්තටළශේ, 

ශොත්භ ශල් ඒ හශේභ භනරළ ජරහල වදරහ  භධයභ 

ඳුයඹට භවහ දළළ්තත වහනි ශන එන රද, භධයභ ඳුයඹ 

මුළුභනි්තභ විනහලඹට ඳත් යන රද හරි ර්භහ්තතඹට ශම් යට 

අීයර්ණ ශහ . ඒ ළරැදිි..  

අද භහ ුමනක් වතයක්  ඳහඹන ශොට සිඹලු වහ ඳේධති 

හි ශන තත්ත්ඹට ඳත්  ඇ තිශඵ්තශ්ත කුභක් නිහද?  

තමු්තනහ්තශේරහ අශප් යශේ තිබුණු සහබහවි ම්ඳත, එහි 

පිහිටීභ, එහි ගුණහව පිළිඵ ළරිරල්රට රක් ශොට අශප් යශේ 

හරි ර්භහ්තතඹ දියුණුට ශශනනහ ශනුට භධයභ ඳුයඹ 

මුළුභනි්තභ විනහල යන තළනට ඳත් ය තිශඵනහ.  

භධයභ ඳුයශේ ශොඩ නඟහ තිශඵන ජරහල දස ශදක් 

ශනොඩහ හිනශොට උුමයහ රන තත්ත්ඹට ඳත්  ඇ 

තිශඵනහ. එභ ජරහල සිඹඹට 30ිර්ත, 40ිර්ත ශයෝත භඩලි්ත 

පිරිරහ තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශි.. භධයභ ඳුයඹ 

මුළුභනි්තභ විනහලඹට ඳත් ය තිශඵනහ. වළඵළි., පුයහණශේ 

ළේ 32,000ක් තිබුණත් රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, එ 

ළක්ත් භධයභ ඳුයශේ තිබුශණ් නළවළ. භධයභ ඳුය 

ඳේධතිශේ ළේ වළදුශේ නළවළ. ඒ අශප් යශේ සහබහවි උරුභඹ. 

ඒ භත තභි. අශප්  යශේ ජරස්තධඹ යහ ඳළුමශණ්. ඒ භත 

තභි. අශප් යශේ සහබහවි ම්ඳත ආයක්හ වුශණ්. වළඵළි., භවහ 

විතති වර්ධනඹ ්රතිපරඹක් ශවේුමශොටශන භධයභ 

ඳුයඹ මුළුභනි්තභ විනහලඹට රක්  ඇ තිශඵනහ. අද එහි ්රතිපර 

ඵට ඳත්  ඇ තිශඵ්තශ්ත ශභොක්ද? කුඩහ හරඹක් හි්තශ්ත 

නළති න විට ශම් වහ ඳේධතිඹ විඹළශශන තළනට ඳත්  ඇ 

තිශඵනහ.   

රු නිශඹෝජය  බහඳතිුමභනි, ගිඹ අවුරුේශේ ඳළළති නිඹඟඹ 

දළළ්තත නිඹඟඹක් ශර අර්ථ ථනඹ ශත් එළනි නිඹඟඹක්  

තිබුශණ්  නළවළ. නමුත් භවහ හරි ර්භහ්තත ඳේධතිඹක්  එක් 

ශොඩ නළඟී තිබුණු  සිඹලු තෂිර්භ බිම්  විනහල වුණහ.  භවළලි 

"එච් " රහඳශේ තෂිර්භ බිම්  සිඹල්ර විනහල ්තනට ඳට්ත 

ත්තහ. ඒ හශේභ  ගිරිතශල් යහඳහයඹ, වුඩුල්ර යහඳහයඹ  

විනහල ්තනට ඳට්ත ත්තහ. නහච්කද යහඳහයශේ ුමය දු්තශ්ත 

නළවළ.  ශම් විධිඹට ශම් ළයදි හරි ර්භහ්තතඹ ශවේුම ශොට ශන 

අශප් යශේ ශම් හරි ම්ඳත ඉතහභ අුමරු අ්තතයහහරී 

තත්ත්ඹට ඳත්  ඇ  තිශඵනහ.  අඩුභ තයශම්  ශම් ශද  භනහ 

වළඟීභිර්ත යුුම ඵරමි්ත ශභඹ නිළයදි යනහ ශනුට  

තමු්තනහ්තශේරහත් අීයර්ණ ශරහ තිශඵ්තශ්ත  ඒ දිහටභ 

තභි.. ඒ තභි. තිශඵන නහටු. හරිභහර් 

ශදඳහර්තශම්්තුමශේ  භවත්රු්තට දළනුභ තහක්ණඹ  තිශඵ්තනට 

පුළු්ත. වළඵළි., ඔවු්ත අශප් යශේ පිහිටීභ, අශප්  යශේ සහබහවි 

ම්ඳත, ඒ සහබහවි ම්ඳත අනහත ඳයහම්ඳයහ්ත 

ණනහට ආයක්හ ය ශද්තශ්ත ශොශවොභ ද,  ඒ සහබහවි 

ම්ඳත භත අශප් යශේ වයන තත්ීයඹ ස ය්තශ්ත  

ශොශවොභද  ඹන හයණහ ළනත් රහ ඵළලීභ  අලයි..  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, හරි ර්භහ්තතඹ ිරඹ්තශ්ත 

අශප් වයවිතඹ.  අශප් වයවිතඹ ළට ළහිරහ  තිබුශණ්  ඒත් එක්.  

අශප් වසතතිඹ ශඩ නළඟුශණ් එතළන. අශප් බයත්ඹ ශොඩ 

නළඟුශණ් එතළන. අශප්භ ශොඩ නළඟුශණ් එතළන. අශප් 

තහක්ණඹ  වළදුශණ් එතළන.   ශම් දළළ්තත හරි ර්භහ්තතඹ  අද 

බිහිසුණු අනුමරුහරී තත්ත්ඹට ඳත් ය තිශඵනහ.  

තමු්තනහ්තශේරහ උඩු ඹටිකුරු යන රද ශම්  වර්ධනශේ 

්රතිපර නිහ කුඩහ ඉශඩෝයඹට ඳහ  භවහ දළළ්තත  නිඹඟඹක් 

ඇති යන තත්ත්ඹක් අද අඳට ශනළවිත් දී තිශඵනහ.  ළයදි 

වර්ධනශේ ්රතිපර, ළයදි වර්ධනශේ ඉරක් අශප්  යටට 

භවහ  දළළ්තත  විනහලඹක්  ඇති ය තිශඵනහ.   

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ ශඳොදු රුණු  එශේ  තිශඵන 

අතය ර්තභහන  රු  ඇභතිුමභහශ්ත  රුණු ිරහිඳඹක් භට 

දළන ්තනට  අලයි..  ඳශමුන රුණ ශම්ි..  2012.06.29 

නදහ  ඔඵුමභ්තරහ  දභහ තිශඵන ළබිනේ ඳත්රිහ භහ ුම 

තිශඵනහ.  ශභභ ළබිනේ ඳත්රිහ ස ිරරීභ වහ  හරිභහර් 

වහ ජර ම්ඳත්  ශභනහයණ  අභහතයහවලශේ ශල්ම්යඹහ 

මිටුශේ බහඳතියඹහ වළටිඹට ටයුුම ය  තිශඵනහ. ඒ 

ශේභ හරිභහර් ශදඳහර්තශම්්තුමශේ අධයක් ජනයහල් යඹහ - 

අදහශ අභහතයහවලශේ  නිරධහරි්ත ටි විතයක් ත්ශතොත් - ඒ  

හශේභ භධයභ ඳරිය අධිහරිශේ බහඳති ම්ඵ්තධ ශරහ 

තිශඵනහ. ශම් ආඹතන ම්ඵ්තධ ශරහ තභි.  ශභභ ළබිනේ 

ඳත්රිහට අලය මලි  ඳදනභ වදහ තිශඵ්තශ්ත.  
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[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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ඳශමු පිඹශර්දී ළේ, ජරහල, විල් 17ක් දිඹ භත ඳහශන  අවස 

ඹහනහ ශොඩ ඵළස ඇභ වහ ශතෝයහ ශන ඇත ිරඹන හයණඹට 

ශම් ළබිනේ ඳත්රිහශ්ත තමු්තනහ්තශේරහ එඟ ශරහ 

තිශඵනහ. ශම් තභි. ඉදිරිඳත් යන රද ළබිනේ ඳත්රිහ.  භහ 

තමු්තනහ්තශේශ්ත ඉල්රහ සිටිනහ, රුණහය දිඹ භත ඳහශන  

අවස ඹහනහ ශඩ ඵළස ඇභ ශනුශ්ත ශතෝයහ ශන තිශඵන 

ජරහල 17 ශම් ඳහර්ලිශම්්තුමට දළ්ත ඉදිරිඳත් ය්තනඹ ිරඹහ. 

ජරහල 17ක් ශතෝයහ ශන තිශඵන ඵ ළබිනේ ඳත්රිහශේ 

තිශඵනහ. ශම් ජරහල 17 ශභොනහද, එි.්ත අශප්ක්හ යන  

්රතිපර  ශර්ද,  එඹ අශප් යශේ  හරිභහර් ක්ශේත්රඹට යන 

ඵරඳෆභ ශර්ද, එඹ අශප් යශේ ඳදනභ වූ තෂි ර්භහ්තතඹට 

යන ඵරඳෆභ ශර්ද ිරඹහ විග්රවහත්භ ්රහලඹක් ශම්  

ඳහර්ලිශම්්තුමට ඉදිරිඳත් ශ යුුමි.. ශම් ළේ අශප් යශේ 

ජනතහශේ ළේ. ඒහ නිම් ශෝතත්රහත්හයි.්තට, හභහනය 

පුේරඹ්තට, ඇභතියඹහට ශවෝ නිරධහරි්තට අි.ති ළේ 

ශනොශි.. ශම්හ අශප් යශේ ශොඩ නළඟුණු ඓතිවහසි 

උරුභඹ්ත.  එඹ භත නු රළබ   ීය්තදු, ීයයණ ශම් ඳහර්ලිශම්්තුමශේ 

්රහලඹට ඳත් ශ යුුමි..  ශම් ළේ 17 ශභොනහද ිරඹහ ්රහල 

ශ යුුමි..    

ඊශඟට භභ ඔඵුමභහශ්ත දළන ්තනට ළභතිි.,  2011 

අවුරුේශේ ශඳඵයහරි භහශේ 07 න දහ  හරිභහර් 

ශදඳහර්තශම්්තුම  විසි්ත  ඳශ යන රද  දළ්ත ඇභ ළන.  ඒ 

දළ්ත ඇශම් තිශඵ්තශ්ත හරිභහර් ශදඳහර්තශම්්තුමට අඹත්  

ජරහලර වකහය ශඵෝේටු ශේහ්ත  ඳළළත් ඇභ වහ ඵදු දීභට 

සුදුසු ආශඹෝජඹ්ත ළ ඇභ ළනි.. ජරහල 23ක් තිශඵනහ.  

මි්තශ්තරිශේ මි්තශ්තරිඹ ළ,  ශඳොශශ්තනරුශේ ඳයහ්රභ මු්රඹ,  

දඹුල්ශල් ඉේඵ්තටු ළ, ඒ හශේභ අනුයහධපුයශේ තිහ ළ,  

භවනුය නුය ළ  ආදී  ලශඹ්ත ්රධහන ජරල 23ක් වකහය 

ශඵෝේටු යහඳතතිඹ ශනුශ්ත ඵදු ශද්තන ආශඹෝජඹ්ත  ළහ 

තිශඵනහ. ශම් ළේ 23 වහ  දළනට  ඉදිරිඳත් ය  තිශඵන ඵදු 

මුදල් ්රභහණඹ ශර්ද, ශතෝයහ ත් ආශඹෝජඹ්ත වුද, ඒ 

ආ ශඹෝජඹ්ත අතය ඇති ය ත් ගිවිසුම් ශභොනහද  ිරඹහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්්තුමට ඉදිරිඳත් ය්තන ඕනෆ. ශම් ඵදු ශද්තනට 

වද්තශ්ත  තභ්තශේ ඉඩභක් ශවෝ  තභ්තශේ ඳයම්ඳයහශ්ත වම්ඵ 

වුණ බදරඹක් ශවෝ ශනොශි.. අශප් යශේ උඳ්ත නූඳ්ත  

ඳයම්ඳයහට අි.ති, අශප් යශේ ඓතිවහසි  උරුභඹක් ඳට ඳත් 

වුණු, අශප් යශේ මුුම්ත මිත්ත්ත වදපු,  අශප් ඳයම්ඳයහ්ත ආයක්හ 

ශ ළේ ඳේධතිඹ  තභි. වකහය ශඵෝේටු  යහඳහයඹ  ශනුශ්ත  

ඵදු ශද්තනට තමු්තනහ්තශේරහ ඳත්තයශේ දළ්ත ඇභ දහරහ 

තිශඵ්තශ්ත.  ශම් දළ්ත ඇභ අනු ශම් ජරහල 23 වහ දළ්ත ඇවිත්  

තිශඵන ආශඹෝජඹ්ත වුද, මිර ණ්ත ශභොනහද, ශෝතශේසි 

ශභොනහද, එශශමන රද එඟතහඹ්ත ශභොනහද ිරඹහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්්තුමට ඉදිරිඳත් ය්තන ඕනෆ. ළබිනේ ඳත්රිහ 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵ්තශේ හරිභහර් ශදඳහර්තශම්්තුමි..  

ඊශඟට භභ තමු්තනහ්තශේශ්ත  ශම් හයණඹ ළනත් දළන 

්තනට ළභතිි.. ්තදඩු ශොවිඳශ භූමිඹ ශ්රී රවහ  භවළලි 

අධිහරිඹට අි.ති තිබුණහ.  රු නිශඹෝජය  බහඳතිුමභනි,  එඹට 

ශවක්ශටඹහර් 4,630ක් අි.තිි.. අක්ය ්රභහණඹ ත්ශතොත් 

අක්ය 11,675ි.. අක්ය 11,675ිර්ත යුුම  ්තදඩු ශොවිඳශ 

ඳශු ම්ඳත්  ශදඳහර්තශම්්තුම ුම තිබුණහට, ඉඩභ  භවළලි 

අධිහරිඹ ුමි.. ශම් පිළිඵ ඉදිරිඳත් යන රද ළබිනේ 

ඳත්රිහ  භහ ශඟ  තිශඵනහ.  

2012.02.10න දින, භහි්තද යහජඳක් භළතිුමභහ, යහජය 

ආයක් වහ නහරි ටයුුම අභහතයයඹහ වළටිඹට ඉදිරිඳත් 
යන රද ළබිනේ ඳත්රිහ භහ ශඟ ති ශඵනහ. ශම් ළබිනේ 

ඳත්රිහශ්ත ශම් මුළු ඉඩභභ යුද වමුදහ ශත ඳයහ ්තනහ. 
භවළලි අභහතයහවලඹ ුම, භුක්තිශේ තිබුණ ඉඩභ ළබිනේ 

ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් යරහ ආයක් වමුදහ ශත අත් ඳත් ය 

්තනහ. ශම් ළබිනේ ඳත්රිහට අනු ශම් ඉඩභ ශවක්ටඹහර් 
4,630 ඉඩභක්. ඉ්ත ඳසු ශම් භූමිඹට ශභොක්ද ශශේ? 

තමු්තනහ්තශේශ්ත ශම් භූමිඹ නිදවස ය ්තන විට යහජය 
ආයක් අභහතයහවලඹ නිලසචිත ශර ිරඹනහ, අවල් ටයුත්ත 

ශනුශ්ත තභි. ශම් ශඹොද්තශ්ත ිරඹරහ. වමුදහ භළදිවත් ය 
්තනහ ඳශු ම්ඳත් ශොවිශඳොශක් තභි. ශභහි ආයම්බ යනහ 

ිරේශේ. නමුත් අද ඒ ශොවිශඳොශ ය්තශ්ත වමුදහ ශනොශි.. 

ශොම්ඳළනිරට ඳළරුහ. අශප් යශේ ශඳොශශෝතනරුශේ ශොවි 
අම්භහ තහත්තහශේ දුහ දරු්තට ඉඩ ඩම් නළවළ. ුම්තශනි 

ඳයම්ඳයහශේ ශොවි අම්භහ තහත්තහශේ දුහ දරු්තට ඉඩ ඩම් 
නළවළ. වුඩුල්ර යහඳහයශේ, ගිරිතශල් යහඳහයශේ, මි්තශ්තරිඹ 

යහඳහයශේ, ශඳොශශෝතනරුශේ අම්භහ තහත්තහශේ දුහ දරු්තට 
ඉඩ ඩම් නළති තිබිඹදී තමු්තනහ්තශේරහ භවළලි අධිහරිඹ 

ුම තිබ ඉඩම් අක්ය 11,675ක් යුද වමුදහට ඳයරහ, යුද 

වමුදහ විසි්ත දළ්ත ඒ ශොම්ඳළනිරට ඳයහ දීරහ තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ශම් යශේ ඉඩම් 

ශෝතත්රහත්හයි.්තට ඳයහ ශද්තන වමුදහට අි.තිඹක් 

තිශඵ්තශ්ත ශොශවොභද ිරඹරහ අපි අවනහ. වමුදහට business 

ය්තන අි.තිඹක් තිශඵනහද? ඉඩම් ඳය්තන වමුදහට  තිශඵන 

අි.තිඹ ශභොක්ද? දළ්ත ඒ ඉඩම් ටිට ශරහ තිශඵ්තශ්ත  

ශභොක්ද? භවළලි රහඳශේ, ශඳොශශෝතනරුශේ ශොවි අම්භහ 

තහත්තහශේ දුහ දරු්තට ශොවිතළත් ඵත් ය්තන, ශඹක් 

ශදොයක් වදහ ්තන තිබුණ ඉඩ ඩම්රට තමු්තනහ්තශේරහ 

යරහ තිශඵන ශේ ශභොක්ද? ශම් ඉඩභ අක්ය 11,675ක්. කුඩහ 

්රභහණඹක් ශනොශි. රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි. ගිරිතශල් 

යහඳහයශේභ තිශඵ්තශ්ත අක්ය 7,500ි.. ශම් ඉඩභ ගිරිතශල් 

යහඳහයඹ හශේ එවභහයක් විලහර ඉඩභක්. ගිරිතශල් යහඳහයශේ 

ඳවුල් 3,500ක් ඳදිවචි ශරහ ඉ්තනහ. එතශොට ශම් ඉඩශම් 

ශො ඳභණ ඳවුල් ්රභහණඹක් ඳදිවචි ය්තන පුළු්තද ිරඹරහ 

ල්ඳනහ යරහ ඵර්තන. ශම් යශේ භව ජනඹහට අි.ති ඉඩම් 

තමු්තනහ්තශේරහ ශොම්ඳළනිඹට ඳළරුහ. ඒ ශොම්ඳළනිඹ 

ශොවිශඳොශ දහරහ ගිඹහ. ඉ්ත ඳසු ආශඹත් ශොම්ඳළනිඹට 

ඳළරුහ. ඳරිය ශදඳහර්තශම්්තුමශේ අයඹ නළවළ. භධයභ 

ඳරිය අධිහරිශේ ළරසුම් ළන ළරිරල්රක් දළක්වූශේ නළවළ. 

ස ශොශ්ත විනහල ශහ. පුයහ විදයහ ටිනහම් තිශඵන සථහන 

විනහල ශහ. එශවභ යරහ අද ඒ ඉඩම් ශොම්ඳළනිරට ඳයරහ 

තිශඵනහ. තමු්තනහ්තශේ ඒ පිළිඵ ශම් ඳහර්ලිශම්්තුමට 

ඳළවළදිලි ශ යුුමි.. ශම්හ ශම් යශේ ජනතහශේ ජහති 

උරුභඹ්ත.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඊශඟට ශභොයව්තද 

යහඳහයඹ ළන ඵරමු.  ශභොයව්තද යහඳහයඹ භවළලි 

යහඳහයඹට අනුඵේධ තිබුණහ. වළඵළි. ශම් ශභොයව්තද 

යහඳහයඹ,  භවළලි යහඳහයශඹ්ත ඳළත්තිර්ත තිේඵහ. ඒ න විට 

යන රද ඳරීක්ණ අනු ිරඹනහ ශභොයව්තද ජරහලඹ 

පියවිඹ වළක්ශක්, -අශප් යශේ හභහනය ර්හඳතනඹ ඇළීමභට 

රක් ශශොත් අවුරුදු 10ට යක් භවහ ර්හක් රළශඵනහ. 

1978 දී අශප් යටට ඒ විධිශේ ර්හක් ආහ. 1988 දී ආහ. ශම් 

විධිඹට අවුරුදු 10ට යක් අශප් යටට භවහ දළළ්තත ර්හක් 

එනහ. - අවුරුදු 10ට යක් එන ඒ ර්හට විතයි. ිරඹරහි.. 

දළ්ත ශභොයව්තද ජරහලඹ ඳට්ත ත්තහ. දළ්ත සිදු ශරහ 

තිශඵ්තශ්ත ශභොක්ද?  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, දළ්ත ශභොයව්තද ජරහලඹ 

ුමය නළති අනුමයට මුහුණ දීරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ 

තමු්තනහ්තශේරහ ඒ ම්ඵ්තධ ළු ඟ යහඳහයඹ ඳට්ත 

්තනහ. භභ හ ළු ඟ යහඳතතිඹ ළන විසතය තිශඵනහ. 

"රේර, ඳල්ශල්භ ළු ඟ යහඳතතිඹ. ්රධහන අයමුණ ්තශ්ත 
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

ශභොයව්තද ජරහලඹට ජරඹ ළඳීමභි.. ශභහිදී ශනොළම්ඵර්, 

ශදළම්ඵර්, ජනහරි භහරදී ළරිරඹ යුුම ජර ්රභහණඹක් 

ඒයහශී විඹ වළිර අතය අශනක් හරරදී එඹ ඉතහ කුඩහ ශේ." 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, නමුත් ළු ඟ යහඳතතිශේත් 

ශනොළම්ඵර්, ශදළම්ඵර් ව ජනහරි විතයි. ුමය තිශඵ්තශ්ත. 

අශනක් හරර කුඩහ ශනහ. එතශොට ඒශක් ුමය 

ශභොයව්තදට ්තන ඵළවළ. ඒ නිහ ඊ ශඟ යහඳතතිඹ වදනහ. 

ශභොක්ද? ශභොයව්තදට ය්තශදනිලි්ත ුමය ්තන වදනහ. 

ඒ තභි. තමු්තනහ්තශේරහශේ ඊ ශඟ ළරළසභ. "ය්තශදනිර, 

ළු ඟ උභව යහඳහයඹ. යන සශදනිර ජරහලශේ සිට උභිර්ත 

ළු ඟ ජරහලඹට ජරඹ ඒශම් යහඳතතිඹක් වහ මලි විභර්ලන 

ටයුුම සිදු යමි්ත සිටි. ය්තශදනිර ජරහලශේද ජරඹ 

ශනොභළත."  ඊ ට ඳසශේ දළ්ත  ය්තශදනිර ජරහලශේ ුමය නළවළ.  

ඊ ශඟට  ය්තශ්ත ශභොක්ද? ඊ ශඟට තමු්තනහ්තශේරහ 

ඳවශ උභහ ඔඹ ශඹෝජනහ ්රභඹ ශඹෝජනහ යනහ. "ය්තටළශේ 

ජරහලඹට ළශටන උභහ ඔඹ භළදි්ත වයහ ිරශරෝමීටර් 8ක් ඳභණ 

දි උභක් භඟි්ත ය්තශදනිර ජරහලඹට ජරඹ ශන ඒභට 

ශඹෝජිතඹ."  දළ්ත  ශරහ තිශඵ්තශ්ත ශභොක්ද? ශභොයව්තද 

ජරහලඹ වළදුහ. ශභොයව්තද ජරහලඹට ුමය නළවළ. ඊට ඳසශේ  

ළු ඟ යහඳහයඹ වදනහ. ළු ඟ යහඳහයඹටත් ුමය නළවළ. 

ඊට ඳසශේ ය්තශදනිලි්ත ළු ඟට ුමය ශේනහ. ඊට ඳසශේ 

ය්තශදනිරට ඳවශ උභහ ඔශඹ්ත ුමය ශේනහ. ඒ නිහ 

තමු්තනහ්තශේරහ ශම් පිළිඵ ඳළවළදිලි ිරරීභක් ශ යුුමි..  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ශභොයව්තද යහඳහයඹ ශොඩ 

නළඟීභ ශනුශ්ත ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදශේ Millennium 

Fund එ ඉසශල්රහ ල්ලි ශද්තන එඟ වුණහ. ඒ ශොල්ශරෝ 

ලයතහ අධයඹනශඹ්ත ඳසශේ ඒ අත් වළරිඹහ. ඊශඟට කුශේේ 

අයමුදර මුදල් ශද්තන එඟ වුණහ. ඒ ශොල්ශරෝත් ලයතහ 

අධයඹනශඹ්ත ඳසු අත් වළරිඹහ. ඊ ශඟට දළ්ත තමු්තනහ්තශේරහ 

චීන යජඹත් භඟ එඟතහට ඇවිල්රහ තිශඵනහ. 

රුණහයරහ, චීන යජශඹ්ත ශම් ජරහලඹට ල්ලි දීභ වහ  එන 

රද එඟතහ්ත, ගිවිසුම්, ශඳොලී පිළිඵ ශම් ඳහර්ලිශම්්තුමට 

රුණු ඉදිරිඳත් ශ යුුමි.. ශභොද, ශම්හ භව ජනඹහශේ මුදල් 

භඟ යන ටයුුම නිහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඊ ශඟට අශප් දිශ්තස 

ගුණර්ධන අභහතයුමභහශේ අභහතයහවලඹ පිළිඵ භභ ඉතහ 

ශටිශඹ්ත වුණත් රුණු ිරහිඳඹක් දක්්තනට ළභළතිි.. ඒ 

ජර ම්ඳත් වහ ජර ශභනහයණ අභහතයහවලඹ. [ඵහධහ ිරරීභක්]

ශභොක් වරි, ජර ම්ඳත් අභහතයහවලඹ. ඔඵුමභහශේ 

අභහතයහවලශේ නභත් වරිඹට ිරඹ්තන ඕනෆ නිහ භභ ිරඹ්තනම්, 

ශභඹ ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහවලඹ. දළ්ත ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහවලඹ ිරඹහ ිරේහට ශභභ 

අභහතයහවලඹට නිලසචිත ශර තිශඵ්තශ්ත  ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරඹ විතයි.. අපි ද්තනහ විධිඹට National Water 

Supply and Drainage Board එ විතයි.. ඒට ඇභතිුමභහත් 

ඉ්තනහ; නිශඹෝජය ඇභතිුමමිඹත් ඉ්තනහ; බහඳතියඹහත් 

ඉ්තනහ. එතශොට තිශඵ්තශ්ත එ ආඹතනඹි.. ඒ එ 

ආඹතනඹ ශනුශ්ත ඇභතියශඹක් ඉ්තනහ; නිශඹෝජය 

අභහතයුමමිඹක් ඉ්තනහ; බහඳතියශඹක් ඉ්තනහ. වළඵළි., ුම්ත 

ශදනහටභ තිශඵ්තශ්ත එ ආඹතනඹි.. දළ්ත භභ අව්තශ්ත, ශම් 

ුම්ත ශදනහශ්ත ඵරත් වුද ිරඹන එි..  

රු අභහතයුමභහ ව තත්ීයඹ මිති නිශඹෝජිතඹ්ත අතය 
2012.08.15ළනි දහ ඳළළත්වුණු හච්ඡහට භභ රු 
ඇභතිුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය්තන ළභළතිි.. ඒ 
හච්ඡහශේ රුණු අඩවගු ඳත්රිහ භහ ශඟ තිශඵනහ. ශභඹට 
තත්ීයඹ මිතිලි්ත ආහ, ක්ත්රසිරි  ශඳශර්යහ, උඳහලි යත්නහඹ, 
භවජුර ශඳශර්යහ, සුජිත් ප්රිඹ්තත, නිවහල් ලිඹනහයච්චි, ඒ.එච්.එම්. 
සුය ඇය ිරඹන අඹ. ඒ හ ශේභ බහඳතිුමභහ, හභහනයහධිහරීුමභහ 
වබහගි වුණහ. රු අභහතයුමභහ, අභහතයහවලශේ ශල්ම් ඒ. 
අශේගුණශේය භළතිුමභහ ශම් හච්ඡහට වබහගි වුණහ. ශේහ 
හධ ඇීමශම් රකුණු 50 සීභහ, රකුණු 60 දක්හ ළඩ ය 
තිශඵනහ, ඒ අඩු ය්තන ිරඹරහ ඒ හච්ඡහශේදී තත්ීයඹ 
මිති නිශඹෝජිතඹ්ත ඉල්රහ සිටිඹහ. ඒ  ශභොද, හභහනයශඹ්ත 
ත්ශතොත් අවුරුදු 55ට ඳසු ශේහ දිගුක් ශදන ශොට ශේහ 
හරඹ, වළසිරීභ, ශඹෝය අශඹෝය ඵ, විලසහඹ, 
හර්ඹක්භතහ ආදී නිර්ණහඹඹ්තශ්ත රකුණු 50ක් ත්තහභ 
ශේහ දිගුට සුදුසුම් රඵනහ. වළඵළි., ලි්ත තිබුණ විධිඹට 
ශේහ දිගුට සුදුසුම් රඵ්තශ්ත රකුණු 50ක් ත්තහභි.. වළඵළි. 
ඒ රකුණු 60ක් ය්තන ඕනෆ ිරඹරහ තමු්තනහ්තශේරහශේ ජර 
ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ අධයක් භණ්ඩරඹ 
ීයයණඹක් අය ශන තිබුණහ.   

ඒ ීයයණඹ භහ ශඟ තිශඵනහ. එශවභ ීයයණඹ ශහට ඳසශේ 
ඒ හච්ඡහශේදී  රු ඇභතිුමභහ  ඒ ළන අධහනඹ ශඹොමු යරහ 
ශභශවභ ිරඹනහ. "ඒ ථහ හධහයණි., ශම් ම්ඵ්තධ 
භණ්ඩරශේ අධයක් භණ්ඩරඹ ීයයණඹට ඹ්තන, ඒ රකුණු 
50 සීභහ දක්හ ශන එ්තන." ශම් තභි. ඔඵුමභහ දු්තන 
නිර්ශේලඹ. භභ අව්තශ්ත ඒ නිර්ශේලඹ දළ්ත ක්රිඹහත්භද 
ිරඹරහි.. දළ්ත ඇභතිුමභහ ඉ්තනහ. නිශඹෝජය ඇභතිුමමිඹ 
ඉ්තනහ. ඊට ඳසශේ බහඳතියඹහ ඉ්තනහ. දළ්ත ඇභතියඹහ 
ීයයණඹක් දීරහ තිශඵනහ. ඒ ක්රිඹහත්භ ය්තන තිශඵ්තශ්ත 
බහඳතියඹහටි.. බහඳතියඹහ ඒ ීයයණඹ ක්රිඹහත්භ ශහද? 
ශම් හච්ඡහ සිේධ වුශණ් අශෝසුම භහශේ 15ළනි දහ. දළ්ත 
භහ වතයට ිරේටු ශරහ තිශඵනහ.  වළඵළි., අභහතයයඹහ 
දු්තන ීයයණඹ අද බහඳතියඹහ ක්රිඹහත්භ ය්තශ්ත නළවළ. ඒ 
අනු ශම් ුම්ත ශදනහශ්ත ඵරත් වුද? බහඳතියඹහ ශ්ත. අද 
ඇතිශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ භට ඩහ ශවොට ඔඵුමභහ ද්තනහ 
ශ්ත.  

ඊශඟට භභ ඔඵුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන ශදළනි 
රුණ ශභඹි..  "ජරඹ ම්ශ්රේක්ණ ව ශඵදහ වළරීභ, නශ එමභ 
භඟ භහර් වර්ධන යහඳතති වදිසි අලයතහ වහ ජර නශ 
විලහර ්රභහණඹ අලයතහ" ඹන භළශඹ්ත ඔඵුමභහ  ළබිනේ 
ඳත්රිහක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඔඵුමභහ ඉදිරිඳත් ශ ඒ ළබිනේ 
ඳත්රිහ භහ ශඟ තිශඵනහ. ඒ ළබිනේ ඳත්රිහශ්ත ඔඵුමභහ 
ඉල්රහ සිටිශේ ශන ශභොක්ත් ශනොශි., බහණ්ඩහහයශඹ්ත 
රුපිඹල් මිලිඹන 500ක් වහ ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 
භණ්ඩරශඹ්ත රුපිඹල් මිලිඹන 200ක්  අය ශන අලුති්ත ජර නශ 
ශතොඹක් ශ්ත ඇභටි.. ඒ ජර නශ ශතොඹක් ළීමභ ශනුශ්ත 
තභි. බහණ්ඩහහයශඹ්ත රුපිඹල් මිලිඹන 500ක් ඉල්රරහ, 
තමු්තනහ්තශේරහ රුපිඹල් මිලිඹන 200ක් ශද්තනම් ිරඹරහ ශම් 
ළබිනේ ඳත්රිහ දළම්ශම්. වළඵළි., ඒ ළබිනේ ඳත්රිහ ළබිනේ 
භණ්ඩරශඹ්ත ම්භත වුණහද? ශම් ළබිනේ ඳත්රිහ ම්භත 
වුශණ් නළවළ. ඒ ඔඵුමභහ ද්තනහ. ම්භත වුශණ් නළත්ශත් ඇි.?  
ජර නශ ඳේධතිඹක් මිර දී ්තන ඕනෆ, ඒ වහ 
බහණ්ඩහහයශඹ්ත රුපිඹල් මිලිඹන 500ක් වහ ජර ම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන භණ්ඩරශඹ්ත රුපිඹල් මිලිඹන 200ක් ශද්තනම් 
ිරඹරහ තභි. තමු්තනහ්තශේ ළබිනේ ඳත්රිහ දළම්ශම්. 

ළබිනේ ඳත්රිහ ළබිනේ භණ්ඩරශඹ්ත අනුභත ශශේ  

නළවළ. අනුභත  ශනොය්තන ශවේුම ශභොක්ද? ශවේුම ශන 

ශභොක්ත් ශනොශි., රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි. ඒ න 

විටත් භණ්ඩරඹ ුම රුපිඹල් බිලිඹන 1.8 -රුපිඹල් මිලිඹන 

2067 2068 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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1800- ශතො තිබිඹදී ශභශේ ඉල්ලීභ සුදුසු නළති ඵ අධහයණඹ 

යරහ, ඒ ්රතික්ශේඳ ශහ. එශවභ නම් රුපිඹල් මිලිඹන 1800 

ජර නශ ශතොඹක් තිබිඹදී, නළතත් රුපිඹල් මිලිඹන 700 ජර 

නශ මිර දී ළීමභ වහ ඉල්ලීභක් ශශේ ඇි.? ඒ ඉල්ලීභ වහ 

ළබිනේ ඳත්රඹ ස ය්තන බහඳතියඹහශේ භළදිවත් ඇභ 

ශභොක්ද? භභ හිත්තශ්ත බහඳතිුමභහ විසි්ත යන රද ශේ තභි. 

ඔඵුමභහ ළබිනේ භණ්ඩරඹ ඉදිරිශේ අඳවසුතහට ඳත් ිරරීභ. 

ශභොද, බහඳතියඹහ දළන ශන හිටිඹහ, ශනහපු ශතො  

තිශඵනහ ිරඹරහ. වළඵළි., ශනහපු ශතො ඔශවේ පුසෆට ල්ලි 

වම්ඵ ශ්තශ්ත නළවළ. ඒහ ඔශවේ ශොඩ ළහිරහ තිශඵනහ. 

අලුති්ත ශතො ශනහශොත් විතයි. ඒ ශොල්ර්තට ඹභක් වම්ඵ 

ශ්තශ්ත. ඒ නිහ ශතො ශොඩ වරහ තිබිඹදී අලුති්ත ශතො 

්තන ඕනෆ ිරඹරහ ළබිනේ ඳත්රිහක් දළම්භහ.  

වළභ ශේභ අනුභත යපු ළබිනේ භණ්ඩරඹ ශභොක් ශවෝ 
ශවේුමට ශම් ළබිනේ ඳත්රිහ නම් අනුභත යරහ නළවළ. ඒ 
පිළිඵ අපි සුමති්තත ශ්තනත් ඕනෆ. අඩුභ තයමි්ත ඒ 
ළබිනේ ඳත්රිහ අනුභත ශනොිරරීභ පිළිඵ. මීට ලි්ත අනුභත 
යපු ඒහ පිළිඵ තභි. අඳට විශේකන  තිශඵ්තශ්ත. 

 
ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු භ්තත්රීුමභනි, ඔඵුමභහ ඒ රුණ ඉදිරිඳත් යපු එ ළන 

සුමති්තත ශනහ.  ඔඵුමභහ ඔඹ ිරඹ්තශ්ත බහණ්ඩහහයශඹ්ත 

එන රද නිරීක්ණ. නමුත් එභ නිරීක්ණ හධහයණ නළති ඵට 

අපි රුණු ඳළවළදිලි ය තිශඵනහ. ඳි.ප්ඳ ර් ණනහක් 

තිශඵනහ. එ ඳි.ප්ඳ ර්ඹිර්ත ශම් සිඹලු ටයුුම ය්තන 

ඵළවළ ිරඹහ තමු්තනහ්තශේත් ද්තනහ.  ඒ නිහ බහණ්ඩහහයශේ 

නිරීක්ණඹ නිළයදි ිරරීභට අපි නළත ඹහ තිශඵනහ. 

 
ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரஸூக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශවොි.. වළඵළි., ඒ ළබිනේ ඳත්රිහත් භහ ශඟ තිශඵනහ; 

මුදල් අභහතයහවලශේ නිරීක්ණත් භහ ශඟ තිශඵනහ; ඊට ඳසු 

ළබිනේ භණ්ඩරඹ ත්ුම ීයයණඹත් භහ ශඟ තිශඵනහ.  ළබිනේ 

භණ්ඩරඹ ශඳොතක් එනහශ්ත, ීයයණ ඇුමශත් යරහ. ඒ 

ීයයණශේ copy එකුත් භහ ශඟ තිශඵනහ. භහ ශඟ තිශඵ්තශ්ත 

මුදල් අභහතයහවලශේ නිරීක්ණ විතයක් ශනොශි.. ළබිනේ 

ඳත්රිහි., මුදල් අභහතයහවලශේ නිරීක්ණි., ළබිනේ භණ්ඩරශේ 

ීයයණ දළනුම් ශදන ශඳොශත් ඒ  පිටුට අදහශ ඡහඹහ පිටඳති. භහ  

ශඟ තිශඵනහ.  

ඊශඟට භහ ඔඵුමභහට ශම් හයණඹ අධහයණඹ ය්තන 
ළභළතිි.. ඔඵුමභ්තරහශේ අධයක් භණ්ඩරඹ ීයයණඹක් ත්තහ, 
''ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹට බහණ්ඩ ආනඹනඹ 
යන ශොට භහන වර්ධන ඉරක් ළපිර ඉවශ යටලි්ත  ඒ  
බහණ්ඩ ළීමභට ටයුුම යනහ'' ිරඹරහ.  2012.09.27 ළනිදහ 
ඔඵුමභහ අභහතයහවලශේ නිරධහරි්ත සිඹලු ශදනහ එක් 

හච්ඡහක් ඳත්හ තිබුණහ. ඒ හච්ඡහශේ minutes තභි. භහ  

ශඟ  ශම් තිශඵ්තශ්ත. ඒ නිහ ශම් භහ ිරඹන රුණු ශන 
ශොශව්තත් රඵහ ත් උපුටහ ළීමම්  ශනොශි.. භහ ශම් 
ඔක්ශෝභ රුණු ිරේශේ, එක්ශෝ ළබිනේ ඳත්රිහලි්ත, 
එක්ශෝ පුත් ඳත් දළ්ත ඇම්ලි්ත, එක්ශෝ හච්ඡහ 
ඳත්රිහලි්ත.  

රු ඇභතිුමභනි, ඒ හච්ඡහශේදී ජහති ජර ම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන භණ්ඩරශේ නිරධහරි්ත අභතමි්ත ඔඵුමභහ අහ 
තිශඵනහ, "භහන වර්ධන දර්ලඹ ඳදනම් ය නිමි්ත 

්රම්ඳහදන ටයුුම ිරරීභට අධයක් භණ්ඩරඹ ඹම් ීයයණඹක් 
ශන ඇත්ද" ිරඹරහ. ඔඵුමභහ ඒ අවපු එ ශවොි.. ශම් මිරදී 
ළීමම් පිළිඵ අධයක් භණ්ඩරඹ අයශන තිශඵන ීයයණඹ 
කුභක්ද? ඔවු්ත ීයයණඹ ය තිශඵනහ, භහන වර්ධන දර්ල 
ඳදනම් ය නිමි්ත ඉවශ යටල්ලි්ත ඒ බහණ්ඩ මිර දී ්තන. 
ඊට ඳසශේ ව්ත ශනහ, "රු ඇභතිුමභහ අදවස දක්මි්ත, 
යජශේ ්රතිඳත්තිරට  එශයහි එළනි ීයයණඹක් ළීමභට ටයුුම 
ශ ආහයඹ විභස අතය, එභ ීයයණශේ අයමුණ වර්ධිත 
යටලි්ත ඳභණක් බහණ්ඩ ළීමභ ඵ ්රහල යන රදී." ිරඹරහ. 
රු ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහ ිරඹහ තිශඵනහ, නිරධහරි්තශේ ඒ 
ීයයණඹ ළයදිි. ිරඹරහ. එවිට, හභහනයහධිහරී  ශක්.එල්.එල්. 
ශ්රේභනහත් භවතහ අදවස දක්මි්ත, ''එශේ ශනොන ඵත්, එහි 
අදව වර්ධිත යටක් එභ බහණ්ඩ රඵහ ශන තිබිඹ යුුම  ඇභ 
ඳභණක් ඵත් ඳළවළදිලි යන රදී." ඹනුශ්ත.  

 

නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
Order, please!  ඔඵුමභහට ත විනහඩ ශදක් ඳභණි. 

තිශඵ්තශ්ත. 

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரஸூக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශවොි., රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, භහ අ්ත යනහ.  

රු ඇභතිුමභනි, දළ්ත ඔඵුමභහටත් ඳළවළදිලිි., අධයක් 

භණ්ඩරඹ ්තනහ රද ශම් ීයයණඹ හධහයණ ීයයණඹක් ශනොන 

ඵ. ශම් හච්ඡහශේදී දිගි්ත දිටභ ඔඵුමභහ ඒ පිළිඵ රුණු 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. එතශොට ඔඵුමභහත් එඟ ශනොශන 

ීයයණඹක් අධයක් භණ්ඩරඹ අයශන තිශඵනහ. ඒ විතයක් 

ශනොශි.. අධයක් භණ්ඩරඹට ඒ ්රතිඳත්තිභඹ ීයයණඹක් 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ තභි. ළදත්. ඒ ීයයණඹ ත යුුම ්තශ්ත 

ළබිනේ භණ්ඩරශඹ්ත. ඒ මිරදී ළීමම් පිළිඵ ඹම් ඹම් 

ශෝතශේසි දභනහ නම්, ශනස යනහ නම් ඒ ීයයණ ්තන 

ඕනෆ ළබිනේ භණ්ඩරශඹ්ත. එතශොට ළබිනේ භණ්ඩරඹ ත 

යුුම ්රතිඳත්තිභඹ ීයයණඹක් ළීමභට ශම් අධයක් භණ්ඩරඹට 

ඵරඹ දු්තශ්ත වුද? ඔඵුමභහ ඒ ළන විභ්තන ඕනෆ. ඒ විතයක් 

ශනොශි., ඒ ඳත්රිහ අධයක් භණ්ඩරඹට වුරු විසි්තද 

ඉදිරිඳත් ශශේ? භහ ද්තනහ විධිඹට එඹ ඉදිරිඳත් ශශේ 

බහඳතියඹහ. ශන වුරුත් ශනොශි.. 

 

ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ ීයයණඹ ශනස ිරරීභට භහ උඳශදස දීරහ තිශඵනහ. 

ඔඵුමභහට ඒ ඔක්ශෝභ විසතය වුරු ශවෝ දීරහ තිශඵනහ. භහ 

සුමති්තත ශනහ ශම් හයණඹ ඉදිරිඳත් ශහට. භහ ඉතහ 

ඳළවළදිලි ිරේශේ, ආසිඹහශේ දියුණු වුණු යටල් ජහතය්තතය 

තත්ත්ඹට සුදුසුම් රඵනහ නම් ඒ අඹට ඒ ඉඩ ඩ ශද්තන 

ඕනෆ, අඳට ශම් හශේ ශඳොශවොත් යටර අනුයණහදී්ත 

ශ්තන  ඵළවළ ිරඹන එි.. ඒි. ඇභතියඹහ වළටිඹට භහ දයන 

භතඹ. යජඹ දයන භතඹත් ඒි..  

 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரஸூக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵුමභහ ඒ විධිඹටභ ිරඹපු ඵ ශම් නිරීක්ණර තිශඵනහ. 

දළ්ත තිශඵන ්රලසනඹ තභි., අභහතයයඹහශේ ඵර සීභහට ඇුමළු 

ශ්තන අධයක් භණ්ඩරඹට අය රළබුශණ් ශොශවොභද ිරඹන 

එ. ඒි. භට තිශඵන ්රලසනඹ. භහ නළතත් අව්තශ්ත ඒි..  
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

භණ්ඩරඹක් තිශඵනහ; ඇභතියශඹක් ඉ්තනහ; නිශඹෝජය 

අභහතයයශඹක් ඉ්තනහ; බහඳතියශඹක් ඉ්තනහ. වළඵළි. දළ්ත 

සිේධ ශරහ තිශඵන ශේ තභි. ඇභතිරු  ශදශදනහටභ උඩ්ත 

බහඳතියශඹක් ඉඳීභ. ශම් ීයයණලි්ත භට  ශඳශන්තශ්ත ඒි.. 

ඊශඟට රුණ. රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, භහ ථහ අ්ත 

යනහ. ශම් රුණ ිරඹ්තන විතයක් භට ඉඩ ශද්තන.  

රු ඇභතිුමභනි ඔඵුමභහ ද්තනහ, ජර යහඳතතිඹක් පිළිඵ 
ශඹෝජනහක් එන ශොට ඉසය ශරහභ ය්තශ්ත භවජන 
නිශඹෝජිතඹකු වයවහ විලහර මුදරක් ළඹ න යහඳතතිඹක් 
ඇසතශම්්තුම ය ළීමභ ඵ. ඊට ඳසු තභ්ත ද්තනහ ශෝතත්රහත් 
භහභක් එක් ක්රේරට, ශවෝටල්රට ගිහි්ත ඒ ළන ථහ 
යනහ. නළත්නම් සිවප්පරුශේ ආඹතන එක් ඒ ළන ථහ 
යනහ. ඒ ථහ ට ශද ුමනක් ඹනහ. ඊට ඳසශේ විශේශීඹ 
ඵළවකුක්  ශවෝ ආඹතනඹක් ආශඹෝජනඹට ශවොඹහ ්තනහ. 
ඒත් ඒ අඹශේභ ළඩක්. ඒ ඇසතශම්්තුමට ඵළවකු ශඳොලී, 
අනිකුත් කුලී වහ ශොමිස ආදිඹ එුම ශනහ. ඊට ඳසශේ ඒ 
ශඹෝජනහ ශනහපු ශේලඳහරනවඹහට ිරඹනහ බහණ්ඩහහයශඹ්ත 
ඒ යහඳතතිඹට අනුභළතිඹ  ්තන ිරඹරහ. ශොශවොභ වරි එඹට 
අනුභළතිඹ අයත්තහට ඳසශේ, ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරශඹ්ත 
ළබිනේ ්තශේලඹක් දභරහ අය ආශඹෝජඹහ එන මුදලි්ත 
භණ්ඩරඹ ශතෝයහ ත් ශෝතත්රහත්රුට යහඳතතිඹ 
පිරිනළශභනහ. ඒ ශ්ත, සිේධ න ක්රිඹහලිඹ. එතශොට 
ඇසතශම්්තුම, යහඳතතිඹ, ශෝතත්රහත්ුම, උඳ ශෝතත්රහත්ුම, 
යහඳතතිශේ ළඩ ිරරීභ, ඳරීක්හ ිරරීභ, බිල් ිරරීභ, බිල් ශ ඇභ ආදී 
සිඹල්ර එභ තළනිර්ත සිදු නහ. ශම්ට ශවොභ උදහවයණඹක් 
භහ ිරඹ්තනම්. ඒ තභි. තභ හච්ඡහ භේටශම් තිශඵන 
ඇඹිලිපිටිඹ ිරරිඉේඵ්තආය ඳහීමඹ ජර යහඳතතිඹ. ඒ ශම් 
සිේධිඹට දිභ නිදසුනක්. ඔඵුමභහ ඵර්තන, එහි හභහනය 
ඇසතශම්්තුම මිලිඹන 600ක් ඳභණ තභි. තිශඵ්තශ්ත. 

 

නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
දළ්ත අ්ත ය්තන රු භ්තත්රීුමභනි.  
 

ගු අනුර දිවානායක මශතා 
(ரண்தைறகு அத றமரரஸூக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වළඵළි., මිලිඹන රුපිඹල් 600ට තිශඵන ඒ ඇසතශම්්තුම 
මිලිඹන 3,000ක් දක්හ ඹ්තනි. දළනට හච්ඡහ ශමි්ත 
තිශඵ්තශ්ත. ජර බිර අධි ශර ළඩ යමි්ත භවජනඹහශ්ත 
එුම ය ්තනහ මුදල් විලහර ශර හඵහසිනිඹහ යන 
යහඳතතිඹක් ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ  තිශඵනහ. 
ඒ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු ය්තන ිරඹරහ රු ඇභතිුමභහශ්ත 
ඉල්රහ සිටිමි්ත භශේ ථහ අ්ත යනහ. ශඵොශවොභ සුමතිි..  

 
[ප.බහ. 11.37] 
 

ගු නිමල් සිරිපා ෙ සිල්ලා මශතා (ලාරිමාර්ග ශා ජ 
වම්පත් කෂමනාකරණ අමාතයුරමා වශ පාර්ලිදම්න්ුරදේ 

වභානායකුරමා   
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

தொகரமத்து அமஸசரும் தரரலன்நஸ சமத தொல்ரும்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water  Resources Management and Leader of  the 

House of Parliament)  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, හ රිභහ ර් වහ ජර ම්ඳත් 
ශභනහයණ අභහතයහවල ශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ හච්ඡහ යන 
ශම් අසථහශේ අඳ අභහතයහවලඹ භඟි්ත ඉටු යන සුවිශලේකා හර්ඹ 
බහයඹ පිළිඵ විසතය ය්තන භහ ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ.  

හරිභහර් ක්ශේත්රඹ ශභයට ආර්ථි වර්ධනඹ වහ දහඹ 

න සුවිශලේ ක්ශේත්රඹක් ශර වඳුනහ නිමි්ත, ෆභ අඹ 

ළඹිර්තභ ඒ වහ දළළ්තත මුදල් ්රභහණඹක් ශ්ත ිරරීභ 

පිළිඵ ඳශමුශ්තභ අතිරු ජනහධිඳති භහි්තද යහජඳක් 

භළතිුමභහට භශේ සුමතිඹ පුද යනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ශම් වයහ ශල්න ශද 

ඵළලුශොත් ඔඵුමභහට ශඳශ්තවි, හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් 

ශභනහයණ අභහතයහවලඹ ශනුශ්ත 2010 ර්ශේ රුපිඹල් 

මිලිඹන 11,575ක්, 2011 ර්ශේ රුපිඹල් මිලිඹන 17,779ක්, 

2012 ර්ශේ රුපිඹල් මිලිඹන 34,108ක් -බිලිඹන 34ක්- එන 

ර්ඹ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 40,500ක් -බිලිඹන 40ක්- ශ්ත 

ය තිශඵන ඵ. ශභි.්ත ශඳීම ඹ්තශ්ත ශම් යශේ හරි 

ර්භහ්තතඹ වහ, ඒ හශේභ ජර ම්ඳත ළඩදියුණු ිරරීභ 

වහ, ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දීභ වහ අශප් දහඹත්ඹ රඵහ දීශම් 

අලයතහ භහි්තද චි්තතන ඉදිරි දළක්භ භඟි්ත ඉතහභ ඉවළි්ත 

පිළිශන ඇති ඵි..  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඳසු ගිඹ ර්ශේ ඇති වූ 

වුමය නිහ අඳට අභිශඹෝ යහශිඹට මුහුණ ශද්තන සිදු වුණහ. 

අශප් යටට ඳභණක් ශනොශි., ශේලගුිජ විඳර්ඹහ නිහ ඇති වූ 

ඒ තත්ත්ඹට ශරෝශේ ෆභ යටටභ ඳහශවේ මුහුණ ශද්තන සිදු 

වුණහ. නමුත්  අඳ ඒ අභිශඹෝඹට මුහුණ දු්තනහ. භනහ ජර 

ශභනහයණඹක් ුමළි්ත එහි වහනිඹ අභ ය ළීමභට අශප් 

නිරධහරි්ත වහ අශප් අභහතයහවල භත් වුණහ. ඒ නිහ පිට යටි්ත 

වල් ශ්ත ඇශම් අලයතහ අඳට ඳසු ගිඹ අවුරුදු ශද ුමශදී 

ඳළන නළඟුශණ් නළවළ.  

රු හමිණී ජඹවි්රභ ශඳශර්යහ භ්තත්රීුමභහ ඇහුහ, අනිකුත් 

අභහතයහවල භඟ අශප් ම්ඵ්තරණයණඹක් තිශඵනහද, නළේද 

ිරඹරහ. අපි තෂිර්භ අභහතයහවලඹ, ශොවිජන ශේහ වහ නවය ඇ 

අභහතයහවලඹ, මුඳහය වහ අබය්තතය ශශශ අභහතයහවලඹත්, ඒ 

හශේභ භවහ බහණ්ඩහහයඹත් භඟ ම්ඵ්තධතහ ඇති ය 

නිමි්ත යශේ ආවහය සුයක්ෂිතතහ ඇති ිරරීභ වහ ත යුුම 

උඳරිභ ළඩ පිළිශශ වහ ්රශභෝඳහඹ බහවිත ශහ. විශලේශඹ්තභ 

එුමභහ ිරේහ,  මුල් හරශේදී ළහි ජරශඹ්ත භඩ ළඩ ය්තන 

අශප් ශො ඇ්තට උ්ත්තන ඕනෆ ිරඹරහ. ඒට තභි. භහත් ශම් 

උත්හව ය්තශ්ත. එුමභහ ිරඹනහ භහ ශො ඇ්තට ඵනිනහ ලු. ඒ 

ශො ඇ්ත ඒහ ය්තන ඵළවළ ිරේහභ ඇත්ත ලශඹ්තභ  භහ  

ශඳ්තහ ශදනහ ඒ ළරැදිි. ිරඹරහ.  අපි හරහ්තතයඹක් තිසශේ 

ිරඹන ශදඹක් ශම්. ඳසු ගිඹ දින කීඳශේභ අපි ිරේහ, ළස  

තිශඵන නිහ භඩ ළඩ ඳට්ත ්තන ිරඹරහ. නමුත් ඔවු්ත 

ිරඹනහ, "ළශ්ත ුමය ශදනම් අපි ළඩ ඳට්ත ්තශ්ත නළවළ" 

ිරඹරහ. ඉති්ත ශම් ආල්ඳභඹ ශන එුමභහ ඇති ය්තන වළදුහ 

හ ශේභ, අපිත් ඒ ශන ඇති ිරරීභට ටයුුම යනහ. ඒ අපි 

ශ යුුමි.. ජර ශභනහයණඹ පිළිඵ ශොවි ජනතහශේ 

ආල්ඳභඹ ශනක් ඇති ිරරීභට අශප් අභහතයහවලඹ ශශව 

්තනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, හරිභහර් ක්ශේත්රඹට ශම් තයම් 
දළළ්තත මුදල් ්රභහණඹක් රඵහ දු්තනහට, ශබෞති ම්ඳත්ලි්ත 

ඳභණක් හරිභහර් ක්ශේත්රශේ ළඩ ටයුුම ය්තන අඳට 

පුළු්තභක් නළවළ. අඳට ඒ වහ භහන ම්ඳතක් අලයි.. අද 
හරි ඉවජිශ්තරු්ත -බීඑසසී උඳහධිඹ ්තන ඉවජි ශ්තරුරු- අශප් 

ශදඳහර්තශම්්තුමට එ්තශ්ත නළවළ. එඹට ශවේුම ශභොක්ද? අද 
ශඳෞේලි අවලඹට ගිහි්ත ශොශමට ශරහ ශීත හභයර 

ඉශන, මීට ඩහ ළඩ ඳඩඹක් අයශන ළඩ ය්තන 
පුළු්තභ තිශඵන නිහ, අපි ශදන අඩු ළටුඳට ඔවු්ත අශප් 

ශේඹට එ්තශ්ත නළවළ.  
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[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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භභ අශප් ශල්ම්ුමභහට සුමති්තත ශනහ.  ශභොද එුමභහ 

ශම් පිළිඵ බහණ්ඩහහයඹට ිරඹරහ ක්ශේත්රශේ ශේඹ යන 

ඉවජිශ්තරු්ත ශනුශ්ත රුපිඹල් 15,000 අභතය දීභනහක් 

රඵහ දු්තනහ. දළ්ත තත්ත්ඹ ටික් ශවොි.. නමුත් හර්මි 

නිරධහරි්තශේ අලයතහ අඳට හුඟහක් තිබුණහ. අවුරුදු ණනහක් 

තිසශේ -ජඹවි්රභ ශඳශර්යහ භවත්භඹහශේ හරශේත්- ල්මු 

අශප් භධයසථහනශඹ්ත පුහුණු ශශේ හර්මි නිරධහරි්ත 20ි.; 

25ි.. භභ දළනට ල්මු භධයසථහනශේ 200ක් පුහුණු ය 

තිශඵනහ. අ්තතර් ජහති භේටශම් ශභළනි හර්මි පුහුණු 

භධයසථහනඹක් භහඹට ඉසශල්රහ අපි ශොත්භශල් ්රශේලශේ 

විතත ශහ.  එඹ ඉතහභ දර්ලීමඹ, ගුණහත්භබහශඹ්ත ඉවශ 

ශවො භධයසථහනඹක්. ඒ භධයසථහනශේ දළ්ත 60 ශදශනකු පුහුණු 

ශනහ. ශොශමත් ශම් හශේ භධයසථහනඹක් වදරහ ඉදිරි අවුරුදු 

ුමන ුමශදී ශභළනි හර්මි නිරධහරි්ත දවක් බිහි ය්තනටි. 

අපි ඵරහශඳොශයොත්ුම ්තශ්ත. එශවභ ශශොත් තභි. ශම් හරි 

ක්ශේත්රශේ තිශඵන දළළ්තත ළඩ ්රභහණඹ ඉදිරිඹට යශන 

ඹහභට අඳට අලය භහන ම්ඳත රඵහ ්තන පුළු්ත ්තශ්ත. 

එළනි දර්ලනඹිර්ත යුුම තභි. අශප් අභහතයහවලඹ ළඩ ටයුුම 

ය්තශ්ත.  

ශම් හරි භහර් ක්ශේත්රඹ ුමශ ශේඹ යන හර්මි 

නිරධහරි්තට ඉවජිශ්තරු්ත  ඇශම් ය්රහදඹ රඵහ ශදමි්ත ඔවු්තට 

ළඩ දුය අධයහඳනඹ වහ උඳහරීන සිඹලු අලයතහ්ත 

පුය්තන අපි ටයුුම යනහ. විශලේශඹ්තභ අපි ආඩම්ඵය 

ශ්තනට ඕනෆ, අශප් හරි භහර් ඉවජිශ්තරුරු්ත විශේල 

උඳශේලඹ්ත නළුම, විශේල අඹශේ වශඹෝඹක් නළුමභ 

දළළ්තතභ හරි යහඳහය ුමන ටයුුම යශන ඹෆභ ම්ඵ්තධ. 

ඒහි.්ත යඹුක්්ත ඔඹ හරි යහඳතතිඹ අපි එන අවුරුේශේ භහර්ුම 

භහඹ ශන ශොට විතත යනහ. ම්පර්ණ ශේශීඹ 

තහක්ණශඹ්ත, ශේශීඹ ඉවජිශ්තරු්ත විසිනුි. ඒ ටයුුම 

ය්තශ්ත. විශේශීඹ consultantsරහ වුරුත් නළවළ. දළදුරුඔඹ 

යහඳතතිඹත් එශවභි.. ඒ හශේභ ගුරුල් ඔඹ යහඳතතිඹත් 

එශවභි.. ශම් යහඳතති ුමනභ අපි එන අවුරුේශේ විතත යනහ. 

ශේශීඹ තහක්ණශඹ්ත, ශේශීඹ ඉවජිශ්තරුරු්තශේ 

දහඹත්ශඹ්ත තභි. ශම් සිඹල්රභ ය්තශ්ත. ඒ ළන අපි 

ආඩම්ඵය ශ්තනට ඕනෆ. අශප් හරිභහර් ශදඳහර්තශම්්තුමශේ අඩු 

ඳහඩුම් තිශඵනහ. එහි ඹල් ඳළන ගිඹ ඳරිඳහරන ඳේධීය්ත 

තිශඵනහ. ඒහ  ශනස ය ්තන ටික් අභහරු වුණත් ඔවු්තශේ 

තහක්ිජ දළනුභට වහ වළිරඹහට භභ වළභ ශරහශේභ හි 

නභනහ. නමුත් ශම් ඳරිඳහරනභඹ ලශඹ්ත ඩහත් ලක්තිභත් 

ශදඳහර්තශම්්තුමක් ඵට ඳත් ිරරීභට තභි. භභ නිතයභ 

ශශවශ්තශ්ත.  

විශලේශඹ්තභ ශභොයව්තද යහඳතතිශේ ළඩ අපි යජශේ 

මුදල්ලිනුි. ආයම්බ ය තිබුශණ්. අපි ්තශතෝ ශනහ, ශම් 

අවුරුේශේදී අඳට චීනශඹ්ත ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 252 

මුදරක් රඵහ ශන ඒ ළඩ ටයුුම යශන ඹ්තන රළශඵන එ 

ළන. China  Sinohydro භහභ ශභොයව්තද යහඳතතිශේ 

ඉදිිරරීශම් ළඩ ටයුුම ආයම්බ යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 

කුශේේ අයමුදශර්ත අපි ළුඟ යහඳතතිඹ ආයම්බ යනහ. ඒ 

වහ අලය යන උඳශේලඹ්ත ශතෝයහ ළීමශම් ළඩ ටයුුම 

ශම් දිනර යශන ඹනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීුමභහ 

ිරඹන විධිඹට නිඹඟඹක් ආහභ ශම් යහඳතතිර ජරඹ හිඳී ඹහවිඹ 

ිරඹරහ හිත්තන ඵළවළ.  ශභළනි යහඳතතිඹක් යන ශොට, අපි 

ඳසු ගිඹ අවුරුදු 30 ර්හඳතනඹ ණ්ත ඵරරහ තභි. ඒ 

යහඳතතිශේ හර්ථබහඹ පිළිඵ ලයතහ අධයඹනඹ 

ය්තශ්ත. ඒ අධයඹනඹ්ත සිඹල්ර යරහ තභි. ශම් යහඳතතිඹ 

ඇුමළු සිඹලුභ යහඳතීය්ත අපි ආයම්බ යරහ තිශඵ්තශ්ත. ඉරහ 

හිටරහ ශම් විධිඹට අවුරුදු 10ට තහක් නිඹඟඹක් ආහ ිරඹරහ 

අඳට ළේ වදන එ නතය ය්තන ඵළවළ. ශම් යහඳතීය්ත වදන 

එ අඳට නතය ය්තන පුළු්තභක් නළවළ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඊට ඩහ ළඹුරු ශර අපි ශම් 

පිළිඵ ථහ ය්තනට ඕනෆ. ඒ හශේභ තභි. උභහ ඔඹ 

යහඳතතිඹ. අපි සිඹලු ශදනහභ ද්තනහ, ඇශභරිහ ඉයහනඹට 

ආර්ථි ම්ඵහධඹ්ත ඳළන ඇභ නිහ ඉයහනශඹ්ත ඒ මුදල් 

ශ්රේණඹ ිරරීශම් ඹම් ඹම් ළටලුහරී තත්ත්ඹ්ත ආපු ඵ. අපි 

දළ්ත ඒහ විහශන නළතත් උභහ ඔඹ යහඳතතිශේ ළඩ 

යශන ඹනහ. උභව වෆරීශම් භළෂි්ත  - tunnel boring machine 

- එක් ශශන්තනි. සිටිශේ. උභව වෆරීශම් භළෂි්ත ශදක් 

ශ්තරහ ඒ යහඳතතිශේ ළඩ ඉක්භ්ත ිරරීභට අපි ටයුුම යරහ 

තිශඵනහ. ඒ හි්තදහ ඒ යහඳතතිඹත් අපි අනිහර්ඹශඹ්තභ ඉදිරිඹට 

යශන ඹනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ශේ 

අත්තික්හ අමුණ, ඵදුල්ර දිසත්රික්ශේ විර්තඩඹ ළ, 

අනුයහධපුය දිසත්රික්ශේ ඇල්රශඳොතහන අමුණ, භහතය 

දිසත්රික්ශේ උඩුමය ළ, ශභොනයහර දිසත්රික්ශේ ශතබුආය, 

භල්ලිඇර ඇුමළු ්ර ශේල ණනහ භධයභ ඳරිභහණශේ ළේ 

යහශිඹ ටයුුම අපි දළ්ත ආයම්බ යරහ තිශඵනහ.  

ඒහ සිඹල්ර ඉදිරි ය ුමශදී නිභ ිරරීභට ඵරහශඳොශයොත්ුම 

ශනහ. ශභොනයහර දිසත්රික්ශේ ඳවශ ඌ වර්ධනඹ ඹටශත් 

කුඩහ ළේ ව ඇශ භහර් ණනහක් දළනට ඉදි යශන ඹනහ. 

අපි ඒහශේ ළඩත් අ්ත යනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, අම්ඳහය දිසත්රික්ශේ ජනතහ 

හරඹක් තිසශේ යපු ඉල්ලීභක් වුශණ් ළුල් ඔඹ යහඳතතිඹි.. 

ඒ වහ න ලයතහ අධයඹන දළ්ත යරහ අහනි.. 2013 අඹ 

ළශඹ්ත ළුල් ඔඹ යහඳතතිඹ වහ අඳට මුදල් ශ්ත ය 

තිශඵනහ. වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ශේ භළිජක් ඟ යහඳතතිශේ 

ඉදිරි ටයුුම වහ රුපිඹල් මිලිඹන 300ක්, අම්ඳහය දිසත්රික්ශේ 

යඹුක්්ත ඔඹ යහඳතතිඹ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 142ක්, 

ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්ශේ ඹහ්තඔඹ යහඳතතිඹ වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 700ක් ශ්ත ය තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, භවළලි භව ළරළසභ 

ම්පර්ණශඹ්ත ක්රිඹහත්භ යරහ නළවළ. භවළලි භව 

ළරළසශභ්ත ක්රිඹහත්භ යරහ තිශඵ්තශ්ත සිඹඹට 45ක් ඳභණි.. 

භවළලි ජරඹ ඉයණභඩු ජරහලඹ දක්හභ ශන ඹ්තන ඕනෆ. 

ඹහ්තඔඹ යහඳතතිඹ ක්රිඹහත්භ යරහ ේනිඹහ, භළදච්චිඹ ආදී 

්රශේලර ජනතහට ජරඹ ශද්තන ඕනෆ. දළ්ත අපි එහි ළඩ 

ටයුුම ශ්රී රහවිර මුදල්ලි්ත ආයම්බ ය තිශඵනහ. රඵන 

අවුරුේද වහ  මුදල් ශ්ත ය තිශඵනහ. ඹහ්තඔඹ යහඳතතිඹත් 

භඟභ භවළලි භව ළරළසශම් ඉතිරි ශොටසද ය ශන ඹ්තන 

අපි ටයුුම යනහ. ඒ හශේභි. NCP canal එ ශවත් උුමරු 

භළද ඇශ ඳේධතිඹ. භල්ුම ඔශඹ්ත ජරඹ ශන ගිහිල්රහ 

ඉයණභඩු ජරහලඹ දක්හ ජරඹ ශන ඹන ළඩ පිළිශශ වහ 

ලයතහ අධයඹනරට අපි මුදල් ශ්ත ය තිශඵනහ. යශේ 

භසත ජර අලයතහ පුයහ ළීමභ වහ අපි ශම් ළඩ ටයුුම 

යනහ. නමුත් රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ශම් හරි භහර් 

ක්ශේත්රශේ ළඩ ටයුුම ශොත්ුම ශයොටිඹක් වදනහ හශේ 'ඔ්තන 

දළම්භහ - ශභ්තන ත්තහ' ිරඹරහ ය්තන පුළු්තභක් නළවළ. එ 

ඳළත්තිර්ත අශප් ඳරිය ඇභතිුමභහ ඉ්තනහ. න වයක්ණ 

ශදඳහර්ත ශම්්තුම තිශඵනහ. යහඳතතිඹක් ය්තන ගිඹහභ ඒ අඹ 

එභ යහඳතතිඹට ඹට න ළරෆ ්රභහණඹ ඵරනහ; ඳණු්ත 

ශොච්කය ඹට ශනහද ිරඹරහ ඵරනහ; කුරුල්ර්ත කීශදනකු 

අතළ්ත නහද ිරඹරහ ඵරනහ; අලි කීශදශනකු අතළ්ත 

2073 2074 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

ශනහද ිරඹරහ ඵරනහ. ඒ ඳළත්තත් ඵර්තන ඕනෆ. තත් 

ඳළත්තක් තිශඵනහ. භවය ජරහල වදන ශොට ජනතහ අතළ්ත 

ශනහ. ඉති්ත ඒ ජනතහ ළභළති නළවළ ඒ යහඳතතිඹ යනහට. 

ඒ ජනතහ ිරඹ්තශ්ත අඳට හරි යහඳතතිඹ එඳහ ිරඹරහි.. 

යත්නපුයශේ ජර ළල්භ නත්්තන අපි යහඳතතිඹක් වද්තන 

ගිඹහ. මිනිසසු ඉඩම්ත් භනි්තන දු්තශ්ත නළවළ. "නළවළ, නළවළ, 

භල්ර වදනහ නම් අඳට එඳහ. ුමයට ඹට වුණහට භක් නළවළ. 

අඳට ඒ යහඳතතිඹ එඳහ." ිරේහ. ඉති්ත ජනතහ අභි්රහඹ්තට 

එශයහි ටයුුම ය්තනත් ඵළවළ ශ්ත රු නිශඹෝජය 

බහඳතිුමභනි. ජනතහ එඳහ ිරඹනහ නම් අඳට ඵශර්ත ඳට්තන 

පුළු්තභකුත් නළවළ. වළඵළි. ඉති්ත, ව ුමයට ඹට වුණහි.්ත 

ඳසශේ ආණ්ඩුට තභි. ඵිජ්තශ්ත. ඒ නිහ ශම් පිළිඵ 

භුමලිතතහිර්ත ටයුුම ය්තන ඕනෆ. ඉඩම් ඳයහ ්තන 

ඕනෆ. ලයතහ අධයඹන -feasibility study- ය්තන ඕනෆ. එශවභ 

යරහ තභි. අදහශ ටයුත්ත ය්තන ඕනෆ. 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, කුඩහ ළ ඉඩම් ෆල්රක් 

ඳයහ ්තන ගිඹහභ වරිභ අඳවසුි.. ඒ ම්ඵ්තධශඹ්ත භභ අශප් 

නිරධහරි්තට වළභ ශරහශේභ ථහ යනහ; දට 25 ළයඹක් 

30 ළයඹක් විතය ථහ යනහ. භවය ශරහට අවුරුේදක්, 

අවුරුදු එවභහයක් ඹනහ කුඩහ ඉඩම් ළඵළල්රක් ඳයහ ළීමශම් 

ක්රිඹහලිඹට. ශභඹ  අශප් යශේ තිශඵන ීමති රීති අනු සිදු න 

ශදඹක්. අශප් යට ඒහධිඳති යටක් ශනොශි.. ආණ්ඩු්රභ 

යසථහශ්ත වති යන රද අි.තිහසිම් තිශඵනහ. 

ඒහටත් රු යමි්ත තභි. අඳ ශම් ළඩ ටයුුම ය්තන ඕනෆ 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි. ඒ නිහ ඒ ක්රිඹහලිශේ ඹම් 

්රභහදඹක් ශඳශනනහ. නමුත් ඒ වහ ඹම් හර ඳයහඹක් ත 

න ඵ ්රහල ය්තන ඕනෆ.  

තත් යහඳතති ණනහක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. භහ 

විශලේශඹ්ත ශම් හයණඹ ළනත් ිරඹ්තන ඕනෆ. භහ නිශඹෝජනඹ 

යන ඵදුල්ර දිසත්රික්ශේ රිදීභහලිඹේද ශොේනහශේ 

ජනතහශේ විලහර ඉල්ලීභක් වුශණ් නහදීඳ ළ උස්තන ිරඹන 

එි.. වළඵළි. නහදීඳ ළ ඉසසුශොත් පිටුඳසි්ත තිශඵන 

විවහයසථහනඹ ම්පර්ණශඹ්ත ඹට ශනහ; භ ඹට ශනහ. අපි 

ඒට විල්ඳඹක් ශවේහ. විල්ඳඹ තභි. ඒ වහ ශනභ 

ශභොයහණ ිරඹන ජරහලඹ වදන එ. දළ්ත ඒ ජරහලඹ වදන එ අපි 

ආයම්බ ය තිශඵනහ. ලයතහ අධයඹන ඉයි.. ඒ පිළිඵ 

ඇසතශම්්තුම ටයුුම යරහ ඉයි.. එන අවුරුේදට ඒ මුදල් ශ්ත 

ය තිශඵනහ. ඉතහභ දුප්ඳත් ්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහඹක් 

න රිදීභහලිඹේශේ ජනතහට ්තන ශදභ ළඩ ය්තන පුළු්ත 

විධිඹට ජරඹ රඵහ දීශම් ළඩ ටයුත්ත අපි ඉසට යනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, විශලේශඹ්ත උභහ ඔඹ 

යහඳතතිඹත් භඟභ මීවිරවුර, ඵදුලුඔඹ ජනතහශේ ඉල්ලීභක් 

තිබුණහ තල්පිටිර ජරහලඹ වද්තන ිරඹරහ.  

ඒ වහ මිලිඹන 300ක් එන ර්ඹට ශ්ත යරහ තිශඵනහ. 

වළඵළි. ඊට  ඩහ විලහර මුදරක් ඹනහ. අඳට ආයම්බ ටයුුම  

ය්තන පුළු්ත. ශම් ජනතහශේ ඉල්ලීම් පිළිඵත් ල්ඳනහ 

යරහ ශම් ළඩ ටයුුම අපි ඉතහභ ඕනෆමි්ත යශන ඹනහ. 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, විශලේශඹ්තභ භවළලි 

අධිහරිඹ ළන ත්ශතොත් විශලේශඹ්තභ අපි ිරඹ්තන ට ඕනෆ, 

යශේ ජහති  ඇ නිසඳහදනඹ අශනකුත් ්රශේලඹ්තහි 

ශවක්ශටඹහයඹක් වහ  ශභට්රික් ශටෝත 4ි. ිරඹන හයණඹ. 

භවළලි ්රශේලර නිසඳහදන පරදහීමතහ ශභට්රික් ශටෝත 6ි.. වළභ 

ශරහශේභ අපි ඉවශ පරදහීමතහඹක් භවළලි ්රශේලඹ්තහි 

අත්යශන තිශඵනහ. නමුත් 2012 ර්ශේ දී ශම් නිඹඟඹ නිහ 

ශවක්ශටඹහර් 17,680ක්, එනම් සිඹඹට 18ිර්ත අඳට අසළ්තන 

නළති වුණහ. නමුත් අශප් නිසඳහදන ්රණතහ අඩු වුශණ් නළවළ. 

අනික් තළ්තර ඒ නිසඳහදන භේටභ ඳත්හ ළීමභට පුළු්ත 

වුණහ. ශඳොශරෝතනරු දිසත්රික්ශේ විශලේ වර්ධන යහඳතති 

වහ ශ්ත යන රද මිලිඹන 455 මුදලි්ත දළනටභත් මිලිඹන 

414ක් අඳට එරහ තිශඵනහ. භභ සුමති්තත ශනහ, පී.බී. 

ජඹසු්තදය භළතිුමභහට. විශලේශඹ්තභ හරි භහර් ක්ශේත්රශේ 

වර්ධන ටයුුම වහ  භසත මුදල් ්රභහණශඹ්ත සිඹඹට 85ක් 

ශම් න ශොට එුමභහ අඳට රඵහ දීරහ තිශඵනහ. අපි විලසහ 

යනහ, ඉුමරු සිඹඹට 15ත් ඉදිරි හරශේ දී අපිට රළශේවිඹ 

ිරඹරහ. විශලේශඹ්තභ අශප් ටීඑ්තඒ ඳක්ඹ නිශඹෝජනඹ යන 

භ්තත්රීුමභහ ළලිඔඹ ්රශේලඹ ළන ථහ ශහ. භවළලි "එල්" 

රහඳශේ ිරවුල් ආය ජරහලඹ ඉදිිරරීශම්  ලයතහ අධයඹනඹ 

යනහ. එතශොට භවළලි "එල්" රහඳඹ වහත් අලය ජරඹ 

රඵහ දීභට අඳට පුළු්ත ශනහ. ඒ හශේභ භවළලි වර්ධනඹ 

වහ අලුති්ත එුම වූ යමළ්තඔඹ  රහඳඹ ුමශ දිළිඳුබහඹ 

ුමය්ත ිරරීභ වහත්,  ත්රසතහදශඹ්ත ඵළට හපු, ශවේ්ත 

ශොවිතළ්ත යන ජනතහට හරි ජරඹ හිත කුඹුරු ඉඩම් රඵහ 

දීශම් ළඩ පිළිශශත් දළ්ත අපි ආයම්බ යරහ තිශඵනහ.  

රු නි ශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ භවළලි යහඳහයඹ 

ආයම්බශේ දී තිබුණු ඉඩම් ේටි ්රභහණඹ  232,210ි.. ශභි.්ත 

භභ අභහතයහවලඹ ඵහය ්තන ශොට ඔප්පු ව දීභනහ ඳත්ර දීරහ 

තිබුශණ් 123,650ට ඳභණි.. භට විලහර අභිශඹෝඹක් 

තිශඵනහ, ඉුමරු රක්ඹට  ශොශවොභද ශම්හ රඵහ ශද්තශ්ත 

ිරඹරහ. භවය අඹ අනය ලශඹ්ත ඳදිවචි ශරහ ඉ්තනහ. 

ඉඩම් දීපු අඹ ත හට වරි අත ඹට ඒහ විකුණහශන තිශඵනහ. 

මුළු රවහශේභ ඉඩම් භනි්තන ඉ්තශ්ත මිනි්තශදෝරුශෝ 586ි..  

ඉති්ත ශොශවොභද ඉඩම් ේටි ශභඳභණ ්රභහණඹ ඔවු්ත ළඩ 

ය්තශ්ත? දළ්ත ඒ පිළිඵ අපි මිනි්තශදෝරු ශදඳහර්තශම්්තුම 

භඟ ථහ යරහ තිශඵනහ. ශම් අවුරුේශේ ඉඩම් ේටි 

15,000ට අපි ඔප්පු රඵහ දීරහ තිශඵනහඹ ිරඹන හයණඹ ඉතහ 

ුමටි්ත ිරඹනහ. ත 10,000ට ශම් භහශේ දී ඉඩම් රඵහ දීභට 

ටයුුම යනහ. ඒ පිළිඵ විශලේ ්රතිඹක් තිශඵන ඵත් 

්රහ ල ය්තන ළභළතිි.. ඒ හශේභ භවළලි ශොවි ජනතහශේ 

ශදළනි වහ ුම්තළනි ඳයම්ඳයහ්ත ශනුශ්ත සඹව රැිරඹහ 

ඳඹහ දීශම් අයමුිජ්ත විසිුමරු භසු්ත ඇති ිරරීභ වහ ශනත් 

ර්භහ්තතඹ්ත වහ ඉඩම් වහ ණඹ ආධහය රඵහ දීශම් ළඩටවන, 

 ඳහරනඹ , ත් ඳහරනඹ වහ ළඩපිළිශශල්, තෂි ළිව 

වහ වනහධහය ඳඹහ දීභ, හල් වහ සිඹඹට 50 

වනහධහය රඵහ දීභ, ිරරි වයක් වහ කුකුල් ඳළටවු්ත වනදහීම 

මිරට රඵහ දීභ ළනි ළඩ ටයුුම යහශිඹක් අපි යනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ විඹඳත් වූ ළේ 

විශලේශඹ්තභ පිළිය ිරරීභ වහ ශේලි ආයක්ණ යහඳතති 

භඟි්ත බිලිඹන 8 ඳභණ මුදරක් ශ්ත ය තිශඵනහ. ශම් 

යහඳතතිශඹ්ත දළ්ත ්රධහන ළේ අමුණු 32ක් ්රතිවසයණඹ 

යනහ. එි.්ත 28 ළඩ ආයම්බ යරහ තිශඵනහ. 6 ළඩ 

ටයුුම දළනට අ්ත ශරහ තිශඵනහ. ඉුමරු ළේ 4 ටයුුම මී 

ශඟ භහ කීඳඹ ුමශ දී අපි ඉසට යනහ. 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ භවළලි ශක්්ත්රශේ 

හරි ශෞුමහහයඹ ඉදි ිරරීශම් ළඩ ටයුුම දළ්ත ශඵොශවෝ දුයට 

අ්ත ය තිශඵනහ. අශප් යශේ ජනතහට අශප් හරි 

ශිසටහකහයශේ විවිධ ඳළතිඩල් ශඳ්ත ඇභ වහ ශම් හරි 

ශෞුමහහයඹ ස ය ශදන ඵ ්රහල ය්තන ළභළතිි..  
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රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ අශප් ජර ම්ඳත් 

භණ්ඩරඹ, ශ්රී රවහශේ භූත ජරඹ පිළිඵ වූ පුළුල් 

මීක්ණඹ ශඹදී සිටිනහ.  ශ්රී රවහ ශේ භූත ජරඹ පිළිඵ 

දත්ත සිතිඹම්ත ිරරීශම් යහඳතතිඹක් දළනටභත් ශතෝයහ ත් 

දිසත්රික් වඹ ක්රිඹහත්භ යනහ. නශ ළිව ෆදීශම් ටයුුම 

යනහ. උුමරු නළ ශඟනහිය ජනතහ නළත ඳදිවචි ය ඇභට 

අදහශත්, ඳසු ගිඹ නිඹව භශේ ජනතහට වනඹ දීභ වහත් 

විශලේශඹ්තභ විලහර ළඩ පිළිශශක් ශම් භණ්ඩරශඹ්ත 

ක්රිඹහත්භ ශහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ භභ ඉතහභ ුමටු 

නහ, භහශේ අභහතයහවලඹ ඹටශත් තිශඵන භධයභ ඉවජිශ්තරු 

හර්ඹහවලඹ - CECB එ - ඉතහ විලහර ්රතිඹක් රඵහ ශන තිබීභ 

ම්ඵ්තධ.  විශලේශඹ්ත ඔවු්ත රුපිඹල් මිලිඹන 8,900 මුදරක් 

උඳඹහ ශන තිශඵනහ. අ්තතර්ජහති ලශඹ්ත රුපිඹල් මිලිඹන 

400 විශේල විනිභඹ උඳඹහශන තිශඵනහ. ආණ්ඩුශ්ත 

තඹක්ත් ්තශ්ත නළුම ඉවජිශ්තරු්ත 400ක් ඇුමළු විලහර 

පිරික් ශඳෝණඹ යමි්ත මිලිඹන 419 රහබඹක් රඵහ ශන 

තිශඵනහ. ඒ අශප් ්රතිඹට ශවේුමක්. අද ශඵොශවෝ විට යහජය 

ආඹතන බි ළශටන අසථහ ශභළනි ආඹතනඹක් ශම් 

ආහයශඹ්ත ඳත්හශන ඹෆභ ශභ්තභ එහි අතිදක් 

ඉවජිශ්තරු්ත යහශිඹක් ටයුුම ිරරීභත් අශප් ුමටට හයණඹක්. 

ඒ නිහ අපි ශම් ආඹතනඹ ඩහත් ලක්තිභත් ිරරීශම් පිඹය 

ණනහක් එන ර්ශේදී ්තනහ ඵ ්රහල ය්තන ළභළතිි..  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ අශප් හමිණී 

ජඹවි්රභ ශඳශර්යහ භ්තත්රීුමභහ ිරේහ, එුමභහ ඇභති ලශඹ්ත 

ශේඹ යේදී එුමභහ නිරධහරි්තට ශටලිශෂෝ්ත යරහ, ථහ 

යරහ ජර භේටම් පිළිඵ විසතය එශවභ ශ්තහ ්තනහ 

ිරඹරහ. න ඇන තහක්ණඹ අනු එශවභ ය්තන අලය නළවළ  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි. අපි අද ශේලි ආයක්ණ යහඳතති 

ඹටශත් ශම් ජර ඳේධති පිළිඵ විශලේ computer programme  

එක්, විශලේ ළඩටවනක් අපි දළ්ත ස ය ශන ඹනහ. ඒ 

අනු අතිවිලහර මුදරක් ළඹ යරහ ශම් යහඳතතිඹ ඹටශත් අපි 

දළ්ත ඒ ශෝතත්රහත්ුම ්රදහනඹ යරහ තිශඵනහ. ඕනෆභ 

ශනකුට, -භට, හරිභහර් අධයක්ුමභහට, ශල්ම්ුමභහ ඇුමළු 

ශම් පිළිඵ ඕනෆභ ශශනකුට- ශම් පිළිඵ දළන ළීමභට වළිර 

න ඳරිදි  අඳට පුළු්ත, ඒ විසතය ඉ්තටර්ශනේ එට  දභ්තන. ඒ 

ඒ අසථහ්තහිදී ශොච්කය ජර ්රභහණඹක් ඒ ඒ ජරහල ුමශ 

තිශඵනහද ිරඹන හයණඹ පිළිඵ දත්ත ඒ භඟි්ත ඵරහ ළීමභට 

පුළු්ත.  

ගිව-නිල්රහ යහඳහයශේ ජර ළල්භ අභ ිරරීභ වහ ශඳොම්ඳ 

20ක් ඳභණ වි යරහ ඒ ටයුුම ය තිශඵනහ.  

 

නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Minister, you have only one more minute.  

 

ගු නිමල් සිරිපා ෙ සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

භශේ ශරහ ත වූ නිහ රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, 

විශලේශඹ්තභ රු අනුය දිහනහඹ භ්තත්රීුමභහ විසි්ත භුම යන 

රද ඒ ්රලසන සිඹල්රටභ  භභ ිරඹනහ, අපි ශෝතත්රහත් දු්තනු 

ඒහ, ඒ ලිපි ශොනු සිඹල්රක්භ එුමභහට ඵර්තන ශද්තනම් ිරඹරහ. 

වළඵළි. එුමභහ අශප් ඊශඟ උඳශේල හය බහට එුමභහ එ්තන 

ඕනෆ. එතශොට දිඹභත ඳහ ශන ගු්ත ඹහනහ ්රලසනඹ, ඒ හශේභ 

ශභොයව්තද යහඳතතිඹ ඇුමළු එුමභහ භුම යන රද සිඹලු 

්රලසනරට අශප් උඳශේල හය බහශේදී අපි උත්තය ශදනහ.  

ඒ හශේභ ්තදඩු ෂහර්ම් එ අඳට අි.ති ශදඹක් 

ශනොශි.. අපි ඒ ඳශු ම්ඳත් අභහතයහවලඹට දු්තනහ. ඊට ඳසශේ 

ළබිනේ ව ශේලඹක් අයශන ආයක් අභහතයහවලඹ ඒ ෂහර්ම් 

එ බහය ත්තහ. ඉති්ත ඒ පිළිඵ ්රලසනඹක් තිශඵනහ නම් 

ආයක් අභහතයහවලශේ ළඹ ශීර් අසථහශේදී ථහ යරහ දළන 

්තන ිරඹරහ භභ එුමභහට උඳශදස ශද්තන ළභළතිි..  

අහන ලශඹ්ත,  භහශේ ශම් ළඩ ටයුුම ය ශන ඹෆභ 

වහ සුවිශලේකා දහඹත්ඹක් දළක් වූ භශේ නිශඹෝජය අභහතය 

ඒනහඹ භළතිුමභහටත්, ඒ හශේභ භහශේ අභහතයහවලශේ ශල්ම් 

අි.්ත සිල්හ භළතිුමභහටත්, හරිභහර් අධයක් 

ශජනයහල්ුමමිඹටත්, අශනකුත් සිඹලුභ නිරධහරි්තටත් භශේ 

සුමතිඹ පුද යමි්ත භහි්තද චි්තතන ඉදිරි දළක්භ ඹටශත් ශම් යට 

ආසිඹහශේ ආලසකර්ඹඹ යහ ශන ඹන භනට හරිභහර් වහ ජර 

ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහවලශඹ්ත අපි උඳරිභ වශඹෝඹ 

එන ර්ශේදීත් රඵහ ශදන ඵ ්රහල යමි්ත භශේ ථහ 

අ්ත යනහ.  

 
[ප.බහ. 11.59] 

 

ගු ණර්.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මශතා 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

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

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, විශලේශඹ්ත ශම් යශේ ශොවි 

ජනතහට ඉතහ ළදත් අභහතයහවලඹක් න හරිභහර් වහ ජර 

ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහවලශේත්, ඒ හශේභ ඳරිය 

අභහතයහවලශේත්, ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහවලශේත් 

ළඹ ශීර් පිළිඵ වූ හය බහ අසථහශේදී ථහ ය්තනට 

රළබීභ ළන භභ ්තශතෝ නහ.  

අශප් හරි ර්භහ්තතශේ ඉතිවහඹ ශද ඵරන විට අශප් යට 

වලි්ත සඹවශඳෝණඹ වුණු යුඹක් ඈත අීයතශේ තිබුණු ඵ 

ශඳශනනහ.  නමුත් 1948 අපි නිදව රඵහ ්තන ශොට ඒ සිඹලු 

ශේල් විනහල ශරහ, අධියහජයහදී භශේදී අශප් යශේ මිනිසු්තට 

වහල් ටි පිටයටි්ත එන ශතක් ඵරහ ඉ්තනට සිේධ වුණහ. නමුත් අද 

අශප් යශේ වල් අතිරික්තඹක් තිශඵනහ. අශප් යට වලි්ත 

සඹවශඳෝණඹ ශරහ තිශඵනහ. භභ හිත්තශ්ත ඒශක් විශලේ 

ශෞයඹ අශප් එක්ත් ජහති ඳක්ශේ ආයම්බ නහඹඹහ වූ 

ඩී.එස. ශේනහනහඹ භළතිුමභහශේ ඉරහ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන, 

හමිිජ දිහනහඹ භළතිුමභ්තරහ දක්හ ඒ සිඹලු ශදනහටභ අපි 

පිරිනභ්තන ඕනෆ. එදහ ඩී.එස. ශේනහනහඹ භළතිුමභහ උුමරු භළද 

ඳශහශත් අනුයහධපුය ව ශඳොශශෝතනරුශේ ඳට්ත ත්ත මිනිශප් 

යහඳහයඹ, ල්ඔඹ යහඳහයඹ නිහ තභි. අද යට වලි්ත 

සඹවශඳෝණඹ වුශණ්. රවහට ළඩශඹ්තභ  ඇ නිසඳහදනඹ 

යන ඳශහත විධිඹට අද නළ ශඟනහිය ඳශහත අඳට නම් ය්තන 

පුළු්ත ්තශ්ත ල්ඔඹ වයස යරහ ශේනහනහඹ මු්රඹ වදපු 

නිහි.. අද ශම් යට වලි්ත සඹවශඳෝණඹ  ඇශම් ශෞයඹ 

හශේභ, විදුලිඵර ඳේධතිඹට ළඩ විදුලිඹ ්රභහණඹක් ජර 

විදුලිශඹ්ත නිඳද ඇශම් වළිර  ඇශම් ශෞයඹත් එුමභ්තරහට හිමි 

්තශ්ත අවුරුදු 30ිර්ත අ්ත ය්තන තිබුණු භවළලි යහඳහයඹ 

එදහ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිුමභහත්, හමිිජ දිහනහඹ 

භළතිුමභහත් අවුරුදු 6ිර්ත අ්ත යපු නිහි..  

අශප් හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ ඇභතිුමභහ  

භළිජක් ඟ යහඳහයඹ ළන ිරේහ. භභ ිරඹ්තන ළභළතිි., 

භළිජක් ඟ ශශවයරදී වයස යරහ අද වම්ඵ්තශතොටට ුමය 

ටි ශන ඹන ඵ. භට භති., රු ථහනහඹ කභල් යහජඳක් 

භළතිුමභහ ශම් යශේ හරිභහර් ඇභතියඹහ විධිඹට ඉ්තන ශොට 

එුමභහශේ ්රධහනත්ශඹ්ත සිඹලු ඳක්ර භ්තත්රීරු්තශේ 

වබහගිත්ශඹ්ත ඒ ළන මලි හච්ඡහක් තිබුණහ. එුමභහ අඳට 
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ිරේහ, ශශවයර වයස යරහ ඒ ුමය ටි වම්ඵ්තශතොටට 

ශන ඹනහ ිරඹරහ. එදහ අපි එුමභහට ිරේහ, රවහශේ හරි 

භහර්ශඹ්ත ළඩ යන කුඹුරු අක්ය 600,000ක් විතය තිශඵනහ 

ිරඹරහ. එදහ ශභොනයහර දිසත්රික්ඹට ිරවුශේ ශල්රස ිරඹරහ. 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ශල්රසශේ  තිශඵ්තශ්ත භවහ හරි 

භහර්ශඹ්ත ළඩ යන කුඹුරු අක්ය 16,000ක් විතයි.. 

ශභොනයහර දිසත්රික්ශේ ම්ඳත් තිශඵනහ. ල්ඔඹ ශශශර් 

ඉඟිනිඹහර ශේනහනහඹ මු්රඹ වදරහ ුමය ටි අයශන 

තිශඵනහ අම්ඳහය දිසත්රික්ඹට. [ඵහධහ ිරරීභක්] රු ඇභතිුමභනි, 

ඔඵුමභහ භට ඳසු උත්තය ශද්තන. රශේ ඟ වයස යරහ ුමය 

ටි අයශන තිශඵනහ ඇඹිලිපිටිඹ ඳළත්තට. ිරරිඳි ඔඹ වයස 

යරහ වම්ඵ්තශතොටට ුමය ටි අයශන තිශඵනහ. එදහ අඳට 

ශඳොශයෝතදුක් දු්තනහ නමුණුකුර ්තශද්ත ඳට්ත ්තන භළිජක් 

ඟ වයවහ සිඹලුභ ශඹෝජනහ ්රභ ටි අඳට යරහ ශදනහ ිරඹහ. 

ශභය අඹ ළශඹ්ත ඒහට ල්ලි ශ්ත ය තිශඵනහ භභ 

දළක්ශක් නළවළ.  භළිජක්  ඟ නමුණුකුශර්ත ඳට්ත අයශන, 

ශභොනයහර දිසත්රික්ශේ ශශරි්ත ඳවශට රහ ඵහින ශොට 

අපි ිරවුහ, ඵඩල්කුඹුශර් තිශඵන ශඹෝජනහ ්රභ ටි වදරහ ශද්තන 

ිරඹරහ. එක්ත් ශශේ නළවළ. එුමභහ එදහ ශඳොශයෝතදුක් දු්තනහ 

ශම් යන භ්ත ඒ ටි යනහ ිරඹරහ. එදහ අපි බුත්තර 

්රශේලශඹ්ත යජඇශ යහඳතතිඹ ඳට්ත ත්තහ. ඒ යජ හරශේ 

තිබුණු එක්. මුුමශලිඹහශ්ත ඳට්ත ්තනහ යජඇශ යහඳතතිඹ 

භභ හිත්තශ්ත තමු්තනහ්තශේරහ ශම්ට ඇුමළු යරහ නළවළ. 

රවහශේ දුප්ඳුම්ත ළඩභ ්රතිලතඹක් ඉ්තශ්ත ශභොනයහර 

දිසත්රික්ශේ. අඩුශ්ත ුමය රළශඵ්තශ්තත් ශභොනයහර 

දිසත්රික්ඹට. භභ ඇභතිුමභහශ්ත ඉල්රහ සිටිනහ, රුණහයරහ 

ඒ යහඳතතිඹ යරහ ශද්තන ිරඹහ.  

රු ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහ නක්ර ජරහලඹ ළන ිරවුහ. භභ 

ද්තනහ නක්ර ජරහලඹ ඉදි ය්තන ඕනෆ ිරඹරහ. නමුත් අද 

ශරොකු ථහක් තිශඵනහ, ඒ නිහ ඳහයම්ඳරි ම්භහන කීඳඹක් 

ඹට ශනහ ිරඹරහ. ඒ හශේභ ජනතහ අතය ශරොකු ්රලසනඹක් 

තිශඵනහ, ශරොකු කුුමවරඹක් තිශඵනහ, ඒ ුමය ටිත් ශන 

ඹ්තශ්ත වම්ඵ්තශතොටටද ිරඹරහ. භභ ද්තශ්ත නළවළ ඇභතිුමභනි, 

ශම්ත් වයස යරහ ුමය ශන ඹ්තශ්ත වම්ඵ්තශතොටටද 

ිරඹරහ. ශභොද, ශභොනයහර දිසත්රික්ශේ කුඹුක්්ත ඔඹ 

යහඳහයශේ ඉඩම් අක්ය දවස ණනක් තිශඵනහ, ුමය ශද්තන. 

ඉති්ත ඔඵුමභහ ශභොණයහර ්රශේලඹට ඇවිල්රහ අශප් ජනතහට 

ශම් ළන ඳළවළදිලි ය ශද්තනඹ ිරඹහ භභ රු ඇභතිුමභහශ්ත  

ඉල්රනහ. ශම්ශ්ත ඹට ශන  ඳහයම්ඳරි ම්භහන ිරහිඳඹක් 

තිශඵනහ. යත්තනශදනිඹ, යවිර,  දහවශත් ණු හශේ ඹට 

ශන ම්භහන ම්ඵ්තධශඹ්ත  තභත් ජනතහ දළනුත් ය 

නළවළ. තමු්තනහ්තශේරහ ඒ මුදලි්ත සිඹඹට 50ක් ශ්ත ය  

තිශඵ්තශ්ත ලයතහ  ඳරීක්ණ ය්තනද ිරඹරහ භභ අවනහ. 

ජනතහ වම්ඵ ශරහ ශම් ළන ථහ ය්තන ඕනෆ. ශභොද,  

ශම්ශ්ත ඳහයම්ඳරි ම්භහන තභි. ඹට ශ්තශ්ත.  භහ ද්තනහ 

විධිඹට උඩුම් ඔඹ යහඳහයඹට ඉවළි්ත තිශඵන ම්භහන ඹට 

ශ්තශ්ත නළුම ඔඹ වයස  ය්තන තළනක් තිශඵනහ. ඒ  නිහ ඒ 

ළනත් ඵර්තනඹ ිරඹහ භභ රු ඇභතිුමභහට   ිරඹනහ.  

ඳහයම්ඳරි ඳවුල් 400ක්, 500ක්, 1000ක් අි.්ත ය  අලුති්ත 

1000ට කුඹුරු ශදනහ නම් එතළනත්  ඹම් ්රලසනඹක්  තිශඵනහ.  

ඊශඟ හයණඹ තභි., තමු්තනහ්තශේරහ ඳට්ත ත්ුම 

සුරහශේ ඇ යහඳහයඹ තභ  අ්ත යරහ  නළවළ ිරඹන එ. භභ  

දළක්ශක් නළවළ, ශම් අවුරුේශේ ඒ වහ මුදල් ශ්ත ය 

තිශඵනහද  ිරඹහ. තභ සුරහශේ ඇ  යහඳහයශේ  ඇශ ශේලි 

ඳ්තන තිශඵනහ. භභ හිතන වළටිඹට ඒශක්  ඵළම්භ වදහ අවුරුදු 

10ට  ළඩි..  

අනික් එ තභි. භහලිම්ඳත යහඳහයඹ.  ඳවශ  ඌ  වර්ධන 
යහඳහයඹ ඹටශත්ත් භහලිම්ඳත යහඳහයඹ වහ මුදල් ශ්ත ය  
තිශඵනහද  ිරඹහ භභ ද්තශ්ත නළවළ.  භහලිම්ඳත යහඳහයශේ 
ළඩත්  ඵහශට  ය  නත්රහ තිශඵනහ. භභ ඔඵුමභ්තරහශේ 
අඹ  ළඹ ඇසතශම්්තුම ිරශඹේහ. ඒශක් ශොශවේත් භහලිම්ඳත 
යහඳහයඹ ළන ශවෝ සුරහශේ ඇ යහඳහයඹ ළන ශවෝ ිරඹහ 
තිබුශණ් නළවළ. යණසිවව ශ්රේභදහ භළතිුමභහ 1993 දී  ේධහතිස 
යහඳහයඹ වදරහ අවුරුදු 17ක් ගිඹහි.්ත ඳසු තභි. 
තමු්තනහ්තශේරහ ඒශක් කුඹුරු ටි ශඵදුශේ. ඒශත් දකුණු   
ඉවුය වර්ධනඹ  ය තිශඵනහ.  ම් ඉවුය ඹටශත්  ත අක්ය 
1000ට ශද්තන තයම් ුමය ළශේ තිශඵනහ.  ඒ නිහ භභ 
තමු්තනහ්තශේශ්ත ඉල්රහ සිටිනහ,  ේධහතිස යහඳහයශේ ම් 
ඉවුයත් වර්ධනඹ  ය්තන  අලය ටයුුම ය්තනඹ ිරඹහ. 
රු ඇභතිුමභනි, භභ ඔඵුමභහශ්ත ශභශවභ ඉල්ර්තශ්ත  
ඔඵුමභ්තරහට  ඡ්තදඹ  ශදන ළඩ පිරික් ඉ්තශ්ත ශභොණයහර 
දිසත්රික්ශේ  නිහි.. රවහශේ   ළඩශඹ්තභ  දුප්ඳත් ජනතහ 
ඉ්තශ්තත් ශභොණයහර  දිසත්රික්ශේි..  විබහ අඩුශ්තභ ඳහස 
ශන  අඹ ඉ්තශ්තත් ශභොණයහර දිසත්රික්ශේි..  නූත්භට 
ව දුප්ඳත්භටද ද්තශ්ත නළවළ ළයදිරහ ඡ්තදඹ  ශද්තශ්ත.  අඩු 
ණශ්ත ඡ්තදඹ දු්තනු එටත්  ර්තනඹ  ිරඹහ අපි ඉල්රහ 
සිටිනහ.   

භවහ හරිභහර් භඟි්ත ළඩ  යන කුඹුරු අක්ය  16,000ි. 
ශභොණයහර දිසත්රික්ශේ  තිශඵ්තශ්ත. ශම්ට ඉසය ිරේශේ 
ශල්රස ිරඹහි..  සුේද්තට විරුේධ ට්ත යපු නිහ තභි. 
අශප් ඇශ ශේලි ඩහ දළම්ශම්. නිදව රඵහ අවුරුදු 64ක්  ශවිරහ  
ගිඹත් ඒ  ්රශේලඹ දුප්ඳත්මි්ත ශොඩ ්තන තභත් අඳට ඵළරි 
වුණහ. උභහ ඔඹ යහඳහයඹ අඳට  ම්ඵ්තධ ිරරීභ ළන භභ 
සුමති්තත ශනහ. භභ ද්තනහ විධිඹට නම් උභහ ඔඹ යහඳහයශේ 
ළඩ ටයුුම ටික් අඩ ඳණ ශරහ තිශඵනහ. ශභොද, 
ඉයහනශඹ්ත තභි. ශම් ටයුුම ශශය්තශ්ත. ඉයහනශේ දළනට 
ඳතින ්රලසන  නිහ ශම්ත් නීයවිද ිරඹහ භභ ද්තශ්ත  නළවළ. 
ඳහු ගිඹ දසර ල්ලි තිබුශණ්ත් නළවළ.  ළඩ ටයුුමත් භඟ 
නළතිරහ තිබුශණ්.  අපි ද්තශ්ත නළවළ, ඉයහන යුේධඹ නිහ ශම් 
ටයුුම නළුමණහද ිරඹහ.   

අශප් ්රශේලශේ ශශය  ළේ දවස ණනක් තිශඵනහ. 
තමු්තනහ්තශේරහ  ඒශ්ත අක්ය ඳනස දවක් භළනරහ, පිට 
යටද ශම් යශේද ද්තශ්ත නළවළ ශොම්ඳළනිරට ඵහය  ශද්තන පුත් 
ඳත් දළ්ත ඇම් ඳශ ය තිබුණහ. රුණහයරහ ශම් නත්්තන  
රු ඇභතිුමභනි. [ඵහධහ ිරරීභක්] තමු්තනහ්තශේරහ ශේ ආණ්ඩුශේ 
ආර්ථි වර්ධන අභහතයහවලශඹ්ත අක්ය 50,000ක් භළනරහ  
තිශඵනහ. ඒ ්රශේලශේ ළේ සිඹ ණනක් තිශඵනහ.  
රුණහයරහ  ඒ ළේ ටි වදරහ අශප් දිසත්රික්ශේ මිනිසසු්තට 
ශම් ඉඩම් ටි ශද්තනඹ ිරඹහ අපි ඉල්රනහ. භවය යහඳහයර 
ශදළනි, ුම්තළනි ඳයම්ඳයහ ඉ්තනහ, කුඹුරු නළති, ුමය නළති. 
ඒ අඹ දුප්ඳත්ශම් ශශයටභ ගිඹපු අඹි..  

රු ඇභතිුමභනි, තමු්තනහ්තශේ ඳවශ ඌ වර්ධන 
ශඹෝජනහ ්රභඹ ළන ිරේහ. භභ ද්තනහ විධිඹට නම්, ඒශත් 
ශඳොඩ ළේ ටික් තභි. වදරහ තිශඵ්තශ්ත. වවවිර ළනි  
වර්ධන යහඳහයත් තිශඵනහ. භභ හිතන වළටිඹට  
තමු්තනහ්තශේරහ තභ ඒහ ළන ශොඹහ ඵරහ නළවළ.  ඒහ 
ළනත් ශොඹහ ඵරහ අඳට උදවු ය්තනඹ ිරඹහ භභ  
තමු්තනහ්තශේශ්ත ඉල්රහ සිටිනහ.   

රු දිශ්තස ගුණර්ධන ඇභතිුමභනි, ශම් යශේ ජනතහට 
පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දීශම් ටයුත්ත  තමු්තනහ්තශේටි. බහය  
තිශඵ්තශ්ත. අනුයහධපුය දිසත්රික්ඹ වළරුණහභ  අද කුඩු 
ශයෝගී්ත ළඩපුය ඉ්තශ්ත ශභොණයහර දිසත්රික්ශේි.. 
ශභොණයහර දිසත්රික්ශේ ජනතහශ්ත සිඹඹට 35ට, 40ට 
පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ නළවළ.   
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[රු ආර්.එම්. යවජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ] 
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ජන වහ වයහ ශල්න ශදඳහර්තශම්්තුමශේ හර්තහක් භභ 

ිරශඹේහ. භභ නිශඹෝජනඹ යන දිසත්රික්ශේ සිඹමරහ්තඩු 

්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහඹ තභි. රවහශේ දුප්ඳත්භ ්රහශේශීඹ 

ශල්ම් ශොේනහඹ. ඒ ්රශේලශේ පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ නළති 

සිඹඹට 46.3ක් ඉ්තනහ. භළදභ ්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහශේ 

සිඹඹට 37.7ක් ඉ්තනහ. තණභල්විර සිඹඹට 30.8ක් ඉ්තනහ. 

ශභොනයහර නයශේ පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ නළති ජනතහ සිඹඹට 

31.9ක් ඉ්තනහ. ඵඩල්කුඹුශර් සිඹඹට 43ි.. බිබිශල් සිඹඹට 36ි.. 

භහ හිතන වළටිඹට ශම් නිහ තභි. කුඩු ශයෝඹට ශොඩක් අඹ 

ශොදුරු ශ්තශ්ත; ශම් නිහ තභි. ශභි.්තට ශනොශඹක් ශනොශඹක් 

අීමඳ වළශද්තශ්ත. භට භති., ශභොනයහර ශයෝවශල් විශලේව 

වදයයශඹක් භට දක් මුණ ළහුණු ශරහශේ ිරේහ, 

ශභොනයහර ජර ශඹෝජනහ ්රභශඹ්ත ශොඩක්භ එ්තශ්ත අපිරිසිදු, 

අඳ්රය මිර වුණු ජරඹ ිරඹරහ. රුණහයරහ ශම් වහ ළඩ 

පිළිශශක් වද්තන.  

භභ ද්තනහ, ඳසු ගිඹ හනුශේ ශභොනයහර නයඹට  දස 

ුමනට, වතයට ළයඹක් තභි. ුමය  දු්තශ්ත ිරඹන එ. න 

නහරි ජර ශඹෝජනහ ්රභඹක් ක්රිඹහත්භ ය්තන ශවෝ තිශඵන 

්රභ ළඩදියුණු ය්තන අවුරුදු 25ිර්ත තමු්තනහ්තශේරහ ටයුුම 

යරහ නළවළ. 1988 එක්ත් ජහති ඳක් ආ ණ්ඩු තිබුණු හරශේ 

ශනහපු ජර ශඹෝජනහ ්රභඹට ඳසශේ ශම් ්රශේලඹට ජර ශඹෝජනහ 

්රභඹක් ක්රිඹහත්භ යරහ නළවළ. ජනවනඹ ුම්ත ගුණඹිර්ත 

විතය ළඩ ශරහ ති ශඵනහ. ුමය ශේ්තන මිනිසසු යත්ත 

අයශන ඹ්තන ඕනෆ. අපි එදහ ළරසුම් යරහ තිබුණහ, කුඹුක්්ත 

ඔශඹ්ත ජරඹ ශේ්තන. පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ඳහවිච්චි ශනොයන 

ජනතහ සිටින දිසත්රික් ත්තහභ ළඩභ ්රතිලතඹක් ඉ්තශ්ත අශප් 

දිසත්රික්ශේි.. තමු්තනහ්තශේරහශේ අඹ ළඹ ඇසතශම්්තුමර   

ශභොනයහර දිසත්රික්ඹට එභ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹක්ත් 

තිබුශණ් නළවළ. එක්ත් තිබු ශණ් නළවළ.  භභ ඉසශල්රහත් 

ිරේහ හශේ තමු්තනහ්තශේටත් ිරඹ්තන තිශඵ්තශ්ත, 

තමු්තනහ්තශේරහට ළඩශඹ්ත රන අඹ තභි. අශප් ඳළත්ශත් 

ඉ්තශ්ත ිරඹරහ. භවය ශරහට ඒ ශභෝඩභ ිරඹරහ හිතනහද 

ද්තශ්තත් නළවළ. ශම් දිසත්රික්ශේ අධයහඳනඹ රඵන අඹත් අඩුි. 

ශ්ත. ඉති්ත භභ තමු්තනහ්තශේශ්ත ඉල්රහ සිටිනහ, ග්රහමීඹ ජර 

ශඹෝජනහ ්රභ ත දියුණු ය්තන අලය ටයුුම ය්තන ිරඹරහ. 

ඒ මලි අලයතහක්.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඊශඟට භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ 

ළන ථහ ය්තන භභ ළභළතිි.. ශම් අසථහශේ ඳරිය 

අභහතයුමභහ  ශම් රු බහශේ   නළවළ. නිශඹෝජය ඇභතිුමභහ 

ඉ්තනහ. අද ජනතහට ශඹක් වදහ ්තන ළලි ටික් ළීමභ 

ශරොකු ්රලසනඹක් ශරහ තිශඵනහ. තමු්තනහ්තශේරහ ිරේහ, දළ්ත 

ළලි ්රහවනඹට ඵරඳත්ර ඉත් යරහ තිශඵනහ ිරඹරහ.  

්රහවනඹට ඵරඳත්ර ඉත් ශහට, අහිව මිනිශවක් ශඹක් වදහ 

්තන ළලි ටික් ත්තහභ ට්රළක්ටයඹට නම් රුපිඹල් 50,000ක් දඩ 

වනහ. භධයභ ඳරිය අධිහරිශඹ්ත ඵරඳත්ර ්තන ගිඹහභත් -

[ඵහධහ ිරරීභක්] භභ අව්තශ්ත මිනිශවකුට ශඹක් වදහ ්තන ළලි 

ටික් ත්තහභ රුපිඹල් 50,000ක් දඩ ව්තශ්ත ඇි. ිරඹරහි.. 

යහඳහරිි.්තට දඩ  ළහුහට අඳට භක් නළවළ. අපි ද්තනහ ශම් 

යහඳහයඹ ය්තශ්ත භවළලි  ශඟ්ත, ශඳොශශෝතනරුශ්ත, 

භහිඹවනශඹ්ත -[ඵහධහ ිරරීභක්] 

 

ගු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කාෙර් මශතා (පරිවර නිදයෝජය 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர் - சுற்நரடல் தறற 

அமஸசர்) 

(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of 

Environment) 

රු භ්තත්රීුමභහ, ශඳොඩ මිනිශවකුට ළලි ටික් ්තන අපි 

අය දීරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

ගු ණර්.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මශතා 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
අද භධයභ ඳරිය අධිහරිශඹ්ත ළලි permit එක් ්තන 

ගිඹහභ මිනිසසු භහ ශද, ුමන යසතිඹහදු නහ. තමු්තනහ්තශේ 

ඹ්තන භධයභ ඳරිය අධිහරිශේ - 

 
ගු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කාෙර් මශතා 
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்) 

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

භහශ්තන. තමු්තනහ්තශේ භශේ ශඟට එ්තන. දස 

ශදශ්ත භභ ඒ ළශඩ් ය ශද්තනම්. 

 
ගු ණර්.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මශතා 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභනි, ඕ ්රහශඹෝගි නළවළ ශ්ත. රු 

නිශඹෝජය ඇභතිුමභනි, ශභොනයහර ඉරහ, අම්ඳහශර් ඉරහ 

තමු්තනහන සශේ වම්ඵ ශ්තන ආහභ තමු්තනහ්තශේ ඳල්ලි 

ගිහිල්රහ ිරඹි.; තමු්තනහ්තශේට ශනෝම්බි ිරඹි.; තමු්තනහ්තශේට 

ීමඳ නළවළ ිරඹි.. ඕ ්රහශඹෝගි නළවළ ශ්ත නිශඹෝජය 

ඇභතිුමභනි. තමු්තනහ්තශේ ශඟට එනහ නම්, නිරධහරි්ත අලය 

නළවළ ශ්ත. ඵදුල්ශල් භධයභ ඳරිය අධිහරිශේ හර්ඹහරඹක් 

තිශඵනහ. භවය අඹට ළලි permit එක් ්තන, ල් permit 

එක් ්තන භහ ශද, ුමන ඹනහ.  නිරධහරි හිඟඹක් ඇති. 

එශවභ නම් නිරධහරි්ත ළඩ ය්තන. සිටින නිරධහරි්තට ළඩ ළඩ 

ඇති. භභ නිරධහරි්තට ශදොස ිරඹ්තශ්ත නළවළ. අඩු තයශම් මිනිසසු 

ශම් විධිඹට- 

 

ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා (පරිවර අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - சுற்நரடல் 

அமஸசர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Environment)  

රු භ්තත්රීුමභහ, ශඳොඩ්ඩක් ථහ ය්තන ඉඩ ශදනහද? 

 
ගු ණර්.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මශතා 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

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

 
ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ශම් පිළිඵ තමු්තනහ්තශේ ිරඹන හයණහ අපි පිළිඅයශන 

තිශඵනහ. ඇත්තටභ හභහනය ජනඹහට ශභහිදී ෆශවන ඳභණ 

යදයඹක් තිශඵනහ. ශම් ඳනත ශනළල්රහ තිශඵ්තශ්ත 

තමු්තනහ්තශේරහශේ ආණ්ඩු හරශේදීි.. ළලි ඵරඳත්ර 

ම්ඵ්තධශඹ්ත ශනසභක් ය්තන නම් අඳට ශම් ඳනතට  

වශලෝධනඹක් ශේ්තන නහ. අපි දළ්ත ඒත් ය්තන ඹනහ. 

ඳසු ගිඹ හරශේ හභහනය ජනතහට ශන යදය අඩු ය්තන 

අපි ්රහශේශීඹ ශල්ම්රු්තට අය දු්තනහ, භට cube 200ක් 

වහ හභහනය ජනඹහට ඵරඳත්ර නිකුත් ය්තන ිරඹරහ. නමුත් 

ශම් හශේ අතයලය ශොඩනළඟිලි ්රයඹක් ම්ඵ්තධශඹ්ත වළභ 

ශනකුටභ ඵරඳත්රඹක් ්තන අසථහ රඵහ දු්තනහභ -හිජජ 

ඵරඳත්රත් ශඳෞේලි ලශඹනුත් ඵරඳත්ර ්තන දු්තනහභ- ඒශක් 

්රභහදඹක් සිදු නහ. ඒ තමු්තනහ්තශේ පිළි්තනහ. අශප් 

හර්ඹහර තිශඵන ශඵොශවෝ තළ්තර අපි ශම් හර්ඹඹ නිළරැදි ය 
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

තිශඵනහ. නමුත් ඉදිරි හරශේදී ශම් පිළිඵ ඳනත වශලෝධනඹ 

ය්තනට ීමති ශටුම්ඳත් ම්ඳහදන ශදඳහර්තශම්්තුම එඟ 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ අනු ඉදිරිශේදී තමු්තනහ්තශේ ිරඹන 

්රලසනඹට විඳුම් ශවොඹ්තන අඳට පුළු්ත ශි.. දළනට ඒ ්රලසනඹ 

තිශඵනහ. භභ ඒ පිළි්තනහ. 

 
ගු ණර්.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මශතා 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
ශඵොශවොභ සුමතිි. රු ඇභතිුමභනි. තමු්තනහ්තශේරහශේ භූ 

විදයහ වහ ඳතල් හර්ඹහවලඹ ශවොට ටයුුම යනහ. අපි ඒ හශේ 

ශවොට ටයුුම යන තළ්ත ළනත් ිරඹ්තන ඕනෆ. භවය 

නිරධහරි්ත ඉ්තනහ, -අපි ඒ අඹට දහත් ඵරඳෆම් යරහ නළවළ-  

අපි නිම් වරි ථහ  යරහ ළඩක් ිරේශොත්, "නළවළ, 

භ්තත්රීරු්තශේ ඒහ අ යශන එ්තන එඳහ" ිරඹරහ ිරඹනහ. ඒ 

විධිශේ නිරධහරිනුත් ඉ්තනහ. ඒහ ළනත් ල්ඳනහ ය්තන. ඒ 

වුද ිරඹරහ භභ ිරඹ්තශ්ත නළවළ. අපි ඵරඳෆම් ය්තශ්තත් 

නළවළ, අපි අහධහයණඹක් ය්තන ිරඹ්තශ්තත් නළවළ. 

රු ඇභතිුමභනි, ඒ හශේභ ඔඵුමභහ ඹටශත් තභි. භළිජක් වහ 

සර්ණහබයණ අධිහරිඹ තිශඵ්තශ්ත. රු නිශඹෝජය 

බහඳතිුමභනි, අද භළිජක් ර්භහ්තතශේ විලහර ඩහ ළටීභක් 

තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ හර්තහ ිරඹන ශොට භභ දළක්හ, ශම් යශේ 

ර්භහ්තත ්රතිඹ ඳට්ත ්තන ඉසශල්රහ අශප් අඳනඹන 

ආදහඹභ වුශණ් ශත්, යඵර් ව ශඳොල්. නමුත් 1970 ණ්තර එ 

අවුරුේද ශඳොල්ලි්ත රළබුණු අඳනඹන ආදහඹභටත් ළඩඹ 

භළිජක්ලි්ත රද අඳනඹන ආදහඹභ ළඩ ශරහ තිබුණහ. මීටර් 

3,000ක් ඹට තිශඵන ශතල් ළන අපි දළ්ත ථහ යනහ. රු 

ඇභතිුමභනි, අඩ 20ක්, 30ක් ඹට තිශඵන භළිජක් ල් ළන අපි 

ඵර්තශ්ත නළත්ශත් ඇි.? අපි ශම් යශේ ඈත ඉතිවහඹ ත්ශතොත්, 

ශම් යට භළිජක් ර්භහ්තතඹ ම්ඵ්තධ ශරෝ ්රසිේධ යටක්. අපි 

භළිජක් අඳනඹනඹ ශහ. රවහශේ භළිජක්රට තභි. අද විලහර 

ටිනහභක් තිශඵ්තශ්ත.  

අද භළිජක්ර මිර ඉවශ ගිහිල්රහ තිශඵනහ. භභ භළිජක් 

යහඳහරිශඹක් ශනොශි.. නමුත් භශේ ්රශේලශේ භළිජක් යන 

අඹ ඉ්තනහ. අද භළිජක් ඳතල් ර්භහ්තතඹ විලහර ලශඹ්ත ඩහ 

ළටීභට රක් ශරහ තිශඵනහ. ඳරිය ඇභතිුමභහි., භළිජක් 

ඇභතිුමභහි. ශද්තනහභ තමු්තනහ්තශේ. ඳරියඹ යිරන භ්ත 

භළිජක් ර්භහ්තතඹටත් අසථහක් ශද්තන. භහ ශඟ තිශඵන ශම් 

වයහ ශල්නර තිශඵන විධිඹට -භභ ශම් ආ්තන වයහ 

ිරඹ්තශ්ත- 2007 දී භළිජක් අඳනඹනශඹ්ත ඇශභරි්ත ශඩොරර්  

මිලිඹන 105ක් රළබී තිශඵනහ. 2008 දී ඇශභරි්ත ශඩොරර් 

මිලිඹන 76ක් රළබී තිශඵනහ.  2009 දී ඇශභරි්ත ශඩොරර් 

මිලිඹන 69ක් රළබී තිශඵනහ.  2010 දී ඇශභරි්ත ශඩොරර් 

මිලිඹන 70ක් රළබී තිශඵනහ. ඒ ිරඹ්තශ්ත භළිජක් 

අඳනඹනශඹ්ත අඳට රළශඵන ආදහඹභ අඩු ශරහ තිශඵනහ. භභ 

ද්තනහ විධිඹට දළ්ත තිශඵන ීමතිරීති නිහ මිනිසසු භළිජක් 

ය්තශ්ත නළවළ. 

 
ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

භභ ඔඵුමභහට ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි ය්තනම්. අපි ඒ 

ම්ඵ්තධශඹ්ත ෆශවන ළඩ පිළිශශක් යරහ තිශඵනහ. 

තමු්තනහ්තශේට රළබී තිශඵන වයහ ශල්නර ශඳොඩ 

දුර්රභක් තිශඵනහ. 

ගු ණර්.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මශතා 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
ශම් වයහ ශල්න භභ Central Bank එශ්ත ත්ශත්. ශම් 

වයහ ශල්න භභ තමු්තනහ්තශේට එ්තනම්. 

 
ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ශම් ශභොශවොත න විට භළිජක් වසථහ දශ ලශඹ්ත 

භළිජක් ඳතල් ඵරඳත්ර 9,000ට ළඩඹ දීරහ තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ 

හරඹ ුමශ රඵහ දු්ත ළඩභ ඵරඳත්ර ්රභහණඹ තභි. දළ්ත අපි දීරහ 

තිශඵ්තශ්ත. 

 
ගු ණර්.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මශතා 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
තමු්තනහ්තශේරහ ඵරඳත්ර රඵහ දු්ත ඒහ ළනත් ශතොයුමරු 

භශේ ශඟ තිශඵනහ. භළිජක් අඳනඹනඹ පිළිඵ ව්ත වූ 

Central Bank Report එක් තිශඵනහ. ශම් වරිඹට වරි. 

 
ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

දළනට තිශඵන තත්ත්ඹ ළනි. භභ ඔඵුමභහට ිරඹ්තශ්ත. 

භළිජක් ර්භහ්තතශේ තිශඵන ශරොකුභ ්රලසනඹ තභි., භළිජක් 

ල් අඳනඹනශේදී ශඵොශවෝ ීමති රීති ලිහිල් යරහ තිබුණහ වුණත් 

තභත් භළිජක් ල් ශවොය ඳහශය්ත ඹෆභ. ඒ නිහ ඒහශේ නිඹභ 

ටිනහභ පිළිඵ ශතොයුමරු බහණ්ඩහහයඹට රළශඵ්තශ්ත නළවළ. 

නමුත් යජඹක් වළටිඹට භළිජක් ර්භහ්තතඹ දිරිභත් ිරරීභට අලය 

සිඹලුභ වන අපි රඵහ දීරහ තිශඵනහ. 

 
ගු ණර්.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මශතා 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
තමු්තනහ්තශේරහ භළිජක් ර්භහ්තතඹ වහ ඵරඳත්ර නිකුත් 

යනහ. තමු්තනහ්තශේරහ ඵරඳත්ර හසුම විලහර ශර ළඩ ය 

තිශඵනහ. භභ විලහර ඳරිභහණශේ යහඳහරිශඹෝ ළන ථහ 

ය්තශ්ත නළවළ. රු ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහ අපි ශඵොශවොභ 

රන ළදත් ඇභතියශඹක්.  භභ ද්තනහ විධිඹට ඊශේ 

ශඳශර්දහ යජඹට ම්ඵ්තධ ඵරධහරි්ත ඇරවළය ්රශේලශේ භළිජක් 

ළරුහ. භළිජක් වසථහශේ නිරධහරි්ත ගිඹහට ඳසශේ දළන ශන 

තිශඵනහ, ඒ ශොල්ර්තශේ guard එට ඉ්තශ්ත ASP ශශනක් 

ඵ. ඒ අඹ භළිජක් වසථහශේ නිරධහරි්ත ඳ්තනරහ දහරහ 

තිශඵනහ. තමු්තනහ්තශේ ශම්හ ළන ඵර්තන. අද ශඳොඩ 

මිනිවහට අසථහ ශද්තශ්ත නළවළ. භවහ ඳරිභහණශඹ්ත භළිජක් 

යහඳහයඹ යන ේටිඹට තභි. අසථහ ශද්තශ්ත. භළිජක් 

ඉල්රභක් ශවොඹහ ්තශ්ත ශඳොඩ මිනිසසු ළඩ ශශොත්ශ්ත. 

ඉල්රම් ඳහයක් වසථහ ශවොඹහ ්තශ්ත නළවළශ්ත. එභ නිහ ඒ 

ශඳොඩ මිනිසසු්තටත් අසථහ ශද්තන. 

රු නිශඹෝජ ය බහඳතිුමභනි, අනය භළිජක් ළරීම් 

ම්ඵ්තධශඹ්ත අද උහවිශඹ්ත දඩ වනහ. ශම් වරිභ අරුභ 

පුදුභ ථහක්. ඵදුල්ර දිසත්රික්ශඹ්ත අනය භළිජක් ළරීභක් 

ඇල්ලුශොත් උහවි දඩඹ රුපිඹල් 3,000ි.. ශභොණයහර 

දිසත්රික්ශඹ්ත අහු වුශණොත් රුපිඹල් 50,000ි.. කුඹුක්්ත ඔඹ 

ඵදුල්ශල් ඉරහ ශභොනයහර දක්හ තිශඵනහ.  
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[රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ] 
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අශප් වරි්ත ්රනහ්තදු භ්තත්රීුමභහත් ශභතළන ඉ්තනහ. ඵදුල්ර 

දිසත්රික්ඹට ශඳොලීසිඹ ළඩඹ දභ්තශ්ත නළවළ. ශභොද, යක්ෂිත 

ළඩශඹ්ත තිශඵ්තශ්ත ශභොනයහර නිහ ශභොනයහරට ශඳොලීසිඹ 

ළඩශඹ්ත දභනහ.  ඒ ්රශේලඹට ළඩශඹ්ත ශඳොලීසිඹ දභ්තශ්ත, 

එශවභ ඇල්ලුහභ ඒ ශොල්ර්තටත් සිඹඹට ණන reward 

එක් වම්ඵ ශන නිහි.. රුපිඹල් 50,000ක් දඩ වපු අශප් 

භවය මිනිසසු -ල්ලි ශහ ්තන ඵළරි දුප්ඳත් මිනිසසු- හිශර් 

ඉ්තනහ, රු ඇභතිුමභනි. ඒ අඹට ිරසිඹම් වනඹක් රඵහ ්තන 

අසථහක් ශද්තන ිරඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ. 

රු නිශඹෝජ ය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ ඳසු ගිඹ හරශේ 

ශභොනයහර දිසත්රික්ශේ තයභ තම්භළ්තනහශේ භළිජක් 

ඉල්රභක් ඳෆදුණහ. තයභ මිනිසසු ිරඹ්තන ඳට්ත ත්තහ, 

 "යතයභ ශදි.ශඹෝ තභි. අඳට ශම් දු්තශ්ත, තයභ 

ශදි.ශඹෝ තභි. අශප් දුප්ඳත්භ දළරහ ශම් භළිජක් ටි දු්තශ්ත" 

ිරඹරහ. දවස ණනක් ගිහිල්රහ එතළන ළඩ ශහ. දස ශදි. 

ුමනි. ළඩ ශශේ. ශභොනහද ශශේ? වමුදහශ්ත, ශඳොලීසිශඹ්ත 

ඇවිල්රහ මිනිසසු ඳළ්තනුහ. එශවභ ඳ්තනරහ ඵරත්ුම ටි 

ශභොනහද ශශේ? Tipper trucksර ඳටරහ ඒ භළිජක් ඉල්රම් 

ටි ශනගිඹහ. අද ගිහිල්රහ ඒ මිනිසු්තශ්ත අවරහ ඵර්තන. 

භවය මිනිසසු්තට වරහ ඳළ්තනුහ. තයභ තම්භළ්තනහශේ 

දුප්ඳත් මිනිසසු්තට ශදි.ශඹෝ දු්ත භළිජක් ඉල්රභ යජශේ ඵරුම්ත 

ශොල්ර ෆශේ ඒ විධිඹටි.. 

ඒ යවක් ශනොශි.. යජශේ භළති ඇභතිරුත් ඒ ළශඩ්ට 

ගිඹහ. ඊට ඳසශේ තමු්තනහ්තශේරහ ශභොනහද ශශේ? ඊට ඳසශේ 

තමු්තනහ්තශේරහ ශම් ඉඩම් ශ්තශේසි ශහ. ඒ ශ්තශේසිශේදී 

ශභොද වුශණ්? භහ ශඟ තිශඵනහ ඊට අදහශ විණන හර්තහ. 

ශම් භළිජක් ඉඩම් ශ්තශේසි යනශොට පුත් ඳත් දළ්ත ඇභක් 

දහනහ ශෝතශේසි භඟ. විණන හර්තහශේ ිරඹ්තශ්ත 

ශභොනහද? විණන හර්තහශ්ත ිරඹනහ, භළිජක් ඉඩම් 

ශ්තශේසි ශහභ ඒ ශරහශේභ ඇඳඹක් තළ්තඳත් ය්තන ඕනෆ 

ිරඹරහ. නමුත් 16 ශදශනක් ඇඳ තළ්තඳත් යරහ නළවළ. ඒත් ඒ 

අඹට භළිජක් ය්තන ඉඩ දු්තනහ. Chequesලි්ත මුදල් තළ්තඳත් 

ය්තන ඵළවළ ිරඹරහ ශට්තඩර් දළ්ත ඇශම් තිශඵනහ. නමුත් 

විරිත්තමුල්ර ිරඹන එක්ශනහ විසිඅටරක් වළත්තෆඳ්තදහව 

cheque  එක් දු්තනහභ, භළිජක් වසථහ ඒ බහය ත්තහ. බහය 

අයශන ශභොනහද ශශේ? ඒ භනුසඹහ සුභහනඹක්, ශදක් විතය  

භළිජක් යරහ ඵළලුහ; භළිජක් නළවළ. ශකක් එ "stop payment" 

ශහ. ශභ්තන යජශේ මුදල් විනහල ශරහ තිශඵන විධිඹ. ශම් 

විධිශේ ළඩ යපු නිරධහරි්තට අලය දඬභ ශද්තන රු 

ඇභතිුමභනි. ඒ  Audit Report  එ භශේ ශඟ තිශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශි.. ශම් ඉඩභට ම්බි ළටක් වරහ 

තිශඵනහ. ඒ ම්බි ළට ව්තන අට රක් ණනක් ගිහි්ත 

තිශඵනහ. ම්බි ළටක් වරහ භළිජක් යන එ නත්්තන 

ඵළවළ. වමුදහ ව ශඳොලීසිඹ දහරහ තභි.  නත්හශන 

තිශඵ්තශ්ත. ශම් විධිඹටි. ශම් ල්ලි ඉය ශරහ තිශඵ්තශ්ත. 

[ඵහධහ ිරරීභක්]   

 
ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඒ ශ්තශේසිශඹ්ත අඳට විලහර මුදරක් රළබුණහ.  
 

ගු ණර්.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මශතා 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
වරි. ශ්තශේසිශඹ්ත මුදල් රළබුණහට ළඩක් නළවළ ශ්ත. 

නහසති වුණ ඒහ, ශවොයම් යපු ඒහ, අහධහයණ වුණ ඒහත් 

ිරඹ්තන එඳහඹළ. ඒ ලිඹළවිල්ර ඇුමළු ඉදිරිශේදී  භහ  ඉදිරිඳත් යන 

සිඹලු ලිඹළවිලි වභාගත*යනහ. ඒ ලිඹළවිලිර සිඹලු විසතය 

තිශඵනහ. 

ඒ විතයක්   ශනොශි.. භළිජක්  වහ සර්ණහබයණ අධිහරිශේ 

අධයක් ජනයහල්යඹහ ම්ඵ්තධ ඹභක් ිරඹ්තන ඕනෆ. 

හභහනයශඹ්ත යජශේ  තිශඵන ම්්රදහඹඹ, ීමතිඹ තභි., යජශේ 

ශේඹට ඵළ ශනශොට ඹ අවුරුදු 45ට අඩු ්තන ඕනෆඹ 

ිරඹන එ. නමුත් ශම් අධයක් ජනයහල්යඹහ ශේඹට ඵහ 

්තනශොට ඹ අවුරුදු 52ි..  

භහ ළභළති ඇභතියඹකු නිහි. ඔඵුමභහට ශම් හයණඹ 

ිරඹ්තශ්ත. හභහනයශඹ්ත ශභභ අධිහරිඹට එළනි නිරධහරිඹකු 

ඵහ ්තනහ නම් භළිජක් ර්භහ්තතඹ පිළිඵ  නිපුණතහක් 

තිශඵ්තන ඕනෆශ්ත. ශම් පුේරඹහට එශවභ එකුත් නළවළ. 

එශවභ නළත්නම් යජශේ ශේශේ ශවෝ වසථහ ශේශේ 

ශභනහයණ භේටභ අවුරුදු 15 පුරුේදක්  තිශඵ්තනට ඕනෆ. 

ඔහුට එශවභ ඳශපුරුේදකුත් නළවළ. එශවභත් නළත්නම් ඉවජිශ්තරු 

ශවෝ භළිජක් විදයහ  පිළිඵද ආකහර්ඹ උඳහධිඹක් තිශඵ්තනට ඕනෆ. 

ඔහුට එශවභ එකුත් නළවළ.  භහ පුේරඹ්ත විශේකනඹ යනහ 

ශනොශි.. නමුත් ශම් හශේ අඹ ඵහ ශන ශොශවොභද භළිජක් 

ර්භහ්තතඹ  දියුණු ය්තශ්ත?  

භළිජක් වසථහශේ නිරධහරි්ත පිරික් සථහීමඹ දඩ වේදී 

අල්රස ත්තහඹ ිරඹරහ අල්රස ශදඳහර්තශම්්තුමශ්ත ඇවිත්  අත් 

අඩවගුට අයශන උහවිඹට ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ.  අල්රස 

නිරධහරි්ත ශම් නිරධහරි්ත අවිසහශේල්ශල්දී තභි. අත් අඩවගුට 

අයශන තිශඵ්තශ්ත. හභහනයශඹ්ත යජශේ නිරධහරිශඹක් 

උහවිඹට ඉදිරිඳත් ශහභ ළඩ තවනම් යනහ ශ්ත.  නමුත් ශම් 

අඹ ම්ඵ්තධශඹ්ත එශවභ යරහ නළවළ. ඊට ඳසශේ ක්රශල්ඹක් 

එහ   තිශඵනහ, සථහීමඹ දඩ ව්තන එඳහ ිරඹරහ. ඒ එහ 

තිශඵ්තශ්ත 2012 අශෝසුම භහශේ 13න දහ. නමුත් අශෝසුම 

15 න දහ සිට ආඳසු සථහීමඹ දඩ වනහ. භහ ඉදිරිඳත් යන 

ලිඹවිලිර ඒ විසතය ඔක්ශොභ තිශඵනහ. භහ ඒහ බහත ශහ.  

භහ ශම් රුණු ිරඹ්තශ්ත තමු්තනහ්තශේට දළන්තනි.. ශම් 

විධිශේ දණ න නිහ තභි. භහ ඒහ ළන ථහ ය්තශ්ත. සුදුසු 

නළති නිරධහරි්ත ඵහ ත්තහභ තභි. ශම් හශේ ටයුුම 

ශ්තශ්ත. 

භළිජක් විදයහ පිළිඵ ආකහර්ඹ උඳහධිඹ ත්ත සුදුසු 

නිරධහරි්ත ශම් ක්ශේත්රශේ ඉ්තනහ.  රවහශේ තභි. ශරෝශේ 

භළිජක් යහඳහයඹ පිළිඵ ළඩභ ශවො දළනුභ තිශඵන 

හඳහරිශඹෝ ඉ්තශ්ත. ඉති්ත ශම් භළිජක් ර්භහ්තතඹ දියුණු  

ය්තන. යටට ආදහඹභ ශශන්තනි. අඳට ඕනෆ. ශම් හශේ 

සුදුසුම් නළති නිරධහරි්ත ශඹොදහ ත්තහභ ශම් ර්භහ්තතඹ 

වරිඹනහද? ශම් නිරධහරිඹහශේ ඉතිවහඹ තිශඵනහ. නමුත් භහ 

ඒහ ිරඹ්තන ඹ්තශ්ත නළවළ ශවො නළති  නිහ. භහ ශඳෞේලි 

ශශනකුට ඳවය ව්තශ්ත නළවළ. ශශේ ශතත්, සුදුසු 

පුේරඹ්ත ශම් තනුමරුරට ඳත් ය්තන ඕනෆ.  
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————————— 
*  පුවනතකාදේ තබා ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மஸூகப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

රු ජහන ක්කුඹුය භ්තත්රීුමභහ යක් ඳළමිිජල්රක් ශහ, 
නිරධහරි්ත එක්හසු ශරහ නිවිතිර ළු ඳහරශම් භළිජක් යපු 
එ ළන. රු ඇභතිුමභහ ශම්හ ම්ඵ්තධශඹ්ත ටයුුම ය්තන. 
භහ හිතන වළටිඹට ශම්හ ිරේහභ ශම් අඹට දඬම් ය්තන 
තමු්තනහ්තශේ ටත් ශවො අසථහක් ඇති ශේවි.  

ඒ විතයක් ශනොශි..  ශරෝශේ ්රධහන ශඳශශේ  ්රදර්ලනරට 
තිඹන භළිජක් ල් අශප් යශේ තිශඵනහ. ශරෝශේ තිශඵන  
ටිනහභ  භළිජක් ල් ුමනක්  අඳට තිශඵනහ. ඒට ිරඹ්තශ්ත 

භළිජක් ත්රිත්ඹ ිරඹරහ. එක් තභි., “Blue Giant of the Orient“  

ඒ blue sapphire  එක්; ඵය ළයේ 466ි.. ත තිශඵනහ, 

“cat‟s eye” එක්. ඒශක් ඵය ළයේ 423ි.. තත් එක් 

තිශඵනහ. ඒශක් ඵය  ළයේ 400ි.. ශම්හ ව ශර්ගුශ්ත අල්රන 
භළිජක් එ තළන තළ්තඳත් යරහ තිශඵනහ. ශම්හ තළ්තඳත් 
ය තිශඵන සථහනශේ ඹුමයක් නළති වුණහ. ඇභතිුමභනි, නළති 
වුණහ ශ්තද? නළති වුණහ. ඒ ළන වුරුත් ිරේශේ නළවළ. නමුත් 
එතළන  හිටපු නිරධහරිශඹක්  ඒ ළන ඳළමිිජලි ශහ. ශභොනහද 
ශශේ ඒ නිරධහරිඹහට? ඒ නිරධහරිඹහ අවුරුදු 57්ත ශදය ඹළේහ; 
විරහභ ඹළේහ. ශම් හශේ ශදඹක් ශවළි ශහභ ඒ පුේරඹහ තිඹහ 
්තන ඕනෆ ශ්ත. භහ ඒ නිරධහරිඹහශේ නභ ිරඹ්තනම්. ඒ 
නිරධහරිඹහ ශදය ඹළේහ. අඳට බඹක් තිශඵනහ, 
ශෞුමහහයශේ තිබුණ ශෞුම සුමරට වුණ ශේ භළිජක් 
වසථහශේ භළිජක්රටත් ශි.ද ිරඹරහ. ඇභතිුමභනි, ශේප්පුශේ 
ඹුමය නළති වුණහභ, ඒ ඵරත් යදක් ශනොශි.ද? ඒ  ළන ශවළි 
යන ුමරු ිරේශේ නළවළ ශ්ත. ඳසශේ ඒට ඹුමයක් වළදුහ. ඒත් 
අපි ිරඹ්තශ්ත ශම් හශේ වකහ යන උදවිඹ රුණහය අි.්ත 
ය්තන ිරඹරහි.. තමු්තනහ්තශේරහ සිඹලුභ ශදනහ උත්හව 
ය්තශ්ත ශම් යශේ ආදහඹභ ළඩ ය්තනි.. අපි ඒට ළභළතිි.. 
අපි ළභළතිි. ශම් යශේ මිනිසු්ත ශවොඳි්ත ඉ්තනහ දිර්තන.  

අද භළිජක් වහ සර්ණහබයණ අධිහරිඹ ම්පර්ණශඹ්තභ 
අක්රිඹ ආඹතනඹක් ඵට ශරහ. ඳසු ගිඹ හරශේ ළටලීම් ශ 
නිරධහරි්ත අවුරුදු 57්ත ශදය ඹරහ. ඇි. ඒ අඹ ඹළේශේ? යජඹට 
ම්ඵ්තධ අඹශේ භළිජක් ළටලීම් ශහ ිරඹරහ තභි. ඒ අඹ ශදය 
ඹළේශේ. භළති ඇභතිරු්තශේ ඒහත් ඒ අතය තිශඵනහ. භහ ඒහ 
ිරඹ්තශ්ත නළවළ, ශවො නළති නිහ. ඒ ඳහර්ලිශම්්තුම 
ම්්රදහඹඹට ශවො නළවළ. දඩ වපු ඒහත් තිශඵනහ; අල්රපු 
ඒහත් තිශඵනහ. ඕනෆ නම් දළන ්තන භහ ඒ විසතය ඔඵුමභහට 
ශද්තනම්. ඒහ ම්ඵ්තධශඹ්ත ටයුුම ශ ලිපි ශල්නත් අඳ 
ශඟ තිශඵනහ. ඇභතිුමභනි, ශම් ආඹතනඹ  වද්තන. භවය විට 
ශම් ඉ්තන නිරධහරිශඹක් ශද්තශනක් නිහ ශම් යහඳහයඹභ නළති 
ශනහ. ශම් යටට ශවො ආදහඹභක් ශේ්තන පුළු්ත ශම් 
ආඹතනශඹ්ත. 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිුමභනි, තමු්තනහ්තශේරහ 
යන හරි භහර් යහඳහයරත් භළිජක් තිශඵනහ. 
ශභොයව්තශේ විලහර ලශඹ්ත භළිජක් තිශඵනහ. ඒ යහඳහයඹ 
ජරශඹ්ත ළශව්තන ඉසය ඒ භළිජක් යහ ්තන ඉඩ ශද්තන. 

ශම් දසර ඇරවළය ්රශේලශේ යන ඵ අපි ද්තනහ. ASPරහ 

ව භළිජක් නිරධහරි්ත ඳළනරහ තිශඵනහ, ඵමශණ්. 
රුණහයරහ ශම් මිනිසු්තට ශම් භළිජක් යහ ්තන 
අසථහක් ශද්තන.   රක්සභ්ත ශශනවියත්න භවත්භඹහ අපිත් 
එක් තයවහ නළති ඇති. දුප්ඳත්භ මිනිසු්ත ඉ්තශ්ත අශප් 
ඳශහශත්. එශවභ ශ්තද රු රලිත් දිහනහඹ නිශඹෝජය 
ඇභතිුමභහ? රවහශේ දුප්ඳත්භ ්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහ 
දවශඹ්ත 6ක් තිශඵ්තශ්ත ශභොනයහරි., ඵදුල්ශල්ි.. ඳශමුශනි 
දවශඹ්ත 6ක් තිශඵ්තශ්ත ඌ ඳශහශත්. අපි රු ඇභතිුමභහශ්ත 
ඉල්ර්තශ්ත ශම් භළිජක් ඒ  ශම් මිනිසු්තට ඒ භළිජක් ්තන ඉඩ 
ශද්තන ිරඹන එි.. ඉසය වතය ඳස ශදශනක් එුම වුණහභ 
ගිහි්ත ඳතරක් ඳ්තන පුළු්ත. නමුත් ඇභතිුමභනි, දළ්ත ඒ 

ශරොකු යහඳහරිඹ්ත  අතට ගිහි්ත. දළ්ත ශඳොඩ මිනිසු්තට ඒ 
ය්තන ඵළවළ. තමු්තනහ්තශේ ඒ වහ ළඩ පිළිශශක් වද්තන. 
අඳත් තමු්තනහ්තශේට වශඹෝඹ ශද්තනම්. 
තමු්තනහ්තශේශ්ත අපි ඉල්ර්තශ්ත ශම් ක්ශේත්රශේ තිශඵන 
දණ නළති ය්තන ිරඹරහි..  

එදහ රවහශේ අඳනඹන ආදහ ඹශභ්ත ුම්තශනි තළනට තිබුණ 

යහඳහයඹ තභි. භළිජක් යහඳහයඹ. ශඳොල්ර ආදහඹභටත් ඩහ ඒ 

ආදහඹභ ළඩ වුණහ. අපි ශතල් ශොඹනහ ශනුට භළිජක් 

ශොඹමු ිරඹන ශඹෝජනහ යමි්ත භශේ ථහ අ්ත යනහ. 

 

නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
Thank you very much. The Sitting is suspended till 

1.00 p.m. 

 
රැවනවීම ඊ  අනුකූල තාලකාලිකල අත් හිටුලන දින්, අ.භා. 

1.00  නිදයෝජය කාානායකුරමාදේ වභාපතිත්ලදයන් නැලත 
පලත්ලන දී. 

அன்தடி அர்வு தற.த. 1.00 ற ம இமடறரத்ப்தட்டு, லண்டும் 

ஆம்தரறற்ர. தறறஸ சதரரகர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.  

Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed, 
MR. DEPUTY SPEAKER  in the Chair. 
 

[අ.බහ. 1.00] 

 

ගු නිරූපමා රාජපක්ෂ මශත්මිය (ජවම්පාෙන ශා 

ජාපලශන නිදයෝජය අමාතයුරමිය  
(ரண்தைறகு (றருற) றரூதர ரஜதக்ஷ - லர் ஸகல், 

டிகரனமப்தை தறற அமஸசர்) 

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa - Deputy Minister of 

Water Supply and Drainage) 

රු බහඳතිුමභනි, අශප් යජශේ අට න අඹ ළඹ 

ඳහර්ලිශම්්තුමට ඉදිරිඳත් ය තිශඵන අසථහශේ, ජරම්ඳහදන 

වහ ජරහඳවන අභහතයහවලශේ කීම් 2012 ර්ශේදී ඉටු ය 

ඇති ආහයඹත්, 2013 ර්ශේ අශප් ඉරක්, අඹ ළඹට 

භහමී හර්ථ ය ්තනහ ආහයඹත් ශම් බහශේ 

අධහනඹට ශඹොමු යන අසථහි. ශම්. 

ශභහිදී අපි අභත ශනොශ යුුම ්රධහන හයණඹක් 

තිශඵනහ. එනම්, ත්රසතහදඹ අ්ත යරහ, ඉදිරිඳත් යන 

වතය න අඹ ළඹි. ශභඹ.  ඳසු ගිඹ අවුරුදු 30 ුමශ  ඉදිරිඳත් ශ 

අඹ ළඹරට ඩහ, අද   අභහතයහවලරට කීම් ළඩ ශරි. 

තිශඵ්තශ්ත. දළ්ත උුමශයත්, නළ ශඟනහියත් ශීඝ්ර වර්ධනඹක් 

ශමි්ත ඳතිනහ. ඊට භහමී  පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ළඳීමශම් 

හර්ඹඹත් අපි ඉටු ය ශන ඹනහ. 

ය 2020 න විට, ෆභ ශ්රී රහවිර පුයළසිශඹකුටභ 

හර්ඹක්භ තියහය ්රභ ශේදඹක් ුමළි්ත ඳහරිශබෝගිඹහට දළරිඹ 

වළිර පිරිළඹට පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දීභටත්, ශීඝ්රශඹ්ත ළඩ 

න නහරියණඹ වහ හර්මියණඹට අනු ළඩ න 

අඳජර ්රභහණඹ ඳරියඹට වහනි ශනොන විධිඹට ඵළවළය ිරරීභටත් 

සිදු න නිහ අඳ අභහතයහවලශේ ඉදිරි ඉරක්ඹ්ත ශඟහ ය 

ළීමභට හර්ඹක්භ වූත්, පරදහීම වූත්, විඹදම් යහමුක්, අඳ විසි්ත 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ.  

2012  අඹ ළඹ    හය බහ අසථහශේදී අඳ අභහතයහවල ශේ 

ළඹ ශීර් ම්ඵ්තධශඹ්ත ව්ත ශ රුණු අනු ටයුුම 

යමි්ත ශම් න විට මුළු යට පුයහභ, ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

2087 2088 

[රු ආර්.එම්. යවජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ] 



2012 ශදළම්ඵර් 03 

ටයුුම ම්ඵ්තධ ශීඝ්ර වර්ධනඹක් සිදු ශමි්ත ඳතිනහ. 

2013 අඹ ළඹ හය බහ අසථහශේ අඳ අභහතයහවලශේ ළඹ 

ශීර්ඹ්ත පිළිඵ හච්ඡහ යන ශම් ශභොශවොශත්  2013 

ර්ශේ   අඳ අභහතයහවලශේ ඉරක්  පිළිඵ  ව්ත ය්තනට 

ළභළතිි.. අඳ විසි්ත දළනට ඳසු ගිඹ හරශේ ආයම්බ ශ 

යහඳතතිර ළඩ අ්ත ිරරීභට ටයුුම යමි්ත සිටිනහ. 

අ්ත ශ යහඳතති ජනතහ අි.තිඹට ඳයන අතය අලුති්ත 

යහඳතති ආයම්බ යනහ. 

අශප් අභහතයහවලශේ කීම් ම්ඵ්තධශඹ්ත හච්ඡහ යනහ 

නම්, ජනතහ අි.තිඹට ඳයන රද යහඳතතිර නඩත්ුම ටයුුම  

ය්තන තිශඵනහ. ආයම්බ යන රද යහඳතති ඉතහ ඉක්භනි්ත 

අ්ත ය්තනට තිශඵනහ. අශප් යශේ ජනතහට පිරිසිදු ඳහීමඹ 

ජරඹ ඳඹ්තන පුළු්ත ්තශ්ත එවිටි.. අපි ජනතහට ඳඹන 

ජරඹ ශේහක් වළටිඹට නඩත්ුම යමි්ත, ජහති ජරම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරඹ ඳහඩු රඵමි්ත, ජර නහසතිඹ අභ ය 

නිමි්ත, ටයුුම ිරරීශම් අභිශඹෝඹ අශප් රු ඇභතිුමභහත්, 

භභත් අභහතයහවල නිරධහරිනුත්, ජහති ජරම්ඳහදන වහ ජරහවන 

භණ්ඩරශේ සිඹලු නිරධහරිනුත් බහය ශන තිශඵන ඵ භතක් 

ය්තන ළභළතිි..  

රු බහඳතිුමභනි, 2012 ර්ශේදී අලුති්ත ජර යහඳතති 

යහශිඹක් ආයම්බ ශහ. එි.්ත ිරහිඳඹක් ඳභණක් ව්ත 

ය්තනම්. භව දඹුල්ර ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ භඟි්ත ්රතිරහීන්ත එක් 

රක් වළත්තෆ වතය දවස එසිඹ අසට ඳභණ පිරිසිදු ඳහීමඹ 

ජරඹ ළඳීමභ වහ ඉ්තදිඹහනු ණඹ ආධහය ඹටශත් රුපිඹල් 

මිලිඹන එශොශශොස දවස එසිඹ වතළිස නඹ ආශඹෝජනඹක් 

ශඹොදහ තිශඵනහ. 

ශොශරෝතන-ඵරවශොඩ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ භඟි්ත 

්රතිරහීන්ත එක් රක් දහවත් දවස ඳ්තසිඹඹට ඳහීමඹ ජරඹ 

ළඳීමභ වහ රුපිඹල් මිලිඹන වහය දවස වඹසිඹ ඳනස අට 

මුදරක් ශඵල්ජිඹම් ණඹ ආධහය ඹටශත් ශඹොදහ ක්රිඹහත්භ ය 

ශන ඹනහ. එක්ත් ජනඳද එක්සීම් ඵළවකු ණඹ ආධහය ඹටශත් 

රුපිඹල් මිලිඹන ද දවස ුම්ත සිඹ අනූ මුදරක් ළඹ යන රද, 

ඵදුල්ර වහලිඇර ඒහඵේධ ජර ම්ඳහදන යහඳතතිඹ භඟි්ත 

්රතිරහීන්ත එක් රක් ද දවට ජරඹ ළඳීමභටද ටයුුම 

යනහ. කුරුණෆර ජර ම්ඳහදන ශඹෝජනහ ්රභඹ භඟි්ත 

්රතිරහීන්ත ඳවශශොස දවට රුපිඹල් මිලිඹන විසි දවස අනූ 

අටක් ආශඹෝජනඹ ය ඒ ්රශේලශේ ජනතහටත් ජරඹ රඵහ දීභට 

ටයුුම යශන ඹනහ. ඒ හශේභ ඹහඳනඹ, ිරලිශනොච්චිඹ 

ජරම්ඳහදන වහ ීමඳහයක්හ ශනුශ්ත ආසිඹහනු වර්ධන 

ඵළවකු භඟි්ත රුපිඹල් මිලිඹන ඳවශශොස දවස වහයසිඹ දව අට 

මුදරක් ළඹ යනහ.  

වරහත, වුනිඹහ, භ්තනහයභ වහ පුත්තරභ ජර ශඹෝජනහ 

්රභ වහ ආසිඹහනු වර්ධන ඵළවකු භඟි්ත රුපිඹල් මිලිඹන න 

දවස වත්සිඹ වළත්තෆශද මුදරක් ණඹ ආධහය ශර 

ආශඹෝජනඹ  ය තිශඵනහ. තත් ශඹෝජනහ ්රභ ණනහක් 

ළන ිරඹ්තන තිබුණත් එි.්ත ිරහිඳඹක් ළන ඳභණි. ශම් 

අසථහ ශේ ව්ත ිරරීභට හර ශේරහ ඇත්ශත්.  

භවනුය, භව ශොශමට උුමශය්ත පිහිටි ්රශේල, අම්ඳහය, 

විඹළි රහපීඹ නහරි ජර යහඳතති, ළශිජඹ දකුණ ඉවුය 

යහඳතතිඹ, වම්ඵ්තශතොට රුහුණුපුය ජර යහඳතතිඹ, ත්රිකුණහභරඹ 

ව මීමු අඳජර ඵළවළය ිරරීශම් යහඳතතිඹ, ශභොයටු, 

යත්භරහන, ජහ ඇර ඇුමළු මුළු යටභ ආයණඹ න ඳරිදි යහඳතති 

යහශිඹක් ක්රිඹහත්භ ශමි්ත තිශඵනහ. 

රු බහඳතිුමභනි, ඉතිවහශේ ිරසිභ ද පිරිසිදු ඳහීමඹ 

ජරඹ ළඳීමභ වහ ශභඳභණ මුදරක් ිරසිභ යජඹිර්ත 

ආශඹෝජනඹ ය නළති ඵත් භභ ව්ත ිරරීභට ළභළතිි.. 

භෆතදී ක්රිඹහත්භ යන රද බුත්තර, ්තතශල්, 

තම්ඳරහහභම්, එච්චිරම්ඳත්ුම, ශඳොශශෝතනරු, අම්ඳහය ළනි අති 

හර්ථ යහඳතති ණනහභ ළඩ අ්ත ය ජනතහ අි.තිඹට 

ඳයහ තිශඵනහ. ඒ ුමළි්ත ශදරක් ඳනසදවට ඳභණ න ජර 

ම්ඵ්තධතහ රඵහ දී තිශඵනහ.  

2013 ශර්  තත් ඉරක් ණනහට අපි ඹනහ. භහි්තද 

චි්තතනඹ ඹටශත්, අශප් අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ ඉදිරිඳත් ශ 

ශභය අඹ ළශඹ්ත, පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ළඳීමභ ඉදිරිඹටභ ශන 

ඹනහ. ඉදිරි ය ුමන ුමශ රවහශේ විවිධ  දිසත්රික්ර භවහ 

ඳරිභහණශේ යහඳතති ක්රිඹහත්භ ඇභත් භඟ ඳවුල් ඳ්තරක් 

අසදවට ඳභණ න ජර ම්ඵ්තධතහ රඵහ දීභට වළිර ශනහ. 

ඒ වහ 2012 අඹ ළශඹ්ත ද රුපිඹල් බිලිඹන එසිඹ විසිවඹ 

මුදරක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. මීට අභතය දළනට සිඹඹට 47ක් න 

අඳශත් ඹන ජර ්රභහණඹ 2016 න විට සිඹඹට 17 දක්හ අභ 

ිරරීභට ළරසුම් ස යරහ තිශඵනහ. ඒ වහ රුපිඹල් බිලිඹන 

විසිඳව අතිශර් මුදල් ආශඹෝජනඹක් ද ශ්ත ය තිශඵනහ.  

රු බහඳතිුමභනි,  2012 අඹ ළඹ ශඹෝජනහ අනු 

කුරුණෆර, යත්නපුය, ඵදුල්ර, වහලිඇර, භහිඹවනඹ වහ 

ඵණ්ඩහයශර න ජර යහඳතති ක්රිඹහත්භ  ඇභත් භඟ ඉදිරි ය 

ුමන ුමශ තත් ඳවුල් දරක්ඹට ඳභණ ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ 

දීභට වළිර ශනහ. 2013-2015 භධය හලීන අඹ ළඹ යහමුක් 

ුමශ ඉතහ ්රභත් අශප් අභහතයහවලඹ ළරසුම් ස ය 

තිශඵනහ. ඒ ළන අදවස ිරහිඳඹක් ඳභණක් ිරඹ්තනම්. භධයභ 

භේටශම් ආදහඹම් රඵන යටක් ලශඹ්ත ශ්රී රවහශේ ආර්ථි වහ 

භහවයඹ ක්ශේත්ර ුමශ සිදු න පිබිදීභත් භඟ හරගුිජ 

ශනසම්  නිහ ඇති න ළටලු වමුශේ යට ුමශ වයත් න 

ළභට පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ළඳීමශම් අභිශඹෝඹට විඳුම් 

ශොඹ්තන ඕනෆ. ශම් න විටත් ශ්රී රවහශේ භසත ජනනශඹ්ත 

ළඩ පිරිට පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දීභට භත් ශරහ 

තිශඵනහ. තද කුඩහ ඳරිභහණශේ නය විලහර ්රභහණඹක් 

ඳතින ආර්ථි ක්රිඹහලිඹ ුමශ, ශේහභඹ වහ හිජජභඹ 

ශක්්ත්රසථහන ඵට ඳරිර්තනඹ න විට අඳ අභහතයහවලඹ වමුශේ 

ඇති හර්ඹබහයඹ තදුයටත් ළඩ ශරහ තිශඵනහ. 

ශ්රී රවහශේ ආර්ථි වහ භහජ වර්ධනඹ භඟ සිදු න 

නහරියණඹ ශවේුමශ්ත න ඇයණඹ න නය වහ විධිභත් 

අඳජර ඵළවළය ිරරීශම් ඹටිතර ඳවසුම් ළඩදියුණු ිරරීභ අලය 

ශරහ තිශඵනහ.  2005-2012 හරඹ ුමශ දී යජඹ විසි්ත රුපිඹල් 

මිලිඹන ඳවශශොසදවස අටසිඹ වළත්තෆ මුදරක් අඳජර ඵළවළය 

ිරරීභ වහ ආශඹෝජනඹ ය තිශඵනහ.  

එශභ්තභ දළනට මුළු ජනවනශඹ්ත අඳජර ඵළවළය ිරරීශම් 

ඳවසුම් තිශඵන ්රතිලතඹ ශර හර්තහ  ඇ තිශඵ්තශ්ත සිඹඹට 

2.3 ්රභහණඹක්. ශම් ්රතිලතඹ 2020 න විට සිඹඹට 7 දක්හ 

ඉවශ දළමීභටත් ඒ හර්ඹඹ හධනඹ වහ ආශඹෝජන භහර් 

වඳුනහ ළීමභටත් අඳ ළරසුම් ය තිශඵනහ. 

විශලේශඹ්ත විඹළි රහඳඹ ුමශ කුඩු ශයෝ ශභ්තභ 

Dental fluorosis ශයෝඹ ඵහුර දක්නට තිශඵනහ. ශ්රී රවහශේ 

භහඹක් ුමශ දශ ලශඹ්ත කුඩු හ්තදු ශඳරීභ වඹ දවට 

ආ්තන වයහක් සිදු න ඵ හර්තහ ශනහ. එඹට එක් ්රධහන 

ශවේුමක් තභි. පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ශනොභළති  ඇභ. 
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

අඳට ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ ්තනහ භහර් ණනහක්භ 

තිශඵනහ. භූමිඹ ඇුමශත ආයක්ෂිත ළිව භඟි්ත, නශ ජරඹ යහභ 

භඟි්ත, නශ ළිව භඟි්ත, ඵවුර් භඟි්ත, ශඵෝතල් ජරඹ රඵහ ළීමභ 

ුමළි්ත, වහ, ළේ, ඇශ භහර්, ජර උල්ඳත් වහ ශනත් 

භහර්ලි්ත අශප් ජනතහ ජරඹ ඳඹහ ්තනහ. 

අීයතශේ තිබුණු සහබහවි ජර උල්ඳත්, අද ශීඝ්ර වර්ධනඹත් 

භඟ සිදු න ඳරිය දණඹ නිහ විනහල ශමි්ත ඳතිනහ. ඒ 

නිහ තභි. අද අපිට පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ළඳීමභ විශලේශඹ්ත 

යජශේ කීභක් වහ ශේහක් වළටිඹට ඳරිර්තනඹ ශරහ 

තිශඵ්තශ්ත. අද පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ළඳීමභත් ත්හය 

ශේහක් ඵට ඳත් ඇ තිඵනහ.  

ආමි සථහනරට වහ අඩු ආදහඹම්රහීන්ත වහ ඉතහ 

වනදහීම මිරට, ජරඹ ඳඹන අතය, ශයෝවල්රට, ඳහල්රට, 

ුම ජනහහරට, යහජය ආඹතනරට, භවජන ශඳොදු යහභ වහ 

උදයහන යහභ වහ හිජජ වහ හර්මි ජනඳදරට, වකහය 

ශවෝටල්රට, ආශඹෝජන භණ්ඩරශේ රහඳරට, නළේ වහ ද 

ශන ශනභ ඳහරිශබෝජන හසුම අඩු ළඩ ලශඹ්ත රඵහ ශන 

පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ළඳීමභ අඳශේ විශලේෂිත කීභක් ශර ඉටු 

යන ඵ සිහිඳත් ය්තන ළභළතිි.. 

ශම් ශවේුම නිහ 2005-2011 හර සීභහ ුමශ යජඹ විසි්ත 

රුපිඹල් බිලිඹන එසිඹවතලිසඳව ආශඹෝජනඹක් ය 

තිශඵනහ. ඒ හර සිභහ ුමශ නශ ජරඹ ළඳීමභ භඟි්ත 

ජනවනශඹ්ත සිඹඹට 29 සිට සිඹඹට 43 දක්හ ්රතිලතඹිර්ත  

පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ළඳීමභ ඉවශ දළමීභට වළිර ශරහ තිශඵනහ. 

ශම් සිඹලු හර්ඹබහයඹ ශනුශ්ත 2013 ශර්දී ශඹෝජිත මරධන 

ආශඹෝජනඹ රුපිඹල් මිලිඹන වතලිසඳ්තදවස ඳ්තසිඹ වතක් න 

අතය, මුළු පුනයහර්තන විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන එසිඹඅනූක් 

ආශඹෝජනඹ ිරරීභට ළරසුම් ය තිශඵනහ. 

රු බහඳතිුමභනි, අහන ලශඹ්ත භහ ව්ත ය්තන 

ළභළතිි., භහ නිශඹෝජනඹ යන වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ශේ 

2012 ශර් රුහුණුපුය ජර යහඳතතිශේ ළඩ ආයම්බ ය තිශඵන 

ඵ.  

දළ්ත අඳ දිසත්රික්ශේ ඉතිරි තිශඵන ජර යහඳතති ිරහිඳඹ 

්තශ්ත ිරයභ-ටුන, මිේශදනිඹ- අඟුණශොරඳළරළස, 

මුරුතශර, ඵයකුඹු, ඳල්ශරශයොශේ ඹන ග්රහමීඹ යහඳතතිි.. ශම් 

යහඳතති වහ ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

ලයතහ අධයඹන හර්තහ ස ය තිශඵනහ. ශම් වහ විශේල 

ආධහය මුදල් ශඩොරර් මිලිඹන 75 ඳභණ ්රභහණඹක්  අලය න 

ඵ දශ ලශඹ්ත ඇසතශම්්තුම ය තිශඵනහ. 2013 ශර්දී එභ 

යහඳතතිද හර්ථ ක්රිඹහත්භ ශහට ඳසශේ වම්ඵ්තශතොට 

දිසත්රික්ශේ සිඹඹට සිඹඹක් පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ළඳීමභ අතිරු 

ජනහධිඳති භහි්තද යහජඳක් යුශේදී අ්ත ය්තන වළිර 

ශනහ.  

රු බහඳතිුමභනි, ශම් යහඳතති හර්ථ ය ්තන 

වශඹෝඹ රඵහ ශදන ශේශීඹ වහ විශේශීඹ මරය ආඹතනරට 

සුමතිඹ පුද ය්තන ඕනෆ. ශම් සිඹල්ර හර්ථ යශන ඹ්තන 

ලක්තිඹ වහ වධර්ඹඹ රඵහ ශදන අතිරු ජනහධිඳති භහි්තද 

යහජඳක්  භළතිුමභහටත්, අඳ අභහතය රු දිශ්තස ගුණර්ධන 

භළතිුමභහටත්, මුදල් අභහතයහවලශේ ශල්ම් පී.බී. ජඹසු්තදය 

භළතිුමභහටත්, අඳ අභහතයහවලශේ ශල්ම් ඒ. අශේගුණශේය 

භළතිුමභහටත්, ජහති ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ 

බහඳතිුමභහ, හභහනයහධිහරීුමභහ ඇුමළු භසත නිරධහරි්තටත් 

භහ සුමති්තත න අතය, 2013 ශර්දී අශප් ඉරක් ජඹ 

ළීමභට ලක්තිඹ රළශේහ ිරඹහ ්රහර්ථනහ යමි්ත භහ නිවඬ 

නහ. 
 

 
[தற.த 1.13] 

 
ගු මුුදේසු චන්ද්රකුමාර් මශතා (නිදයෝජය කාරක 

වභාපතිුරමා  
(ரண்தைறகு தொருரகசு சந்றகுரர் - குலஸூகபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 

Committees) 
தகப றசரபர் அர்கரப, லர் ஸகல், 

டிகரனமப்தை அமஸசு, லர்ப்தரசண லர்ப தொகரமத்து 

அமஸசு ற்ரம் சுற்நரடல் அமஸசு ஆகற தொஸூகற 

அமஸசுஸூகபறன் லரண வு தசனவுத்றட்டஸூ குலறமன 

றரஸகபறல் கனந்து தகரள்ப ணஸூகும் சந்ர்ப்தம் 

கறமடத்மமறட்டு ரன் கறழ்ஸசறமடகறன்ரநன். து 

ரடு சறநந் லர்ப்தரசணப் தரம்தரறத்மத்மடது. சறநந் 

தொமநறல் லர்ப்தரசணத்மப் தன்தடுத்றர்கள் ன்ந 

ததருமத்ம் ஸூகுண்டு. இனஸமகறன் ததருபவு 

றசரம் லர்ப்தரசணம் தோனர ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நது. 

இண்டரறம் ருடஸகலஸூகு தொன்ணர் உருரஸூகப்தட்ட 

லர்ப்தரசண தொமநறன் தரடர்ஸசறம ரம் இன்தம் 

பரஸூகறத் தரடர்ந்து தகரண்டிருஸூகறன்ரநரம். இப்ததரலது 

ரடு தொலதும் 163 தரரற குபஸகலம் 2,617 சறநற 

குபஸகலம் 3,910 லர்ப்தரசண ரய்ஸூகரல்கலம் உள்பண. 

அரரம் தைற லர்ப்தரசணத் றட்டஸகள் தரடர்ந்தும் 

உருரஸூகப்தட்டு ருகறன்நண. இற்கரக அசரஸகம் தன 

ஆறம் ரகரடி ரூதரம ஆண்டுரரரம் தசனறத்து 

ருகறன்நது. அந் அபவுஸூகு ரம் லரறன் தமண அததறத்து 

ருகறன்ரநரம். இனஸமகஸூகுத் ணறஸ சறநப்தை கறமடத்துள்பது 

ன்நரல் அது லரறணரல்ரன் ன்ர ரன் ம்தைகறன்ரநன்.  

இன்ர லமத் ரடி உனகம் ததரும் தரடுதடுகறன்நது. 

இன்மந உனகப் ரதரஸூகறல் எரு லீற்நர் தரலின் 

றமனமறட எரு லீற்நர் லரறன் றமன அறகரகறத்ள்பது; 

இதுரன் ரர்த்ரக இருஸூகறன்நது. கறகஸகமப ரரஸூகற 

தத்றலும் அஸகு தொலில் ண்லமத்ரன் 

ரடுகறன்நரர்கள். இன்ர ல்னசுகள் தசவ்ரய்ஸூ கறகத்றல் 

ண்லர் கறமடப்தற்கரண சரத்றஸகள் உண்டர ன்தது 

தற்நற அநறற்கரகஸூ ரகரடிஸூகஸூகரண தடரனமஸ 

தசனறத்துஸூ தகரண்டிருஸூகறன்நண.  லரறன் ததரற அந் 

அபவுஸூகு உள்பது. இணரல்ரன் 'லரறன்நற அமரது 

உனகம்' ன்ந எரு தொதுதரறமஸ தசரல்கறன்நரர்கள். 

இணறரல் ஏர் உனகப் ரதரர் தோலரக இருந்ரல் அது 

ண்லருஸூகரண ரதரரகஇருஸூகும் ன்தர தனருமட 

கருத்ரக உள்பது. ஸகள் ரட்டின் இரறப் ரதரர்கூட - 

ரன்கரம் கட்ட ஈப் ரதரர் - ண்லருஸூகரண சண்மடரகத் 

ரன் ரறனரற்நறல் ஆம்தரணது. இத்மக தொஸூகறத்தும் 

ரய்ந் லர் தரடர்தரண றரத்றல் ரன் ரலும் சறன 

கருத்துஸூகமப தொன்மஸூக றரும்தைகறன்ரநன்.  

ட தகுறறரன லண்ட கரனரகப் தைணமஸூகப் 

தடரறருந் குபஸகமபத்ம் ற்ரம் தரசண ரய்ஸூகரல் 

கமபத்ம் தைணமப்தற்குப் தல்ரர றட்டஸகபறதெடரக 

அசரஸகம் றற எதுஸூகலடு தசய்துள்பது. இன்தோனம் 

வுணறஸூகுபம், அஸூகரன்குபம், தொத்மன்கட்டுஸூகுபம், 

கட்டுஸூகமஸூகுபம் ரதரன்ந தரரற குபஸகள் தொல் 
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ஆறஸூகஸூகரண சறர குபஸகள்ம தைணமஸூகப் 

தட்டுள்பண. ரலும் தன குபஸகமபப் தைணமஸூகும் தறகள் 

தரடர்ந்து மடததற்ரஸூதகரண்டிருஸூகறன்நண. அடுத் 

ஆண்டில்கூட தன குபஸகள் தைணமப்தைஸூகரகத் தரறவு 

தசய்ப்தட்டுள்பண. இன்தோனம் தரசணத்துஸூகரண லமஸ 

ரசறப்தது ட்டுல்னரது றனத்டி லரீா்ஸ ரசறப்தைம் 

இடம்ததரகறன்நது. எப்தேட்டபறல் தரர்த்ரல் இந் லர்ஸ 

ரசகரறப்தை றடத்றல் ரம் றகப்ததரும் தொன்ரணற்நத்மஸூ 

கண்டுள்ரபரம். இது ஸூகுப் ததரும் தற்நறரகும். இற்கரக 

ரம் கடுமரக உமத்துள்ரபரம். அரரம் து 

தரம்தரறத்மத்ம் தொன்ரணரரறன் றதொமநகமபத்ம் ரம் 

தரதுகரப்ததுடன் ரம்தடுத்றத்ம் ருகறன்ரநரம். இந்ப் 

ததரும் தற தற்நற ரமப னரர தசரல்னத்ரன் 

ரதரகறன்நது. ஆணரல், கடந் கரனஸகபறல் குபஸகள் 

உமடத்துறடப்தட்டண, ரய்ஸூகரல்கலம் ஆரகலம் சறமத்து 

றடப்தட்டண. இது ஸூகலஸூகும் து தொன்ரணரருஸூகும் 

இமத் தகரடுமத்ம் அரறரமத்ம் ஆகும். இவ்ரர 

உமடஸூகப்தட்ட கல்டுஸூ குபத்ம ரம் து தறஸூ 

கரனத்றல் ரன்மஸகற ஜணரறதற அர்கபறன் 

றகரட்டலின் கலலம் தகப அமஸசர் ததஸில் ரஜதக்ஷ 

அர்கபறன் றற எதுஸூகலட்டின் ஊடரகவும் லள்றர்ரம் 

தசய்துள்ரபரம். இந்ஸூகுபம் இரற த்த் கரனத்றன்ரதரது 

த்த் கரஸகலஸூகரக - ஸூகபறன் றசரத் ரமமஸூ 

கருத்றல் டுஸூகரல் - தைலிகபறணரல் உமடத்துஸ 

சறமஸூகப்தட்டம ல்ரனரரும் அநறரர்கள்.  

அடுத் ஆண்டில் டஸூகறன் றகப் ததரும் குபரண 

இமடுஸூ குபம் தைணமஸூகப்தடவுள்பது. இற்கரக 5.4 

தறல்லின் இனஸமக ரூதரய் - 41.34 றல்லின் அதரறஸூக 

தடரனர் எதுஸூகப்தட்டுள்பது. இந்ப் தைணமப்தறன்தோனம் 

ரலும் 15,000 ஸூகர் கண அடி லமத் ரஸூகற மஸூக தொடித்ம். 

இணரல் கறபறதரஸசற ரட்டத்றன் றசரஸ தசய்மகம 

ரலும் ரம்தடுத்துதுடன் கறபறதரஸசற, ரழ்ப்தரம் ஆகற 

ரட்ட ஸூகபறன் குடிலர்ப் தறஸசறமணத்ம் லர்த்து 

மஸூகப்தடும். இன்ர இந் அமறரன ரதசற றழ் ரசறஸூ 

கூட்டமப்மதஸ ரசர்ந் தரரலன்ந உரப்தறணர் எருர் 

இமணப் தைரறந்துதகரள்பரல், இந் லம கறபறதரஸசற 

ரட்ட ஸூகபறன் னன்கலஸூகு றரக றட்டறட்டு 

ரழ்ப்தரத்துஸூகு தகரண்டுதசல்னப்தடுகறன்நது ன்ர கூநற, 

ரமறல்னரல் தறரசரத்மஸூ கறபப்த 

தொற்சறஸூகறன்நரர். இஸகு அர் தொன்மத் ரஸகலஸூகு 

ரன் தறல் அபறஸூக றரும்தைகறன்ரநன்.  இமடுஸூ 

குபத்றதெடரண லர் றறரரகத் றட்டத்ம மடதொமநப் 

தடுத்தும்ரதரது அல்னது அத்றட்டம் தரடர்தறல் ஆரனரசறஸூ 

கப்தடும் ரதரது அல்னது அர்கலடன் டத்துகறன்ந தன 

சுற்ரப் ரதஸசுரர்த்மகபறன்ரதரது, கறபறதரஸசற ரட்ட 

றசரறகபறன் றதந்மணகள் ரவும் ற்ரஸூதகரள்பப்தட்ட 

தறநகுரன், இத்றட்டத்றதெடரக குடிலரணது கறபறதரஸசற 

ரட்ட ஸூகலஸூகும் ரழ். ரட்ட ஸூகலஸூகும் 

ஸகப்தடும். இந்ஸூ குபத்றல் கறட்டத்ட்ட 15,000 கணஅடி 

லர் ரனறகரகஸ ரசறஸூகப்தடுகறநது. இன் அமஸூ 

கட்டிமண இண்டு அடிரல் உர்த்ற, குபஸூகட்டிலுள்ப 

கசறவுகமபஸ சலர்தசய்து ண்லம ரனறகரகத் 

ரஸூகுன்தோனம் ற்தகணர கறபறதரஸசற ரட்டத்றல் 

லர்ப்தரசணம் இல்னர றசர றனஸகலஸூகு லம ஸகற 

ணரல், ரலும் தல்னரறஸூகஸூகரண ஸூகர் றனப்தப்தறல் 

தற்தறர் தசய்ஸூகூடி சூமன உருரஸூகனரம். இவ்ரர 

ட்சறரண கரனகட்டஸகபறல் கறபறதரஸசற ரட்ட 

ஸூகலமட குடிலர்ப் தறஸசறமண லர்ஸூகப்தட்ட தறன்ணர், லறத் 

ண்லர்ரன் ரழ். ரட்டத்றன் எரு சறன தகுறகலஸூகுஸூ 

தகரண்டுதசல்னப்தட இருஸூகறன்நது. அவ்ரரந, ற்ரப்தரசண 

லமத்ம் றருமரர ரதரன்ந தறரசஸகபறலுள்ப றசர 

றனஸகலஸூகு ஸகஸூகூடி மகறல், சகன கரல்ரய் 

கமபத்ம் தொலமரகப் தைணமத்து, அறல் சறன 

கரல்ரய்கமப சலதந்துஸூ கரல்ரய்கபரக ரற்நற, உரற 

லர்ப்தரசண எலஸகுகள் தசய்ப்தட இருஸூகறன்நண.  

ரழ். ரட்டத்றன் தொலமரண குடிலர்ப் தறஸசறமணம 

இமடுஸூ குபத்து லரறணரல் ட்டும் லர்த்துறட தொடிரது. 

அற்தகண ரர றட்டஸகள் ரரறஸூகப்தட்டு றர்கரனத்றல் 

தசற்தடுத்ப்தடும். இந் றடஸகமபதல்னரம் கருத்றற் 

தகரள்பரல், ரர கறபறதரஸசற றசரறகபறன் னன் 

சரர்ந்து றற்தர்ரதரல், அந் உரப்தறணர் இஸகு ரதசறணரர். 

இர்கள் அம்ஸூகலமட னன்கபறல் அஸூகமந உமடர் 

கபரக இருந்றருந்ரல், அன்ர கல்டுஸூகுபத்ம உமடத்து, 

அறலிருந் ண்லம வீண்றம் தசய்து, கறட்டத்ட்ட 

6,000 ஸூகர் றனப் தப்தறல் தறர்ஸதசய்மகம ரற்தகரண்ட 

றசரறகபறன் ரழ்ஸூமகம அறத்ர்கமபரர, அந்ஸ 

தசமனரர  ன், கண்டிஸூக தொற்தடறல்மன? இன்ர 

அசரஸகரணது அந்ஸூ குபத்றன் அமஸூகட்மட உர்த்ற 

ரனறகரக லமத் ரஸூகற, கடந் கரனஸகபறல் ருஸூகு லர் 

கறமடஸூகரல் இருந்ரர, அர்கலஸூகும் லர் கறமடஸூகஸூகூடி 

எரு சூமன ற்தடுத்றறருஸூகறன்நது. இன்தோனம் ர்தைம் 

தறரச ஸூகபறன் லண்டகரன அதறனரமசத்ம் லர்த்து 

மஸூகப்தட்டு அர்கலம் தற்தறர் தசய்ஸூகூடி சூல் 

உருரகறத்ள்பது. இந் றடஸகமபஸூ கருத்றற் 

தகரள்பரல், அர் ணது ஏர் அதறப்தறரத்ம இஸரக 

குநறப்தறட்டரர். அரது, ஆமணறநவு கடல் லரரறறணது 

அல்னது சுண்டிஸூகுபம் கடல் லரரறறணது லம ன்ணலரஸூகறஸ 

ரசறத்து, ரழ். ரட்டத்துஸூகு குடிலம ஸகனரதன்ர 

கூநறணரர். இது அர்த்ற்ந எரு றட்டம். ஆமணறநவு கடல் 

லரரறரணது இனஸமகறன் உப்தை உற்தத்றறல் ததரும் 

தஸமக கறஸூகறன்ந எரு தறரசம். கறட்டத்ட்ட 10,000 

தரறனரபர்கள் அமண ம்தறருஸூகறன்நரர்கள். அதுட்டு 

ல்ன, ஆமணறநவு கடல் லரரறறல் season கரனத்றல் இநரல் 

ற்ரம் லன் தறடிஸூகறன்ந கறட்டத்ட்ட 2,000 குடும்தஸகள் 

இருஸூகறன்நண. இர்கலமட றர்கரனத்மஸூ கருத்றற் 

தகரள்பரல், அந் லம ன்ணலரஸூகறஸ ரசறஸூக தொடித்தன்ந 

றட்டரணது, என்ரஸூகும் உர றட்டதன்ரந ரன் 

கருதுகறன்ரநன்.  

அத்துடன், ட ரகரத்றன் குடிலர் றறரரகத்துஸூதகண 

குஸூகப்தட்ட றட்டஸகலஸூகு வ்பரர றல்லின்கள் 

எதுஸூகப்தட்டிருஸூகறன்நண. ரழ்ப்தரத்றல் ட்டும் 

கறட்டத்ட்ட 26,000 தணரபறகள் ன்ம ததநஸூகூடி 

அபவுஸூகு தல்ரர றட்டஸகள் தசற்தடுத்ப்தட்டிருஸூ 

கறன்நண. இவ்ரர அர்கள் குடிலமப்ததரம் மகறல், 15 

இடஸகபறல் லர் றறரரகத்துஸூகுரற community-based projects 

- சதோக ரம்தரட்டுத் றட்டஸகள் ற்தடுத்ப் தட்டிருஸூகறன்நண. 

அதுட்டுல்ன வுணறர ரட்டத்றல் 7,200 

தணரபறகலஸூகு லர் றறரரகறஸூகும் றட்டதொம் ன்ணரர் 

ரட்டத்றல் கறட்டத்ட்ட 24,000 தணரபறகலஸூகு லர் 

றறரரகறஸூகும் றட்டதொம் தசற்தடுத்ப்தட்டு ருகறன்நண. 

இணரல் தரத்ரக கறட்டத்ட்ட 58,000 தணரபறகள் 

ன்மமடவுள்பணர்.   

டஸூகறன் துரற லட்சறத் றட்டத்றன்கலழ் தடுஸரகறறல் 

5,000 ரதர் தன் ததநஸூகூடி கறட்டத்ட்ட 175 றல்லின் 

ரூதரய் தசனறனரண லர் றறரரகத் றட்டதொம் றடத்ல்லறல் 

8,500 ரதர் ன்ம ததநஸூகூடி   204 றல்லின் ரூதரய் 

தசனறனரண லர் றறரரகத் றட்டதொம் தசற்தடுத்ப்தட்டு 

ருகறன்நண.  அரரதரன்ர அடம்தன் தறரசத்றல்  5,860 

ரதர் தன்ததநஸூகூடி 296 றல்லின் ரூதரய் தசனறனரண 

லர் றறரரகத் றட்டதொம் ல்தட்டித்துமநப்  தறரசத்றல் 
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10,000 ரதர் தன்ததநஸூகூடி கறட்டத்ட்ட 248 றல்லின் 

ரூதரய் தசனறனரண லர் றறரரகத் றட்டதொம் ரற்தகரள்பப் 

தட்டு ருகறன்நண. இத்றட்டஸகள் 2012ஆம் ஆண்டு டிசம்தர் 

ரம் றமநமடத்ம் ண உத்ரசறஸூகப் தட்டுள்பது.  

அரரதரன்ர   ருஸரகறறல் 1,500 ரதர் தன்ததநஸூ 

கூடி  கறட்டத்ட்ட  25 றல்லின் ரூதரய் தசனறனரண லர் 

றறரரகத்றட்டதொம் தொல்மனத்லவு ரட்டத்றலுள்ப  

தரண்டின்குபத்றல் 2,260 ரதர் தன் ததநஸூகூடி 

கறட்டத்ட்ட 198 றல்லின் ரூதரய் தசனறனரண லர் 

றறரரகத்றட்டதொம் ரற்தகரள்பப்தட்டு ருகறன்நண. 

 

වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Member, please wind up your speech now. 
 

ගු මුුදේසු චන්ද්රකුමාර්  මශතා  
(ரண்தைறகு தொருரகசு சந்றகுரர் ) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar )   
Mr. Chairman, please give me five more minutes.   

அரரதரன்ர தொல்மனத்லவு ரட்டத்றலுள்ப எட்டு 

சுட்டரணறல் 10,700  தணரபறகள் தன்ததநஸூகூடி கறட்டத் 

ட்ட 92 றல்லின் ரூதரய் தசனறனரண லர் றறரரகத் 

றட்டதொம் ல்னரறறல் 4,500 ரதர் தன்ததநஸூகூடி 

கறட்டத்ட்ட 192 றல்லின் ரூதரய் தசனறனரண  றட்டதொம் 

ரற்தகரள்பப்தடுகறன்நண.  கறபறதரஸசற லர் ஸகல் 

றட்டத்றன்கலழ் கமஸசற தறரசத்றல் 11கறர ரசகர் 

தறரறவுகமபத்ம், கண்டரமப தறரசத்றல் குரதைம் ற்ரம் 

தந்ன் கத்மத்ம் உள்படஸூகறரக 740 றல்லின் ரூதரய் 

தசனறனரண லர் ஸகல் ரம்தரட்டுத் றட்டம் அதொல்தடுத்ப் 

தடுகறன்நது. அரரதரன்ரந டுத் ரரனத்றலும் ரற் 

தகரள்பப்தடுகறன்நது. ரலும், கறபறதரஸசற கரறல் 99 

றல்லின் ரூதரய் தசனறனரண 12,000 தணரபறகலஸூகரண 

லர் றறரரகத் றட்டம் ருகறந ஜணரற ரபறல் 

ஆம்தறஸூகப்தடறருஸூகறன்நது.  இமறட  674 றல்லின் 

ரூதரய் தசனறல் ரழ்ப்தரத்றல் 22,000 ரதர் தன்ததநஸூ 

கூடி தல்ரர றட்டஸகலஸூகரண  கரு உருரஸூகம் 

தசய்ப்தட்டிருஸூகறன்நது. ஆகர இன்தம் இண்டு- தோன்ர 

ருடஸகலஸூகுள் ட ரகரத்றலுள்ப ஸூகள் றர் 

தகரள்லம் குடிலர்ப் தறஸசறமணஸூகு தொற்ரப்தைள்பற மஸூகப் 

தடுதண ரன் றர்தரர்ஸூகறரநன். அசறல் ஆரம் ரடும் 

ரரஸூகத்றல்  சறன அசறல்ரறகள்  ஸூகமப மடர் 

கபரஸூகப் தரர்ஸூகறன்நணர். சறன ஊடகஸகள் இர்கலஸூகு 

எத்தூதுதமகபரக இருஸூகறன்நண. ரன் இந் அமறரன 

இர்கபறடம் எரு ரகள்றமஸூ ரகட்க றரும்தைகறன்ரநன். 

அரது, லஸகள் உஸகலமட தசரந்ஸ சரகரர்கலஸூரகர 

அல்னது லஸகள் ததற்ந தறள்மபகலஸூரகர றணதொம் ததரய்மஸ 

தசரல்லி பர்ப்தேர்கபர? லஸகள் அப்தறள்மபகலஸூகு 

அவ்ரர ததரய் தசரல்லி பர்த்ரல் றர்கரனத்றல் அர்கள் 

த்மக குஸகலடன்  றகழ்ரர்கள்? அரரதரன்ரரன் 

உஸகலஸூகு ரஸூகபறத் உஸகலமட ஸூகலஸூகு லஸகள் 

ததரய்மஸ தசரல்கறன்நலர்கள். நரண கருத்துஸூகமபத்ம் 

நரண தைள்பறறதஸகமபத்ம் தசரல்லிஸூ 

தகரண்டிருஸூகறன்நலர்கள். அணரல்ரன்  இவ்பவு கரனம் 

ரதரரடித்ம் றழ் ஸூகபரல் தற்நறமட தொடிறல்மன.   

கடந் ததரும்ரதரகப் தறர்ஸதசய்மகஸூ கரனத்றல் 

இனஸமக தொலதும் கடும் ட்சற றனறது. றட்டறட்டு 

இமடுஸூ குபத்றலுள்ப லர் றநந்து றடப்தட்டரகப் 

தறசரம் தசய்லர்கள். சறன ரஸகலஸூகு தொன்ணர்  

இமடுஸூ குபத்றல் ட்டுன்நற இனஸமக தொலதும் 

ட்சற றனறது ன்தர உண்ம. து ரட்டின் 

தைணமப்தை ரமனகள் தசம்மரக மடததற்ரரும 

உரறப்தடுத்துகறன்ந கண்கரறப்தரபர்கள் ததரரப்தைடன் 

கடமரற்ரகறன்நணர ன்தமஸூ தகப அமஸசர் 

அர்கள் கருத்றல் டுத்துஸூதகரள்ப ரண்டும்.   தல்ரர 

றட்டஸகமப அதொல்தடுத்துற்கரக ரகரடிஸூகஸூகறல் தம் 

எதுஸூகப்தட்டுள்பது. ணர, தகப அமஸசர் அர்கள் 

சரறரண தொமநறல் கண்கரறப்தை மடததரகறநர ன்தம 

உரறப்தடுத் உரற டடிஸூமக டுஸூக ரண்டும். 

றட்டஸகமப மடதொமநப்தடுத்துறல் தன குமநதரடுகள் 

இருப்தம ரம் அரணறத்துள்ரபரம்.  அவ்றம் 

குமநதரடுகள் ற்தட்டரல் அம ஸூகலஸூகுத் லமரக 

அமந்துறடும். ணர,அற்மநஸூ கணத்றற்தகரள்ப 

ரண்டும். கறபறதரஸசற ரட்டத்றல் மடதொமநப் 

தடுத்ப்தட்டு ரும் தன தைணமப்தைப் தறகள் தரடர்தரக 

கஸூகரர் அமப்தை ரதரன்ந அமப்தைஸூகள் து 

றருப்றறன்மம தபறப்தடுத்றறருஸூகறன்நண.  ஆகர,  

இவ்றடம் தரடர்தறல் றமனமகமப அரணறத்ல் 

அசறரகும்.   

அடுத்ரக, ரழ்ப்தரம், கறபறதரஸசற ஆகற ரட்டஸ 

கபறன் சுற்ரஸசூல் தரதுகரப்மதத்ம் ரம் கணத்றற் தகரள்ப 

ரண்டும். சுற்நரடல் தரதுகரப்தை ன்தது ரழ்ஸூமகஸூகுத் 

ரமரண பஸகமபப் தரதுகரப்தரகும்.  சறமமடந்து 

தகரண்டிருஸூகும் சுற்நரடலில் ந்தரரு ணறணரலும் ர 

தொடிரது. ரழ்ப்தரம், கறபறதரஸசற  உட்தட்ட தன 

தகுறகபறன் சுற்நரடல் ரதரரறணரல் றக ரரசரகப் 

தரறஸூகப்தட்டுள்பது. இமண லலருரஸூகம் தசய்ற்குரற 

சறநப்தைத்றட்டஸகமப ரம் உருரஸூக ரண்டும். 

துறஷ்டசரக இத்மக றட்டஸகள் துவும் இதும 

ரற்தகரள்பப்தடறல்மன. இரரமபறல் அப்தறரசஸ 

கபறல் சட்டறரர ல் அகழ்வு, ம் தட்டுல் ரதரன்ந 

சுற்நரடல் அறப்தைஸூ குற்நஸதசல்கள் தரடர்ஸசறரக 

ரற்தகரள்பப்தட்டு ருகறன்நண. இதுதரடர்தரக ரம் 

அஸரக தொடிந்பறனரண கட்டுப்தரட்டு டடிஸூமககமப 

ரற்தகரண்டு ருகறன்ரநரம். இருந்ரலும், அம ஸூகு  

ரலும் சரனரகர உள்பண. சுற்ரஸசூல் ரம்தரட்டின் 

தொஸூகறத்துத்மஸூ கருத்றற்தகரண்டு, ரகு ஜணரறதற 

அர்கள் 500 றல்லின் ரூதரம இந் வு தசனவுத் 

றட்டத்றல் எதுஸூகறத்ள்பரர். ணர, ரம் எரு ததரது 

ரமனத்றட்டத்றன் அடிப்தமடறல் இதுதரடர்தரண 

அரணஸகமப ரற்தகரள்ப ரண்டும். 

அடுத்ரக, லர் ஸகல் தரடர்தரகஸ சறன றடஸகமப 

இஸரக தொன்மஸூக றரும்தைகறன்ரநன். கறபறதரஸசற ரட்டஸூ 

குடிலர்ப் தறஸசறமணஸூகு 2015ஆம் ஆண்டபறல் றந்த் லர்வு 

ற்தடும் ண றர்தரர்ஸூகப்தடுகறன்நது. இதுதரடர்தரகஸ 

சம்தந்ப்தட்ட அறகரரறகலடதம் தகப அமஸசர் 

அர்கலடதம் கனந்துமரடித்ள்ரபரம். அர்கள் 

ம்தொடன் இமந்து லர் ஸகல் தறகமப ரற்தகரண்டு 

ருகறன்நணர். இற்கறமடறல் அஸகு சறநற அபறனரண லர் 

றறரரகத் றட்டஸகள் ஆம்தறஸூகப்தட்டுள்பண. ட்டஸூகஸசற, 

இஸூகஸசற, அஸூகரன், தடுந்லவு, ரகல் ரதரன்ந 

இடஸகபறல் அப்தறகள் மடததற்ரஸூதகரண்டிருஸூகறன்நண. 

இற்கரண ற்தரடுகமபஸ தசய்து ந்  தகப அமஸசர் 

அர்கலஸூகு ரன் ன்நறமத் தரறறத்துஸூதகரள்கறன்ரநன். 

கறபறதரஸசற க லர் றறரரகத் றட்டதொம் ரலும் 

றரறரஸூகம் தசய்ப்தட ரண்டிறருஸூகறன்நது. அந்த் 

றட்டத்துஸூகுள் உள்படஸகர கறரஸகமபத்ம் உள்படஸூக 
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ரண்டுதண தகப அமஸசர் அர்கபறடம் ரகட்டுஸூ 

தகரள்கறன்ரநன். அரரதரன தந்ன், ரகரஸூகன்கட்டு, 

தகரற - தபறகம ரதரன்ந இடஸகபறலும் தகரறப் 

தறரசத்றன் சதோக ரம்தரட்டுத்றட்ட லர் றறரரகஸகமப 

ஆம்தறஸூக ரண்டுதன்ர ரன் தரறந்துமஸூகறன்ரநன். 

ம்மத் ஸகபறன் தறறறறரக இந் ன்ரஸூகு அதப்தற 

மத் ஸூகலஸூகு உருப்தடிரக மரது 

தசய்ரண்டுதன்ந து ரரஸூகத்துஸூகுஸூ கறமடத்துரும் 

தற்நறமறட்டு ரன்  கறழ்ஸசறமடகறன்ரநன்.  

தன ஆண்டுகபரகர தரரலன்நத்றல் தறறறறத்தும் 

தசய்துரும் சறன உரப்தறணர்கபரல் அர்கபது  குடும்தஸகள் 

ன்மமடகறன்நர ற, ஸூகலஸூகு ந் ன்மத்ம் 

கறமடப்தறல்மன. இமறட, கறமடஸூகறன்ந ன்மகமபத் 

டுஸூகறன்ந றரகத்ரன் அர்கலமட சறந்மணத்ம் 

ரதஸசுஸூகலம் அசறல் தகரள்மககலம் உள்பண. இந்றமன 

தரடர்மறட்டுப் தரறஸூகப்தட்ட ஸூகபறன் சரர்தரக 

அர்கலமட ரமணமத்ம் கண்டணத்மத்ம் ரன் 

இர்கலஸூகுத் தரறறத்துஸூதகரள்கறன்ரநன். அறந்தும் 

சறமந்துறருஸூகறன்ந தறரசஸகமபஸூ கட்டிதலப்தற, 

தரறஸூகப்தட்ட ஸூகபறன் ரழ்ஸூமகஸூகு உறரூட்டுர து 

இன்மந தொஸூகற தறரக ரம் கருதுகறன்ரநரம். இற்கு 

எத்துமப்தை ல்கும்தடி அமணத்துத் ப்தறணமத்ம் ரகட்டு, 

றமடததரகறன்ரநன். ன்நற. 

 

වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Sajith Premadasa.  

 
ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

රු බහඳතිුමභනි, භට ශරහ ශොඳභණ තිශඵනහද?  

 
වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඔඵුමභහට දළනට විනහඩ 35ක් තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 1.30] 

 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

ශඵොශවොභ සුමතිි.. 

රු බහඳතිුමභනි, රු දිශ්තස ගුණර්ධන ඇභතිුමභහ 

ඹටශත් තිශඵන ජර ම්ඳහදන ක්ශේත්රඹ පිළිඵ භශේ අදවස 

දක්රහ ශම් විහදඹට වයහත්භ එුමක් ය්තන  භභ 

ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ.  

අශප් ආණ්ඩු්රභ යසථහශේ VI න ඳරිච්ශේදශේ තිශඵන 

යහජය ්රතිඳත්තිඹ ශභශවඹ ඇශම් මරධර්භ ව මලි යුුමම් 

ඹටශත් ව්ත න හයණඹක් දළ්ත භහ ිරඹ්තනම්. රු 

බහඳතිුමභනි, අශප් ආණ්ඩු්රභ යසථහශේ  27 (2) (ඇ) අනු 

යසථහශේ ශභශේ ව්ත නහ:  

"්රභහණත් ආවහයඳහන, ඇඳුම් ඳළශඳුම් ව නිහ ඳවසු ද, වයන 

තත්ත්ශඹහි නිය්තතය ර්ධනඹ ද විශේඹ වහ භහජීමඹ ව වසතති 

ඉඩ ්රසතහ නිසි ඳරිදි  ්රශඹෝජනඹට ළීමභ ද ඇුමළු ්රභහණත් වයන 

භේටභක් සිඹලු පුයළසිඹ්ත විසි්ත තභ්තට ව තභ ඳවුල්ර 

හභහජිඹ්තට අත් ය දීභ; " 

අශප් ආණ්ඩු්රභ යසථහශේ 27 (8) අනු යසථහශේ ව්ත 

ශනහ ශඳොදු ජනතහට වහනිය ශේල් ළශළක් ඇභට යජඹ 

ටයුුම ශ යුුමඹ ිරඹරහ. එහි 27(9) අනු යසථහශේ තිශඵනහ 

භහජ සුයක්ෂිතබහඹ වහ සුබහධනඹ ඇති ිරරීභට යජශේ  පර්ණ 

කීභ තිශඵනහ ිරඹරහ. අශප් ආණ්ඩු්රභ යසථහශේ VI න 

ඳරිච්ශේදශේ යහජය ්රතිඳත්තිඹ ශභශවඹ ඇශම් මරධර්භ ව මලි 

යුුමම් ඹටශත් ව්ත ්තනහ වූ ශම් හයණහ යජඹට 

තිශඵ්තනහ වූ මලි කීම් වළටිඹට වඳු්ත්තන පුළු්ත.  

 

වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Order, please! The Hon. Udith Lokubandara will now 

take the Chair.  

  
අනුරුල නිදයෝජය කාානායකුරමා මූාවනදයන් ඉලත් 

වුදයන්, ගු උදිත් දොකුබණ්ඩාර මශතා මුාවනාරූඪ විය. 
அன் தறநகு, தறறஸ சதரரகர் அர்கள் அஸூகறரசணத்றணறன்ர 

அகனர, ரண்தைறகு உறத் தனரஸூகுதண்டர அர்கள்  மனம 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. UDITH LOKUBANDARA  took the Chair. 

 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, යට පුයළසි ඳයපුයට  පිරිසිදු 
ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දීභ යජශේ කීභක්; එඹ යජශේ යුුමභක්; එඹ 

රක් 200ක් වූ අශප් යශේ පුයළසි ඳයපුශර් භහන 
අි.තිහසිභක්; පර්ණ අි.තිඹක්. විශලේශඹ්තභ යසථහභඹ 

ඳසුබිභක් ඉදි රිඳත් යන අතයුමයභ ශභ්තන ශම් හයණඹත් භභ 
රු ඇභතිුමභහට ශඳ්තනුම් ය්තනට ළභළතිි.. ජර ම්ඳහදන 

ක්ශේත්රශේ ආශඹෝජනඹ යන ෆභ ශඩොරයඹටභ තත් ශඩොරර් 

9 ආර්ථි ්රතිරහබ යටට රළශඵනහ ිරඹන එ ශරෝ 
ශෞය වවිධහනශේ හර්තහ තවවුරු ය තිශඵනහ. නමුත් අද 

න විට අඳට ශඳශන්තනට තිශඵ්තශ්ත ශභොක්ද? විශලේශඹ්තභ 
ජර ම්ඳහදන ඳවසුම් රඵහ දිඹ යුුම ්රධහනතභ ඵර ්රශේලරට, 

ළඩභ ජර ළඳයුම් ඉල්ලුභක් තිශඵන, විවිධ ්රලසනරට මුහුණ 
ශදන ඵර ්රශේලරට ්රභහණත් මුදල් ්රතිඳහදන ශ්ත ශනො ඇභක් 

අඳට ශඳශනනහ.   

අඳ ද්තනහ දළඹට ිරරුශ ළඩටවනට අශප් ය ශේ මුදලි්ත 
රුපිඹල් ශෝටි 1,200ක් ළඹ ශ ඵ. නමුත් උුමරුභළද ඳශහශත් 
ජර ්රලසනඹ ශොි. තයම් උග්ර  ්රලසනඹක් ඵට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහද ිරේශොත්, මිනිස වයවිත 30,000ට ළඩඹ ශොදුරු ය 

ත් කුඩු ආහදනඹට අදටත් ඳළවළදිලි විඳුභක් රළබිරහ නළවළ. 
66,000ට ළඩ ්රභහණඹක් අද ශම් කුඩු ශයෝශඹ්ත 

ශඳශශනහ. ශභ්තන ශම් හයණඹට භභ රු ජර ම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතයුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය්තන ළභළතිි.. 

ශරෝ ශෞය වවිධහනඹ ුම්ත තහක්භ ශම් පිළිඵ හර්තහ 
ඉදිරිඳත් ශහ. 2011 ජුනි භහශේත්, 2011 ඔක්ශතෝඵර් භහශේත්, 

2012 ශඳඵයහරි භහශේත් ඔවු්ත ශම් පිළිඵ හර්තහ ඉදිරිඳත් 

ශහ.  

ලහ්තති ශභ්තඩස භවත්මිඹශේ ශභශවඹ ඇශභනුි. ඒ 
ළඩටවන ක්රිඹහත්භ ශශේ. උුමරු භළද ඳශහශතත් ඌ 
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

ඳශහශතත් අවුරුදු 15ත්, 70ත් අතය සිඹඹට 15ක් කුඩු 
ආහදනරට රක් ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹන එ ඒ හර්තහශේ 
ව්ත වුණහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුමභ්තරහ බහ ර්බඹ ුමශ ජවභ දුයථනඹ ඳහවිච්චි 

ය්තන එඳහ. 

 
ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ය 10ට ළඩ ්රභහණඹක් ශොවිතළශ්ත නියත වුණු අවුරුදු 

40ට ළඩ පිරිමි අඹ ශම් ශයෝඹට මුහුණ දීරහ -ශොදුරු ශරහ- 

තිශඵනහ. ශම් ශයෝඹ නිහ මුත්රහලි්ත ආනික්, ළඩ්මිඹම් 

හශේ කුඩුරට වි තෂි යහඹන පිට ශනහ. ශරෝ ශෞය 

වවිධහනඹ ිරඹනහ, ඉක්භ්ත පිඹය ත්ශත් නළත්නම් යශේ 

ජනතහට ඵයඳතශ තර්ජනඹක්; විශලේශඹ්තභ ඵළය ශරෝව ඒ 

යහශී ඇභ, ඳළිශඵෝධ නහල වහ යහඹනි ශඳොශවොය ජරඹට 

මිර ඇශභ්ත ජරශේ ගුණහත්භබහඹ ඳළුදු න නිහ ශටි 

හලීන, භධය හලීන, දීර්ක හලීන ළඩටව්ත ක්රිඹහත්භ 

ය්තන ිරඹරහ. එශේ ළඩටව්ත දිඹත් ශනොශශොත් ශම් යශේ 

තරුණ ඳයම්ඳයහට ඵයඳතශ ශෞය ළටලුට මුහුණ ශද්තන 

තිශඵනහ ඳභණක් ශනොශි., අශප් යට දරුණු භහජීමඹ, ආර්ථි 

්රලසන රැට මුහුණ දීරහ වර්ධනඹට ඍණහත්භ ඳළත්ශත්ත 

දළඩ අනිසි ඵරඳෆභක් සිේධ ශනහ ිරඹන එ භභ ශනොශි. 

ිරඹ්තශ්ත, ශරෝ ශෞය වවිධහනශේ හර්තහි..  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ශරෝ ශෞය වවිධහනඹ 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵන හර්තහ ශෞය අභහතයහවලඹ ශවොය යවශේ 

තඵහ ්තනහ ශභොශවොත -අශප් රු ඇභතිුමභහත් ඒ පිළිඵ 

දළනුත් ශහද ිරඹරහ භභ ද්තශ්ත නළවළ. රු ඇභතිුමභහ භට දළ්ත 

ශඳ්තවූ වවහශ්තභ ශප්නහ, එුමභහ ශභොකුත් ද්තශ්ත නළවළ 

ිරඹරහ. එශවභ ශ්තද, ඇභතිුමභනි? -ශරෝ ශෞය වවිධහනශේ 

හර්තහිර්ත ඉදිරිඳත් ය තිශඵන පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ 

ශද්තන ඕනෆඹ ිරඹන ශඹෝජනහ ටි ශෞය අභහතයහවලඹ අඩුභ 

තයමි්ත ජර ම්ඳහදන ඇභතිුමභහටත් ශඹොමු ය්තන අදක් 

ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹන එ භහ භතක් ය්තන ළභළතිි.. රු 

ඇභතිුමභනි, ශරෝ ශෞය වවිධහනඹ හර්තහ ුමනක් ඉදිරිඳත් 

ය තිශඵනහ. ඳශමුළනි හර්තහශේ නිර්ශේල ක්රිඹහත්භ 

ශනොයන ශොට 2012 ශඳඵයහරි භහ ශේ ුම්තළනි හර්තහකුත් 

ශරෝ ශෞය වවිධහනඹ ඉදිරිඳත් ශහ. ශම් හර්තහශ්ත 

ිරඹ්තශ්ත   ශභොනහද? ශම් ආහදනඹට රක් වුණු ජනතහශේ 

මුත්රහර ක්රිඹටි්තරට ළඩඹ සිඹඹට 56ක් ළඩ්මිඹම් තිශඵනහ. 

ක්රිඹටි්තරට ළඩඹ සිඹඹට 63ක් ආනික් තිශඵනහ. ඒ හශේභ 

ඒ අඹශේ මුත්රහර සිඹඹට 88 ආනික් අඩවගු ශනහ. සිඹඹට 

90ශේ හි ශසර ඉවශ ආනික් ්රභහණඹක් තිශඵනහ. 

සිඹඹට 94ශේ නිඹ ශඳොුමර ඉවශ ආනික් ්රභහණඹක් 

තිශඵනහ. රු ඇභතිුමභනි, ශභ්තන ශම් ළදත් හයණඹක් 

නිහ ඔඵුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය්තන ිරඹරහ භභ ඉල්ලීභක් 

යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, උුමරු භළද ඳශහශතත්, ඌ 

ඳශහශතත් ජර ්රබඹ්ත 98ක් ඳරීක්හ ය ඵරන ශොට සිඹඹට 

99භ -ඒ ජර ්රබඹ්ත 98්ත සිඹඹට 99භ- ඉවශ ිරවුල් 

තත්ත්ඹක් තිශඵනහඹ ිරඹන එ ශොඹහ ශන තිශඵනහ. 

එශවභ නම් රු ඇභතිුමභනි,  ශම් ්රලසනඹට විඳුභ ශභොක්ද? 

ශම් ්රලසනඹට විඳුභ ශෝටි, ්රශෝටි ණ්ත යශේ ල්ලි, -

ජනතහශේ ල්ලි, භවජන ධනස්තධඹ, ඵදු ශ්තන්තශේ 

ල්ලි, බහණ්ඩහහයශේ ල්ලි, යශේ ජහති ම්ඳත- පිරිසිදු ඳහීමඹ 

ජරඹ ශනුශ්ත අපි ශ්ත ය්තනට ඕනෆ. ශෝටි, ්රශෝටි 

ණ්ත ල්ලි නහසතිහය "දළඹට ිරරුශ" ළනි වදර්ලනරට 

ශ්ත යරහ පරක් ්තශ්ත නළවළ. ඒ ශෝටි 1,200 ඌ 

ඳශහශතත්, උුමරු භළද ඳශහශතත් ජනතහට පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ 

රඵහ ශද්තන විඹදම් ය්තන. මරහනහරඪ රු භ්තත්රිුමභනි, 

ඔඵුමභහ නිශඹෝජනඹ යන දිසත්රික්ඹ, ඒ හශේභ උුමරු භළද 

ඳශහත හශේ ඵර ්රශේලරට පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දීභ වහ 

"දළඹට ිරරුශ"ට විඹදම් ශන නහසතිහය විඹදභ න රුපිඹල් 

ශෝටි 1,200 ශ්ත ශහ නම් ශොි. තයම් පරදහීම ළඩක්ද, 

ශොි. තයම් ්රතිපරදහඹ ක්රිඹහ දහභඹක්ද? රු ඇභතිුමභනි, ඒ 

ශභොනභ ශවේුමටත් ළඩඹ ශොි. තයම් පුනය ර්භඹක්ද?  

රු ඇභතිුමභනි, අ්තන ඒ නිහ විශලේශඹ්තභ භහ ශම් 

අසථහශේ ඔඵුමභහශේ අධහනඹ ශම් හයණඹ ශශයහි ශඹොමු 

ය්තන ළභළතිි.. ශම් භභ ථහ යන ශභොශවොශත් කුඩු 

ශයෝශඹ්ත ශඳශශන 2,800ක් භළදච්චිශේ ඉ්තනහ; ඳදවිශේ 

2,400ක් ඉ්තනහ; සිරිපුය 1,600ක් ඉ්තනහ; තත් දවස ණනක් 

ශදහිඅත්තණ්ඩඹ ්රශේලශේ, භහිඹවණඹ ්රශේලශේ ඉ්තනහ. 

ශම් ්රශේලර වකහයඹ යරහ ඒ ඵයඳතශ ්රලසනඹ පිළිඵ ශවො 

අශඵෝධඹක් රඵහ ්තන ඔඵුමභහට පුළු්ත.  

අඩුභ තයමි්ත පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ඳඹන රු ඇභතිුමභහ 

ශම් රුණු හයණහ පිළිඵ දළනුත් ය්තනට ශම් ආණ්ඩුශේ 

ශෞය  අභහතයහවලඹ අශඳොශවොත් ශරහ තිශඵනහ නම්, යටට 

ආදයඹ යන ජනතහ පුත්රශඹක් වළටිඹට, ශම් යශේ ජනතහට 

පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ ශද්තනට ඉදිරිඳත්  ඇ සිටින ශවො 

ත්පුරු ගුණහවඹ්තශ්ත ශවබි වූ ඇභතියශඹක් වළටිඹට,  

ඔඵුමභහ ශම් හයණඹ භඟ වරි්තශ්ත නළති, ල් දභ්තශ්ත 

නළති,  ඉබි භනි්ත ඹ්තශ්ත නළති ශම් ඵයඳතශ ්රලසනඹ 

ශශයහි රුණහඵය අධහනඹ ශඹොමු යරහ ශම් ්රලසනඹට 

තියහය විඳුභක්, ඉක්භ්ත විඳුභක්, ශීඝ්රහමී විඳුභක් රඵහ 

ශද්තනට  ටයුුම ය්තනඹ ිරඹරහ භහ ශඵොශවොභ රුණහශ්ත 

ඉල්ලීභක් යනහ. 

රු ඇභතිුමභනි, ශම් ළඩටවන ක්රිඹහත්භ ය්තනට, අපි 

වළශභෝභ ථහ යන ජහති ළඩටවන ුමශ  ක්රිඹහ යරහ 

වරිඹ්තශ්ත නළවළ. භහ ඔඵුමභහශ්ත ඉල්ලීභක් යනහ 

රුණහය, කුඩු ආහදනශඹ්ත ශඳශශන ජනතහ සිටින 

ඵර්රශේලරට ශනභභ මිටුක් පිහිටුහ, එඹටභ ආශේිජ 

වුණු, එඹටභ අශනයෝනය වුණු ඳළවළදිලි, විධිභත් ළඩටවනක් 

දිඹත් යරහ ඉක්භ්ත ්රතිඳහදන ශ්ත යරහ ඒ  ජනතහටත් 

පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ ශද්තනට ටයුුම ය්තනඹ ිරඹරහ.  

විශලේශඹ්තභ රු ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහ ව්ත යරහ 

තිශඵනහ, 2011 අ බහඹ න විට ශම් යශේ සිඹඹට 85.5 ජන 

ඳයපුයට ජරඹ ව ීමඳහයක් ක්ශේත්රශේ ඳවසුම් 

ළඳීමශම් ඉරක්ඹ යහ ඹ්තනට යජඹට වළිරඹහ රළබී 

තිශඵනහ ිරඹරහ. ඒ හශේභ 2020 න ශොට ශම් යශේ 

ීමඳහයක් ක්ශේත්රශේත්, පිරිසිදු ඳහීමඹ නශ ජරඹ රඵහ දීශම් 

ක්ශේත්රශේත් සිඹඹට සිඹශේ ඉරක්ඹක් යහ ඹ්තනට ඔඵුමභහ 

ටයුුම යනහ ිරඹහ ්රහල ය තිශඵනහ. ඒ ශඵොශවොභ 

ශවො ්රශේලඹක්. භහ ඔඵුමභහට ඒ පිළිඵ  සුඵ ඳතනහ. 

නමුත්  ඔඵුමභහ  ්රහල ය තිශඵනහ,  "ගුණහත්භ ඳහීමඹ 

ජර ්රශේලඹ්ත ශම් යශේ සිඹඹට 82ට  තිබුණත්, පිරිසිදු ඳහීමඹ 

නශ ජරඹ ළඳීමශම් ඉරක්ඹ ම්පර්ණ ය්තනට වළිරඹහ 

රළබිරහ තිශඵ්තශ්ත ශම් යශේ සිඹඹට 40ට ඳභණි." ිරඹරහ.  ඒ 

2099 2100 

[රු ජිත් ශ්රේභදහ භවතහ] 
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හශේභ ඔඵුමභහ ව්ත ය තිශඵනහ,  පිරිසිදු ඳහීමඹ නශ ජරඹ 

ළඳීමශම් හර්ඹශේ හර්ෂි -යක් යක් ඳහහ- සිඹඹට 

ශද  ්රර්ධනඹක් ඇති ය්තනට ඔඵුමභහ ටයුුම යනහ 

ිරඹරහ. භභ ඔඵුමභහට ශඵොශවොභ රුණහශ්ත ්රහල ය 

සිටිනහ, ඔඵුමභහ ශම් ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ඉරක්ඹ ්රභහණත් 

භදි ිරඹන එ. හර්ෂි ඔඵුමභහ උත්හව ය්තශ්ත,  පිරිසිදු 

ඳහීමඹ නශ ජරඹ රඵහ දීශම් ්රර්ධනඹ සිඹඹට ශදිර්ත ඳභණක් 

ළඩ ය්තනට නම්, යුේධඹක් නළති ශ්රී රවහශේ ඒ ශනුශ්ත 

ඉතිරි න ඒ භවහ මුදල් ම්බහයඹ ශවෝ ශම් යශේ ජනතහශේ 

භහන අි.තිහසිභක් න පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දීශම් 

ර්තයඹට -ළඩටවනට- ශඹොමු යහ, යක් යක් ඳහහ 

සිඹඹට ශදිර්ත සිදු යන ර්ධනඹ ශනුට අඩුභ තයමි්ත 

සිඹඹට 10 නශ ජර ්රණතහක්, ර්ධනඹක් ඇති ය්තනට 

ඔඵුමභහශේ ළඩ අධහනඹ ශඹොමු ය්තනඹ ිරඹහ භහ ඉල්ලීභක් 

යනහ. 

රු ඇභතිුමභනි, අද විවිධහහය වර්ධන යහඳතති 

ක්රිඹහත්භ ශනහ. නය අරවහය ිරරීශම් ළඩටව්ත 

ක්රිඹහත්භ ශනහ. භහ ශභොශවොතටත් ිරඹ්තශ්ත නළවළ නය 

අරවහය ළඩටවන ළරැදිි. ිරඹරහ. ඒ ශවො ළඩ ටවනක්. 

අද නයඵද ්රශේල  අරවහය ිරරීශම් ශවො ළඩටව්ත 

ක්රිඹහත්භ ශනහ අඳට දිර්තන පුළු්ත. ඒ ශවොි.. නමුත් 

ජහති ්රමුතහ ුමශ ඒ රුණ එ්තන ඕනෆ ඉතහභ ඳවළි්ත. ඇත්ත 

ලශඹ්තභ ජහති ්රමුතහක් වළටිඹට ත්ශතොත්, පිරිසිදු ඳහීමඹ 

නශ ජරඹ රඵහ දීභ නය අරවහය ිරරීශම් ළඩ ටවනට ඩහ ේ 

ණනක් ඉදිරිශඹ්ත, ේ ණනක් ඉවළි්ත තිබිඹ යුුම, ජහති 

නයහඹ ඳත්රශේ, ජහති ්රමුතහ ශල්නශේ ඉවළි්තභ තිබිඹ යුුම 

ඉරක්ඹක්. ඒ නිහ භහ ඔඵුමභහශ්ත ඉල්ලීභක් යනහ 

ඔඵුමභහශේ ලක්තිඹ, ඒ හශේභ වළිරඹහ උඳශඹෝගි යශන ළඩ 

මුදල් ්රතිඳහදන ්රභහණඹක් පිරිසිදු ඳහීමඹ නශ ජරඹ ශම් යශේ 

සුවක් ජනතහට රඵහ ශද්තන වශඹෝඹ රඵහ ශද්තන ිරඹරහ. 

ඒ වහ ඔඵුමභහශේ භළදිවත්  ඇභ භහ ශම් අසථහශේ 

ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, විඹඹ බහය රු ඇභතිුමභනි, 

භහ ශම් අසථහශේ තත් ළදත් හයණහක් ඔඵුමභ්තරහට 

ඉදිරිඳත් ය්තන ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ. රු ඇභතිුමභනි, 

පිරිසිදු ඳහීමඹ නශ ජර ළඳීමභ ළන අඳ ශොඳභණ ථහ ශත්, 

අඳ ශොඳභණ පුයහයම් ශදඩුත් ළඩක් නළවළ. අද ඵර්තන අශප් 

යශේ ඳහල් ඳේධතිඹ අයශන. රු ඇභතිුමභනි, අශප් යශේ 

තිශඵනහ ඳහල් 9,662ක්. ඒ ඳහල් 9,662්ත ඳහල් 1,860ට 

පිරිසිදු ඳහීමඹ නශ ජර ඳවසුම් නළවළ. ඒ ිරඹ්තශ්ත ශම් යශේ 

ඳහල් ඳේධතිශඹ්ත සිඹඹට 19ට පිරිසිදු ඳහීමඹ නශ ජරඹ නළවළ 

ිරඹන එි..  

රු ඇභතිුමභනි, ඒ හශේභ අපි ළසිිරළි ළසිිරළි ඳවසුම් 

ඇුමළු ීමඳහයක් ක්ශේත්රඹ දිවහ ඵළලුශොත් ඒ ඳහල් 9,662්ත 

ඳහල් 1,299ට, එනම් සිඹඹට 13ට පිරිසිදු ීමඳහයක් 

ඳවසුම් නළවළ. එශවභ ිරඹ්තශ්ත භහ ශනොශි.. රු 

ඇභතිුමභනි, ඒ ඵ ඔඵුමභහභ ිරේහ ඔඵුමභහ රඵහ දු්ත ම්මු 

හච්ඡහශේදී. රු ඇභතිුමභනි, භහ ඔඵුමභහශ්ත අව්තන 

ළභළතිි., ශම් යශේ  ඳහල් 9,662්ත සිඹඹට 19ට පිරිසිදු ඳහීමඹ 

ජරඹ නළත්නම්, ශම් යශේ ඳහල් 9,662්ත සිඹඹට 13ට 

ීමඳහයක් ඳවසුම් නළත්නම් ශොශවොභද අපි ආසිඹහශේ 

ආලසකර්ඹඹ ශොඩ නඟ්තශ්ත ිරඹරහ. භට ඒ ළන ශඳොඩ්ඩක් 

ිරඹ්තන රු ඇභතිුමභනි. භහ පිළි්තනහ ආසිඹහශේ ආලසකර්ඹඹ 

ශොඩ නඟන එ, එ ඳහයට ය්තන ඵළවළ ිරඹරහ. නමුත් ජහති 

්රමුතහක් වළටිඹට රහ, ඉරක්ත දිනඹක් න ශොට -

අඩුභ ණශ්ත ඊශඟ භහ වඹ ුමශ ත්- වළභ ඳහරක්භ ආයණඹ 

න ඳරිදි ශභළනි ළඩටව්ත ක්රිඹහත්භ ය්තන ඕනෆ.  

රු ඇභතිුමභනි, භහ ඔඵුමභහශ්ත ඉල්ලීභක් යනහ, 

අශනක් ඔක්ශෝභ ළඩ ඳළත්තට දභරහ ශම් යශේ භුම ඳයපුය -

ශම් යශේ දරු ඳයපුය, ශම් යශේ ශදරු ඳයපුය- ශනුශ්ත, යශේ 

අනහතඹ බහය ්තන සිටින අශප් දුහ දරු්ත ශනුශ්ත 

ඉරක්ත දිනඹක් නම් යරහ, 'ශම් දිනඹ න ශොට භභ 

අනිහර්ඹශඹ්තභ ශම් යශේ වළභ ඳහරටභ ළසිිරළි ළසිිරළි 

ඳවසුම්, ජර ඳවසුම් රඵහ දීභට ටයුුම යනහ' ිරඹරහ 

අධිසනහන යශන සුදුසු ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භ ය්තන 

ිරඹරහ. භහ ද්තනහ එඹ තමු්තනහ්තශේට තනිභ ය්තන ඵළවළ 

ිරඹහ. ඒ වහ තමු්තනහ්තශේරහශේ උත් අධයහඳන ඇභතිුමභහත් 

භඟ අත් ළල් ඵළශන, ඒ හශේභ ශෞය ක්ශේත්ර ශේ 

ඇභතිුමභ්තරහත් භඟ අත් ළල් ඵළශන ඒහඵේධ ළඩ 

ටවනක් ක්රිඹහත්භ ය්තන ඕනෆ. රු ඇභතිුමභනි, ආසිඹහශේ 

ආලසකර්ඹඹ ඇති ය්තන නම් ඔඵුමභහට සිේධ ශනහ මීටත් ඩහ 

ළම්භක් ඇති ශම් ඳහල් ඳේධතිඹට පිරිසිදු ඳහීමඹ ජර ඳවසුම්, 

ීමඳහයක් ඳවසුම් රඵහ ශදන ළඩ ටවනට ්රශේල ්තන.  

භහ තමු්තනහ්තශේට වි ශලේශඹ්ත ශභ්තන ශම් හයණහ 

අධහයණඹ ය්තන ඕනෆ රු ඇභතිුමභනි. පිරිසිදු ඳහීමඹ ජර 

යහඳතති දිඹත් ශහට භදි. පිරිසිදු ඳහීමඹ ජර මරහර ආයක්හ 

ිරරීශම් ළඩ ටවනකුත් දිඹත් ය්තනත් ඕනෆ. දළ්ත උුමරු භළද 

ව ඌ ්රශේලශේ තිශඵන ඵයඳතශ කුඩු ආහදනඹ අයශන 

ඵර්තන. ඇත්ත ලශඹ්ත ජර මරහර ආයක්හ ිරරීශම් විධිභත් 

ජහති ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භ වුණහ නම්, අඳට ශම් ්රලසනඹ 

අභ ය්තන වළිරඹහ තිබුණහ ිරඹරහි. භහ හිත්තශ්ත.  

භහ රු ඇභතිුමභහශේ අධහනඹ ශම් රුණ ශශයහිත් 

ශඹොමු ය්තන  ළභළතිි.. ඳසු ගිඹ හරශේ ඳහීමඹ ජර ඉල්ලුභ 

ඵයඳතශ ්රලසනඹක් වුණහ. ජනතහශේ පිඳහඹ වසිඳු්තනට විවිධ 

යජඹ්ත විවිධහහය ළඩටව්ත දිඹත් ශත්, අවිධිභත් ආහයඹට 

ජර යහඳතති බිහි වුණහ. ආසිඹහනු වර්ධන ඵළවකුශේ මරය ආධහය 

වයවහ ව ශරෝ ඵළවකුශේ මරය ආධහය වයවහ ්රජහ ජර යහඳතති 

ඇයඹුණු ඵ ඔඵුමභහත් භහත් ද්තනහ. ඒ හශේභ ්රජහ වබහගිත් 

ජර ශඹෝජනහ ්රභ ක්රිඹහත්භ වුණහ. භහ ඔඵුමභහශ්ත අව්තන 

ළභළතිි., අද න විට ශම්හ විධිභත් ක්රිඹහත්භ ශනහද 

ිරඹරහ.  ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දු්තනහට විතයක් භදි. ශම් ඳහීමඹ ජරශේ  

ගුණහත්භබහඹ තවවුරු ය්තනට විධිභත් ළඩටවනක් 

තිශඵ්තන ඕනෆ. ඔඵුමභහශේ අභහතයහවලශේත්, ජහති ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ නිරධහරි්තශේත් නියුමරු 

අරණක්ණඹට ශම් ජර ම්ඳහදන  ශඹෝජනහ ්රභ රක් ශනහද? 

ඒහශේ ්රමිතිඹ, ගුණහත්භබහඹ ශොඹහ ඵළලීභ ක්රිඹහත්භ 

ශනහද, අරණක්ණඹ ශනහද, මීක්ණඹ යනහද, අඩු 

ඳහඩුම් ශවොඹරහ ඵරනහද ිරඹන ශම් රුණු පිළිඵත් 

ඔඵුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය්තන ඕනෆ. ශම් වළභ ජර 

ශඹෝජනහ ්රභඹක්භ අරණක්ණඹ යරහ, විවිධ විධිවිධහනරට, 

නිර්ශේලරට අනුකර ්රභත් ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භ 

ය්තනට ළරළසභක් දිඹත් ය්තන ිරඹරහ භහ ඔඵුමභහශ්ත 

ඉල්ලීභක් යනහ. ශම් සිඹලුභ ජර ශඹෝජනහ ්රභ ්රජහ 

වබහගිත්, ්රජහ මර ළඩටව්ත වයවහ ක්රිඹහත්භ යනහ 

හශේභ, විධිභත්බහඹිර්ත ව සථහයබහඹිර්ත දිඹත් 

ය්තනටත් ටයුුම ය්තන ිරඹරහ භහ ඔඵුමභහශ්ත ඉල්ලීභක් 

යනහ.  

ඒ ඉල්ලීභ යන අතයුමය ඔඵුමභහට භහ ිරඹ්තන ළභළතිි., 

ජහති ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ ශභශවඹ  ඇශභ්ත 

ක්රිඹහත්භ යන භවය ජර ශඹෝජනහ ්රභ පිළිඵ විවිධහහය 

ශකෝදනහ එල්ර  න ඵ. ජනතහට අඳවිත්ර ජරඹ රඵහ දීභ, අසචි 

මිර ජරඹ රඵහ දීභ පිළිඵ ශනොශඹකුත් අසථහර අඳට 

ඳළමිිජලි එනහ. ඒ ළන විවිධ භහධය වයවහ හර්තහ ශනහ. භහ 

ිරඹ්තශ්ත නළවළ, ඵහුතය ්රශේලර එශවභ සිේධ ශනහ ිරඹරහ. 
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

නමුත් භවය ්රශේලර ඒ සිදු ශරහ තිශඵනහ. භහ ඔඵුමභහට 

ිරඹ්තන ළභළතිි., තරහළශල් ඳහීමඹ ජරඹට භශ අඳ්රය 

මිර ඇශම් සිේධිඹ.   ජහති ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

ශම් ශකෝදනහ ්රතික්ශේඳ ය්තන පුළු්ත.  නමුත් ශම් හශේ 

සිදු ඇම් ඇති ශනෝතනට ඔඵුමභහ ඹම් ිරසි විධිභත් ළඩටවනක් 

දිඹත් ය්තන. භහධය නහලිහ ිරහිඳඹ රඳ යහමුලි්ත භහත් ශම් 

හයණඹ දළක්හ. ඒහ ඳහීමඹ ජරඹද ිරඹරහ හිත්තනත් ඵළවළ. 

ඳහනඹ යනහ තිඹහ ඒ ජරඹ දිවහ ඵර්තනත් ඵළවළ. ඒ ජරඹ 

සනහනඹ ය්තනටත් ඵළවළ. තරහළශල් ඳහීමඹ ජර ශඹෝජනහ 

්රභශේ ජරඹ එ සිේධිඹක් ඳභණි.. ශම්හ  සුළු ්රභහණඹිර්ත 

තිබුණත්, සුළු සිේධි ශනොශි., ඵයඳතශ සිේධි.     රුණහයරහ 

ඔඵුමභහශේ අධහනඹ ශම් ්රලසනඹට ශඹොමු ය්තන ිරඹරහ 

ඉල්ලීභක් යනහ.  

ඳසු ගිඹ හරශේ -2012 භහර්ුම භහශේ- කුරුණෆර ශික්ණ 

ශයෝවශල් වතද ශයෝ අවලඹට ඳඹන නශ ජරඹට අසචි මිර  ඇභ 

ළන ශකෝදනහක් ආහ. ඒ හශේභ ජහති ජරම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරඹභ ශඳ්තරහ ශදනහ, යත්නපුය 

දිසත්රික්ශේ ජර මරහරලි්ත සිඹඹට 40 ඳභණ ්රභහණඹක් 

අඳවිත්ර ශරහඹ ිරඹරහ. ඇවළලිඹශොඩ නයඹට ජර ළඳයුභ රඵහ 

ශදන බිශෝශදොශ, ඳළල්භඩුල්ර ජර ම්ඳහදන ්රභඹට ජරඹ රඵහ 

ශදන ිරරිඇල්ර ජර ධහයහ, නිවිතිර ජර ම්ඳහදන ්රභඹට ජරඹ 

රඵහ ්තනහ ටශඳොත ජර උල්ඳත, වත්ත, ඵරවශොඩ, 

ශොඩශර, ඇඹිලිපිටිඹ ඹනහදී ජරම්ඳහදන ්රභරට ජරඹ 

ඳඹන භහශදොශ, ශශේ ඟ, යක්හන ඟ, ශ දකුණු ඉවුය 

ඹනහදී ්රශේලර ජර මරහර අඳවිත්ර  ඇභ නිහ ජනතහට පිරිසිදු 

ඳහීමඹ ජරඹ  අහිමි  ඇභ ඵයඳතශ ්රලසනඹක් වළටිඹට භහ දිරනහ. ඒ 

නිහ ඔඵුමභහශේ අධහනඹ ඒ පිළිඵත් ශඹොමු ය්තන ිරඹරහ 

භහ ඉල්ලීභක් යනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] රු දිශ්තස ගුණර්ධන 

ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහ ඳසු උත්තය ශද්තන ශෝ.  ඒ හශේභ භහ 

ශම් ඉදිරිඳත් යන අදවස ශකෝදනහ මුශඹ්ත ඉදිරිඳත් යනහඹ 

ිරඹරහ හිත්තන එඳහ.   

 
ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු භ්තත්රීුමභනි, ඒහ  හුඟක් හර්තහ ඳළයිජ හර්තහ. 

ුමයශඹ්ත ඇද වළශරන අඳවිත්ර ශේ ජර ධහයහ්තට මිර  ඇම්  සිදු 

නහ. දක් ශදක් ඇුමශතදී  අපි ඒහ නිළයදි යනහ. ඒ 

හශේ ළටලු තිශඵනහ. ශොශවොභත් භභ ඔඵුමභහට සුමති්තත 

ශනහ, ශභභ අනුමරු ඇඟ ඇභ ළන.   

 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිුමභනි, ඳයණ හර්තහ නම් ඒහ අනුමරු ඇඟ ඇම් 

ශ්තන ඵළවළ. භක් නළවළ. ඔඵුමභහ ඒහ ටව්ත ය ශන 

ශඳොඩ්ඩක් ශොඹරහ ඵර්තන. භභ ශම්හ ළන ශවොට මීක්ණඹ 

යරහි. රුණු හයණහ ඉදිරිඳත් ය්තශ්ත.  

ශශේ ශතත් භභ ඔඵුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය්තන 

ළභළතිි., නශ ළිව නඩත්ුම පිළිඵ. ඔඵුමභහ ද්තනහ, නශ ළිව 

ශඹෝජනහ ්රභ යහශිඹක් ශම් යශේ බිහි වුණහ ිරඹරහ. එක්ත් ජහති 

ඳක් ආණ්ඩු භශේ තභි. එභ ළඩටවන දිඹත් වුශණ්. 

විශලේශඹ්තභ භභ ඉල්ලීම් ශදක් ඔඵුමභහට ඉදිරිඳත් යනහ. 

ශම් නශ ළිවර තිශඵන ජර මරහර, ඒ  නශ ළිවලි්ත රඵන ජරඹ 

ගුණහත්භ ජරඹද, ඳරිවයණඹ ශ වළිර ජරඹද ඹ්තන පිළිඵ 

ශොඹහ ඵර්තන. භභ ඔඵුමභහශ්ත ඉල්ලීභක් යනහ, නශ ළික් 

ඳහහ ඹම් ිරසි ළඩටවනක් ය ශේභ දිඹත් ය්තන ිරඹරහ. ඒ 

අතය ුමය ශවො පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ ත වළිර නශ ළිව 

්රතිවසයණඹ ය්තනට ඹම් ිරසි ජහති ළඩටවනක් දිඹත් 

ශ යුුමි. ිරඹරහත් භභ ඉල්ලීභක්  යනහ.  ඳහීමඹ නශ ජර 

ඳවසුම් රළශඵන ශතක් ඒ නශ ළිව විශලේශඹ්තභ සනහනඹට 

එශවභත් නළත්නම් තව මලි ඳවුල් ඒඹ ශනත් 

ඳරිශබෝජන ටයුුම වහ උඳශඹෝගී ය ත වළිරි. ිරඹන 

හයණඹ  භභ ශම් අසථහශේදී අධහයණඹ ය්තනට ළභළතිි..  

රු ඇභතිුමභනි, ඒ හශේභ භභ ඔඵුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු 

යනහ, ශොශම ඵර ්රශේලශේ - ඔඵුමභහශේ ඵර ්රශේලශේ - 

නහරි ඳළල්ඳත්ර, මුඩුක්කුර තිශඵන ජර ්රලසන පිළිඵ. 

ඔඵුමභහ ද්තනහ, වණනලි්ත ශතොයුමරු රඵහ ශන 

තිශඵනහ, අශප් යශේ විශලේශඹ්තභ අනුය ්රශේලශේ 

ඳළල්ඳත්, මුඩුක්කු  65,000ක් ඳභණ  තිශඵනහ ිරඹරහ. ඒ වයහ 

ශල්න අඳ ුම තිශඵනහ. විශලේශඹ්තභ  ඔවු්තශේ ඉඩම් 

පිළිඵ අවිනිලසචිතබහඹ නිහ, ඒ ඔප්පු තියප්පු ශනොතිබීභ නිහ  ඒ 

අඹට  පිරිසිදු ඳහීමඹ නශ ජර ඳවසුම්  රඵහ දීශම් ඉඩ ්රසතහ අද 

ඇහිරිරහ ගිහි්ත තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒ වහත් භභ ඔඵුමභහශ්ත 

ඉල්ලීභක් යනහ, විශලේශඹ්තභ ඒ ඉඩම්ර  නියවුල්බහඹ 

නියහයණඹ න ශතක් ඒ පිරිසිදු ඳහීමඹ නශ ජරඹ රඵහ දිඹ වළිර 

කුභක් ශවෝ ඹම් ිරසි භළදි පිළිශතක් තිශඵනහ නම් ඒ භළදි 

පිළිශත ශවෝ ක්රිඹහත්භ යරහ ඒ නහරි ජනතහශේ, 

ශොශම දිසත්රික්ශේ ඳළල්ඳත්හසී මුඩුක්කුර වයත් න 

ජනතහශේ ඒ මුඩුක්කු ටි  සුවිල් භ්තදිය ඵට ඳරිර්තනඹ 

න ශතක් ශවෝ ඒ අඹශේ පිඳහඹ වසි්තනට පිරිසිදු ඳහීමඹ 

නශ ජර ඳවසුම් රඵහ දීශම් ශභොනඹම් ශවෝ ළඩටවනක් දිඹත් 

ය්තන ිරඹරහ.  

රු ඇභතිුමභනි, ෂසශරෝයි.ඩ් පිළිඵ ශරෝ ශෞය 

වවිධහනශේ ඹම් ිරසි ්රමිතිඹක් තිශඵනහ. ශරෝ ශෞය  

වවිධහනශේ ්රමිතිඹට අනු ුමය ලීටයඹට තිබිඹ යුුම 

ෂසශරෝයි.ඩ් ්රභහණඹ මිලිග්රෆම් 1.5ි.. නමුත් ශ්රී රවහශේ  විඹළි 

ශහඳශේ  ඹම් ඹම්  ්රශේලර ඒ ෂසශරෝයි.ඩ් ්රභහණඹ ුමය 

ලීටයඹට මිලිග්රෆම් 6-8 දක්හ තිශඵන තත්ත්ඹක් ුමශ 

විශලේශඹ්තභ අශප් ය ශේ පුයළසි ඳයපුශර් දත් දුඹුරු ඳළවළඹ 

ළීමභ,  දත් දියහ ඹෆභ,  පුයළසිඹ්තශේ එ්ති.භ දුඵරතහ, 

අසථිර ෂසශරෝයි.ඩ්  තළ්තඳත්  ඇභඹන  ශම් ්රලසන පිළිඵත් භහ 

ඔඵුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ. ශරෝ ශෞය  

වවිධහනශේ ්රමිතිඹ ලීටයඹට ෂසශරෝයි.ඩ්  මිලිග්රෆම් 1.5ක් 

ිරඹන තත්ත්ඹ  වරිද, ළයදිද  ඒ ්රභහණඹ  අපි තඵහ ත යුුමද 

නළේද ඹ්තන පිළිඵ තියහය නිභනඹට ඇවිල්රහ  

ෂසශරෝයි.ඩ් ඳහරනඹ ිරරීශම් ජහති ළඩටවනක් දිඹත් ිරරීභට 

ඔඵුමභහ ටයුුම ය්තන ිරඹරහ භභ ඉල්ලීභක් යනහ.  

ඔඵුමභහත් භඟ ඳළළති ම්මු හච්ඡහදී ඔඵුමභහ 

ව්ත ය තිශඵනහ, ජහති අළීමම් ඳේධතිඹක් - National 

Monitoring System  එක්- තිශඵනහි. ිරඹරහ; අවුරුදු ුමනට 

යක් ශම් යශේ ජර ඉල්ලුභ, ජර ළඳයුභ පිළිඵ ඹම්ිරසි අළීමම් 

ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භ යනහි. ිරඹරහ. භභ ඔඵුමභහශ්ත 

ඉල්ලීභක් යනහ, ය ුමනට යක් ඳභණක් ක්රිඹහත්භ 

 ඇශම්දී එභ හර ඳයතයඹ ළඩි., ඹ භහසි ශවෝ ජහති 

ඉරක් න ඇයණඹ ිරරීශම්, ඹහත්හලීන ිරරීශම් ළඩ 

පිළිශශක් දිඹත් ය්තනඹ ිරඹරහ.  

වයහ ශල්නර ව්ත ශරහ තිශඵනහ, ළසි ජරශඹ්ත 

සිඹඹට 40ක්  ්රශඹෝජනඹට ශනොශන මුහුදට රහ ඹනහ ිරඹරහ.  

අපි ද්තනහ, ඳසු ගිඹ හරශේ ළසි ජරඹ උඳශඹෝගී ය ශන 

rainwater harvesting  ිරඹන ළසි ජර ටළවිර ළඩටවන දිඹත් 

වුණු ඵ.  
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රු ඇභතිුමභනි, ළසි ජරඹ වයක්ණඹ ිරරීභ ුමළි්ත ශම් 

යශේ ජර ඉල්ලුභ වසි්තනට ඹම් ළඩටවනක් දිඹත් ිරරීභ 

ශඹෝයි. ිරඹරහ භහ හිතනහ. භභ ඉල්ලීභක් යනහ, ඒ වහ 

අලුත් ළඩටවනක් දිඹත් ය්තන ිරඹරහ.  

රු ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහ ද්තනහ, විශලේශඹ්තභ පජහ භූමි 
ඵර ්රශේලර පජීමඹ සිේධසථහනරට ජර ම්ඵ්තධතහ රඵහ දීභ 
වහ ජර ම්ඳත රඵහ දීශම් ළඩටවනක් තිශඵනහඹ ිරඹන 
හයණඹ. එඹ අපි වළශභෝභ ද්තනහ. නමුත් රු ඇභතිුමභනි, 
ම්බුේධත් ජඹ්තතිඹ අයමඹහ ඔඵුමභහ ඳළවළදිලි ්රහලඹක් ශහ, 
විශලේශඹ්තභ පජීමඹ සිේධසථහනර ජර බිල්ඳත සිඹඹට 75ිර්ත 
අඩු යනහ ිරඹරහ. ඒ හශේභ ඔඵුමභහ ව්ත යරහ තිශඵනහ, 
ජර ම්ඵ්තධතහ ශනොභළති සිඹලුභ ඳ්තල්රට ජර ම්ඵ්තධතහ 
රඵහ දීශම් ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භ යනහ ිරඹරහ. භහ නළත 
යක් ඔඵුමභහට භතක් ය්තන ළභළතිි., ඒ ළඩටවන අක්රීඹි. 
ඳති්තශ්ත ිරඹරහ. ඒ නිහ, භභ ඔඵුමභහශ්ත ඉල්ලීභක් 
යනහ, ශඳොශයෝතදු වූ ආහයඹට ම්බුේධ ජඹ්තතිඹ 
නිමිත්ශත්ත රඵහ  ශදනහඹ ිරඹපු සිඹඹට 75 අඩු  ඇභ, ඒ හශේභ 
ශනොමිශල් ජර ම්ඵ්තධතහ රඵහ දීශම් ළඩටවන ක්රීඹ ය්තන 
ිරඹරහ. 

 

ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ වනඹ දු්තශ්ත භහඹට- 

 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භහඹට විතයද?  

 

ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵුමභහ ිරඹපු ජර ම්ඵ්තධතහ රඵහ දීශම් ළඩ ටයුත්ත ඒ 

ආහයශඹ්තභ අවුරුේද පුයහ ශශයනහ. නමුත් නශ ජර භහර් 

නළති තළ්තරට නශ ජරඹ  ශනි ඹ්තන ඵළවළ ශ්ත.   
 
ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භභ ඉල්ලීභක් ශශේ, නශ ජර ශඹෝජනහ ්රභ ආ්රිත තිශඵන 

ඳ්තල් ඳේධතිඹට නශ ජරඹ රඵහ ශද්තන ිරඹරහ. ඒ හශේභ භහ 
ඔඵුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ ුමයශේ ජනතහට. 
විශලේශඹ්තභ ුමය ක්ශේත්රශේ ජනතහට ඵයඳතශ ්රලසනඹක් 
තිශඵනහ ඳහීමඹ ජරඹ ම්ඵ්තධශඹ්ත. ඒ භටත් ඩහ ශවොට 
ඔඵුමභහ ද්තනහ. ඒ හශේභ උුමරු නළ ශඟනහිය ඵර ්රශේලශේ 
ජනතහශේ ජර ඉල්ලුභ පිළිඵ ඔඵුමභ්තරහත් හර්තහක් 
ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ. භහ ඒ හර්තහ දළක්හ. නමුත් භහ 
නළත යක් අධහයණඹ යනහ, මීට ළඩ ්රතිඳහදන ්රභහණඹක් 
රඵහ දීභ ළදත් ශනහ ිරඹරහ. ශභොද, උුමරු නළ ශඟනහිය ඵර 
්රශේලශේ වයත් ශ්තශ්ත අශප්භ යශේ, අශප්භ ජනතහ. ඒ 
ජනතහශේ ජර පිඳහඹ වසි්තනට ඉක්භ්ත ළඩටවනක් 
දිඹත් ය්තන ිරඹරහ භහ ඉල්ලීභක් යනහ.  

රු ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහට භහ ශම් හ යණඹත් භතක් ය්තන 
ළභළතිි.. භහ එඹ ඳහර්ලිශම්්තුම ්රලසනඹක් වයවහත් ඔඵුමභහට 
ඉදිරිඳත් ශහ. නළතත් භහ ශම් හයණඹට  ඔඵුමභහශේ අධහනඹ 
ශඹොමු යනහ. ඔඵුමභහ ද්තනහ, යුේධඹ හරශේ ශරොකුභ 
ශොටි උදුයට රක් වුණු ඵර ්රශේලඹක් තභි. උුමරු ඳශහත. 
එභ ඳශහශත් නිළ, ඇතහළටුණු ළ, ශභොනය ළ, ජඵහපුය, 
රයහණපුය, ිරරිඉේඵ්ත ළ භ වහ දකුණ, ඇවළටුස ළ, 

ජනපුය, නශභොනය ළ, නඳයහ්රභපුය ඹන ්රශේලර 
ජනතහ තභි. එල්ටීටීඊ ත්රසතහදී්තශේ හර ුමක්කු ්රවහයරට 
මුහුණ දීරහත්, ශභොනභ ආහයඹ ්රලසනඹක් ආත් ඒ 
්රශේලඹ්තලි්ත ඉත් ශනොවුශණ්. භහ ඔඵුමභහශ්ත ඇහුහ, 
දහද ඒ ජනතහශේ පිරිසිදු ඳහීමඹ ජර ඉල්ලුභ ම්පර්ණ 
ය්තශ්ත ිරඹරහ. භහ නහටුශ්ත ශවෝ ිරඹ්තනට ඕනෆ, 
ඔඵුමභහ ඒ අඹට -භහ ව්ත යපු ම්භහනරට- පිරිසිදු ඳහීමඹ 
ජරඹ රඵහ ශදනහඹ ිරේත්, ශම් ශභොශවොත න ශතක් පිරිසිදු 
ඳහීමඹ නශ ජර ඳවසුම් රළබිරහ නළවළ ිරඹරහ. විශලේශඹ්තභ 
ශොටි උදුශය්ත ළඩභ පීඩහට රක් වුණු ඒ ඵර ්රශේලශේ 
ජනතහට ඔඵුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යරහ ඒ ටයුත්ත 
ඉසට සිේධ ය්තන ිරඹරහ භහ ඉල්ලීභක් යනහ.   

රු ඇභතිුමභනි, භශේ ථහශේ විශේකනහත්භබහඹ 

පිළිඵ ඔඵුමභහ ඹම් රිරරීභට ඳත් වුණහ නම්, එශවභ 

නහටුශ්තන එඳහ. ශභොද, විශලේශඹ්තභ භහ ශම් අසථහ 

ඔඵුමභහට ්රලවහ ය්තන උඳශඹෝගී ය ්තනහ. ඔඵුමභහ 

ශවොහහයභ ද්තනහ, ළිව ඵේදක් එ්තනි. ගිශේ ිරඹරහ. ඒ 

ඇත්ත ථහක්. ඒ ශඵොරුක් ශනොශි.. [ඵහධහ ිරරීභක්] 

ඔඵුමභහ ශඳොඩ්ඩක් ඉ්තන. භට ථහ ය්තන ඉඩ ශද්තන ශෝ.  

ළිව ඵේදක් එ්තනි. ගිශේ. ඔඵුමභහ නළවළ ිරේහට "දිි.න" 

ඳත්තයඹ ශඵොරු ිරඹ්තශ්ත නළවළ ශ්ත. 2012 ඔක්ශතෝඵර් 

22ළනිදහ "දිි.න" ඳත්තයශේ ශභශේ ඳශ ශරහ තිශඵනහ: 

"හරි ඇභතිශේ ළිව ඵේදට ජර ඇභතිශේ විශයෝධඹ"  

ඒ හශේභ "The Island" ඳත්තයඹ ශඵොරු ිරඹ්තශ්තත් නළවළ. 

එදහභ "The Island" ඳත්තයශේත් ශභඹ ඳශ ශරහ  තිශඵනහ. I 

quote: 

"Dinesh opposes govt.'s proposed well water tax"  

භභ ශම් යදක් ශනොශි. ිරඹ්තශ්ත.  

 

ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු භ්තත්රීුමභහ, එශවභ එක් නළවළ. භහ ඳහර්ලිශම්්තුමශේදිත් 

ිරේහ. ඳත්තයඹට හර්තහ දභ්තන පුළු්ත.  

 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ඒ හශේභ අද ඳත්තයශඹත් ිරඹනහ, "ළිවරට ඵදු ළීමභට 

ඇභති දිශ්තසශේ විශයෝධඹ" ිරඹරහ.  

 
ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

විශයෝධඹ? 
 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නළවළ, නළවළ. භභ ශම් යදක් ිරඹනහ ශනොශි.. ඔඵුමභහට 

්රලවහක් ය්තශ්ත. විශලේශඹ්තභ භභ ඔඵුමභහට ිරඹ්තන 

ළභළතිි., ජර ම්ඳත් භණ්ඩරඹ බහය හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් 

ශභනහයණ ඇභතිුමභහට ජනතහශේ වද ළසභ 

ශනොදළනුණහට, රු ෆිලිප් ගුණර්ධන භළතිුමභහශේ පුතහට 

ජනතහශේ වද ළසභ ශවොට දළනුණහ ිරඹරහ. භභ ඔඵුමභහ 

විශේකනඹ යනහ ශනොශි., ඔඵුමභහට සුමති්තත ශනහ.  

2105 2106 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

ඒ ශශන්තනට ගිඹ  දුර්දහ්තත  ළිව ඵේදට විරුේධ  ආණ්ඩු 

ුමශ ඉශනභ ට්ත ිරරීභ ළන භභ ඔඵුමභහට භ ශේ සුමතිඹ ව  

්රලවහ ශම් අසථහශේදී  පුද යනහ.  

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුමභනි,  ඔඵුමභහට නිඹමිත ශරහ අ්ත. 

 
ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භට විනහඩ ශදශක් warning එ දු්තශ්ත නළවළ. භට ත  

විනහඩඹක් ශද්තන. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

විනහඩ ශදශක් warning එ තභි. ශම් ශද්තශ්ත. ත 

විනහඩඹි.  තිශඵ්තශ්ත.  

 
ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භට ත ේනහඩඹක් ශද්තන. [ඵහධහ ිරරීභක්]  රු   

ඇභතිුමභනි, භට  විනහඩඹි. තිශඵ්තශ්ත. ශම් විඹ ඳථශඹ්ත 
ශඳොඩ්ඩක් ඵළවළය වුණත් විශලේශඹ්ත භභ ශම් හයණඹ   
ඔඵුමභහට ිරඹ්තන ළභළතිි.. රු ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහශේ  පිඹහ 
තභි.   අ ශොවි අි.තිඹ  ආයක්හ ය්තනට 1957 දී  කුඹුරු 
ඳනත ශනහශේ. ඔඵුමභහ ශොච්කය හිනහ  වුණත්  ඔඵුමභහශේ 
වදත ද්තනහ,  අ ශො ඇ්ත ආයක්හ  ය්තනටඹ  ිරඹහ ශම්  
ශනල්රහ තිශඵන ඳනත් ශටුම්ඳති්ත, අ ශොවිඹහට  ිරසිභ 
ශතක්, ිරසිභ වනඹක් ළරසුශණ් නළවළ  ිරඹහ. ඔඵුමභහ ඔළු 
න නහ  ිරඹ්තශ්ත ඒ ශ්ත? ඒ තභි. ඇත්ත ථහ. භභ 
ද්තනහ, ඔඵුමභහට  හචි ඒ  ිරඹ්තන ඵළරි ඵ. නමුත් 
ලහරීරි   වරි ඔඵුමභහ  ඒ ශඳ්තනුම් ිරරීභ  ළන භභ භශේ 
සුමතිඹ පුද යනහ. රු ඇභතිුමභනි,  ශම් යශේ රක් ඳවට 
ළඩඹ අ  ශො ඇ්තශේ  අ අි.තිඹ ආයක්හ ය්තනට ඔඵුමභහශේ 
දඹහඵය පිඹහණ්ත වූ පිලිප් ගුණර්ධන භළතිුමභහ එදහ ශනහපු  
කුඹුරු  ඳනතට  ඔඵුමභහශේ වශඹෝඹත් රඵහ දී රුණහයරහ 
ඒ භ්තදහමී ඳනත ක්රිඹ  ය්තනට, ක්රිඹහට නව්තනට භළදිවත්  
ශ්තනටඹ ිරඹහ ඔඵුමභහශ්ත ඉල්ලීභක් යනහ.  
විශලේශඹ්තභ ඔඵුමභහශේ හිත රිදුණහ නම්  භභ නහටු ශනහ.  
භභ ඉදිරිඳත්  යන රුණු හයණහ නිම් ල් ඳල් ශනොශි..   
භට ශේරහ රඵහ දීභ ළන ඔඵුමභහට සුමති්තත ශමි්ත භශේ 
ථහ අ්ත  යනහ. 

 

 
[தற.த. 2.04] 

 

ගු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කාෙර් මශතා (පරිවර නිදයෝජය 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர் - சுற்நரடல் தறற 

அமஸசர்) 

(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of 

Environment) 
தகப மனமரஸகும் உரப்தறணர் அரீா்கரப, ரகு 

ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கபறன் யறந் சறந்மண 

றர்கரன தரமனரரஸூகறன் இனஸூகுகபறன் தறகரம் இந் 

ரட்டின் அதறறருத்றமத் துரறப்தடுத்தும ரரஸூகரகஸூ 

தகரண்டு 2013ஆம் ஆண்டுஸூகரண வு தசனவுத் றட்டம் 

சர்ப்தறஸூகப்தட்டுள்பது. அதறறருத்றம அடிப்தமடரகஸூ 

தகரண்ட இந் வு தசனவுத் றட்டரணது றஸசரக இந் 

ரட்டின் பர்ஸசற ரகத்ம அறகரறஸூகஸதசய்து அன்தோனம் 

ஸூகபது ரழ்ஸூமகத் த்ம உர்த்தும். இந் ரட்டின் 

டஸூகறலும் கறஸூகறலும் தோன்ர சரப் கரனரக றனற 

தஸகரத்றற்கு றரண த்த்ம் தொடிமடந்மத் 

தரடர்ந்து ரகு ஜணரறதற அர்கபரல் றடத்ப் 

தடுகறன்ந இந் அசரஸகம் துரற ததரருபரர பரீா்ஸசற 

ற்ரம் அதறறருத்றறதெடரக ஸூகபறன் ரழ்ஸூமகத் த்ம 

ரம்தடுத்துற்கு தொல தொற்சறமத்ம் டுத்து ருகறன்நது. 

உனகம் கடுமரண ததரருபரர வீழ்ஸசறஸூகு தொகம் 

தகரடுத்துள்பரதரறலும் ரகு ஜணரறதற அர்கள் 

ஸகற தனம்ததரருந்ற மனமத்துத்றன்கலழ் 

றமனரணதரரு ததரருபரர பர்ஸசறமப் 

ரதறருற்கு து ரட்டுஸூகு இலுரறருந்து. 

அசரஸகம் வீற அதறறருத்ற, துமநதொகஸகமபஸூ 

கட்டிதலப்தைல் ரதரன்ந அதறறருத்றஸ தசற்தரடுகள், 

வீடமப்தை ற்ரம் லர் ஸகல் றட்டஸகள் ஆகற 

உட்கட்டமப்தை சறகள் தனற்மந மடதொமநப் தடுத்ற 

ருகறன்நது. ரற்தடி தசற்தரடுகலஸூகு து ரய்ரட்டின் 

இற்மக பஸகள் ததருபறல் தன்தடுத்ப் தடுகறன்நண. 

அதறறருத்ற இனஸூகுகமப ரரஸூகற தொன்ரணநறஸ 

தசல்லும்ததரருட்டு ரற்தடி அதறறருத்ற றகழ்ஸசறத் 

றட்டஸகமப றமனரதநரணரக ஆஸூகுற்குத் ரமரண 

றற ற்தரடுகள் இந் வு தசனவுத் றட்டத்றன்தோனம் 

ஸகப்தட்டுள்பண.  

தகப மனமரஸகும் உரப்தறணர் அரீா்கரப, ரகு 

ஜணரறதற அர்கபரல் றடத்ப்தடுகறன்ந இந் 

அசரஸகம், ப்ரதரதும் சுற்நரடமனப் ரதறப் தரதுகரத்ல் 

தரடர்தறல் ததருபவு கணத்மஸ தசலுத்துகறநது. கடந் 

தன ருடஸகபறல் ரற்தகரள்பப்தட்டமப் ரதரன்ர சுற்நர 

டமனப் ரதறப் தரதுகரஸூகறன்ந றகழ்ஸசறத்றட்டஸகமப 

மடதொமநப்தடுத்துற்குத் ரமரண றற ற்தரடுகமப 

2013ஆம் ஆண்டுஸூகரண வு தசனவுத் றட்டத்றதெடரக 

ஸகறத்ள்பன்தோனம் இது லண்டும் றரூதறஸூகப்தட்டுள்பது. 

றண்ஸூ கறவுப்ததரருள் தொகரமத்தும், கரடுகள் ற்ரம் 

உறர் தல்மகத்ன்மமப் தரதுகரத்ல், லர் ற்ரம் பற 

ரசமடமனத் டுத்ல் ஆகறண ற்ரதரது இந் ரடு 

தொகம்தகரடுஸூகறன்ந தறரணரண சுற்நரடல் சரல்க 

பரத்ள்பண. சுற்நரடல் அமஸசு ணது தொகரண்ம 

றரணஸகலடன் ரசரீா்ந்து ரற்தடி சரல்கலஸூகு 

தற்நறகரண றத்றல் தொகம்தகரடுஸூகும்ததரருட்டு ணது 

றகழ்ஸசறத்றட்டஸகமப மடதொமநப்தடுத்துற்குத் றட்ட 

றட்டுள்பது. 2013ஆம் ஆண்டிலும் ற்ரதரது மடதொமநப் 

தடுத்ப்தடுகறன்ந கருத்றட்டஸகள் தரடர்ந்தும் தொன்தணடுத் 

துஸ தசல்னப்தடும் ன்தரரடு தைற கருத்றட்டஸகள் 

தனற்மந மடதொமநப்தடுத்துற்கும் றட்டறடப் 

தட்டுள்பது.  

 

தகப மனமரஸகும் உரப்தறணர் அரீா்கரப, 

கரனறமன ரற்நஸகமபத் தரடர்ந்து ருகறன்ந தைற 

தப்தமடனரணது, து ரட்டிற்கும் தொல உனகத்றற்கும் 

தறரணரணதரரு அஸசுரத்னரத்ள்பது. இனஸமக தைற 

தப்தமடலுஸூகு றகஸூ குமநந்பறல் தஸகபறப்தைஸ 

தசய்கறன்ந ரடரக இருந்ரதரறலும் அது தைற தப்த 

மடல் ற்ரம் கரனறமன ரற்நஸகபரல் உருரஸூகப் 

தடுகறன்ந ததரும் சரல்கலஸூகு தொகம்தகரடுத்து ருகறன்நது. 
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இனஸமக எரு லரகஸூ கரப்தடுரல் றர்கரனத்றல் தைற 

தப்தமடல்தோனம் ற்தடுகறன்ந கடல் ட்டம் உர் 

மடன் றர்றமபவுகலஸூகு தொகம்தகரடுஸூக ரரறடும். 

ரற்நமடகறன்ந கரனறமனறன்தோனம் லண்ட ட்சறஸூ 

கரனஸகலம் தள்பப்ததருஸூகும் உருரகற து கத் 

தரறலுஸூகுப் தரதூரண ரஸூகஸகள் ற்தட்டுள்பண. 

இஸசரலுஸூகு தொகம்தகரடுஸூகும் ததரருட்டு சுற்நரடல் அமஸசு 

இந் ரட்டின் உவுப் தரதுகரப்தைஸூகு றசமஸூ கறன்ந 

கரனறமன ரற்நஸகள் தற்நற தகரள்மககமபத்ம் 

ற்தைமடரஸூகல் தோரனரதரஸகமபத்ம் ரரறத்துள்பது. 

து தறர்ஸ ரசஸகலஸூகு றசரறகள் தொகம்தகரடுப்தம 

இலுரகும்ததரருட்டு தைற கரப்தைரறத் றட்டதரன்மந 

உருரஸூகுற்கு டடிஸூமக டுஸூகப்தடுதன்ர ரகு 

ஜணரறதற அர்கள் வு தசனவுத் றட்ட உமறன்ததரலது 

குநறப்தறட்டரர். இது றசரறகபறன் ரடிஸூ கட்டுப்தரட்டின் 

கலழ் இல்னர அறவுகலஸூகு றரக றசரறகமபப் 

தனப்தடுத்துற்கு உறரமத்ம். அரரமப து 

அமஸசரணது தைற தப்தமடல் ற்ரம் கரனறமன 

ரற்நஸகபறன் றர்றமபவுகமபஸூ குமநப்தற்கு 

டடிஸூமக டுஸூகறன்ந தல்ரநரண தஸகுரர் றரணஸ 

கபறன் இனபவுத் ரமகமப இணஸகரண்தறலும் 

ஈடுதடுகறன்நது.  

ரன் இஸகு குநறப்தறட்டதுரதரல், கடல்ட்டம் உர்மட 

னரணது, தைற தப்தமடலிணதும் கரனறமன ரற்நஸ 

கபறணதும் றர்றமபரகும். குநறப்தரகத் லவுகமபப் 

ததரரத்மறல், இனஸமக எரு லரகஸூ கரப்தடுகறன்ந 

மரல், றர்கரனத்றல் தைற தப்தமடல் ற்ரம் 

கரனறமன ரற்நஸகபறணரல் உர்மடகறன்ந கடல் 

ட்டத்றன் றர்றமபவுஸூகு ரதொம் தொகஸதகரடுஸூக ரரறடும். 

ஆனரல், ணது அமஸசறன் தறரபர்கள் அவ்ரநரண 

சந்ர்ப்தஸகலஸூகரண லர்வுகமப இணஸகரண்தறல் ஈடு 

தட்டுள்பணர். ரற்நமடகறன்ந கரனறமனறன் தரகரண 

றமபவுகபறன்தோனம் லண்ட ட்சறஸூ கரனஸகள் ற்ரம் 

தள்பப்ததருஸூகுகள் ற்தட்டு, அம கத்தரறலில் ததரும் 

ரஸூகஸகமப ற்தடுத்றத்ள்பண. இஸசரலுஸூகு தொகஸ 

தகரடுஸூகும் ததரருட்டு சுற்நரடல் அமஸசறணரல் ரட்டின் 

உவுப் தரதுகரப்தைஸூகு றசமஸூகறன்ந மகறல் கரனறமன 

ரற்நஸகபறன் தரகரண றமபவுகலஸூகு ரற்ர 

றதொமநகமபஸூ கட்டிதலப்தைகறன்ந கரனறமன ரற்நஸகள் 

தற்நற தகரள்மககலம் ற்தைமடரஸூகல் தோரனரதரஸ 

கலம் ரரறஸூகப்தட்டுள்பண.  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහට ත විනහඩ ශදක් 

තිශඵනහ. 
 
ගු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කාෙර් මශතා 
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்) 

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

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, භට මිනිත්ුම 15ක් තිශඵනහ. 

අශප් ආණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ්රධහන වවිධහඹුමභහශ්ත අව්තන. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නළවළ, රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභනි. 

ගු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කාෙර් මශතා 
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்) 

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

ඒ ළරැදිි.. රු දිශ්තස ගුණර්ධන ඇභතිුමභහ ශෝ? භට 

මිනිත්ුම 15ක් තිශඵනහ. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නළවළ, රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභනි. අඳට දළනුම් දීරහ නළවළ. 

 
ගු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කාෙර් මශතා 
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்) 

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

භට මිනිත්ුම 15ක් තිශඵනහ. ථිඹ්තශේ නම් ඇුමශත් list 

එ ශෝ? ඒ  list එ  ්තන ශෝ. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහශේ හරඹ ත ශනහ. 

 
ගු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කාෙර් මශතා 
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்) 

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

ரட்டின் ததரருபரரத்றற்கும் சுற்நரடலுஸூகும் சரக 

ரண றத்றல் தஸகபறப்தைஸ தசய்கறன்ந தைத்றசரதுரறரண 

தகரள்மககமப குத்ல் ற்ரம் மடதொமநப்தடுத்னரணது, 

இந்ரட்டில் றமனரதநரண அதறறருத்ற இனஸூகுகமப 

றமநரற்நறஸூதகரள்ற்கு அத்றரசறரண தர்ரஸக 

றதந்மணரகும் ன்தது அநறந்துள்பது. இத்ரமம 

இணஸகண்டுள்ப சுற்நரடல் அமஸசு, ரட்டின் ற்தைமட 

தஸகுரர்கலடன் என்நறமந்து இனஸமகஸூகரண தசுமஸூ 

கஸூகலட்டுப் ததரநறதொமநதரன்மநத்ம் தசும அநறஸூமக 

றடல் தொமநமதரன்மநத்ம் ஆம்தறப்தற்குத் ரமரண 

டடிஸூமகம ரற்தகரள்பவுள்பது. அற்ரகற்த, தசுமஸூ 

கஸூகலட்டுப் ததரநறதொமநமத் ரதறப்தன் தொற்கட்டரக 

தரத் உள்ரட்டு உற்தத்றஸூகரண ணபத் துமநறன் 

தஸகபறப்மத றப்தறடுல் ஆம்தறஸூகப்தட்டுள்பது. 

தகப மனமரஸகும் உரப்தறணர் அர்கரப, இந் 

வு தசனவுத் றட்டம் தன தொமநகபறல் சுற்நரடல் ற்ரம் 

ததரருபரர அதறறருத்றஸூகு உற தசய்ரக உள்பது. 

ரகு ஜணரறதற அர்கள் அமணத்துத் துமநகலஸூகும் 

அறகபவு தொன்தரறம ஸகற, அற்மந ரம்தடுத்தும் 

ததரருட்டு 2013ஆம் ஆண்டுஸூகுரற வு தசனவுத் 

றட்டத்மஸ சர்ப்தறத்துள்பரர். இறல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

தொஸூகறரண ரணறஸகள் ற்ரம் றற ற்தரடுகபறல் 

சறனற்மந ரன் சுட்டிஸூகரட்ட  றரும்தைகறன்ரநன். 

ட்சறத்டன் தரடர்தைமட ஸூகபறன் தறஸசறமணகமபத் 

லர்ஸூகறன்ந எரு சந்ர்ப்தரக அசரஸகம், அண்மறல் 

ற்தட்ட ட்சறமப் தன்தடுத்ற லர்ப்தரசணத் றட்டஸகமப 

ரசலமப்தற்குத் ரமரண டடிஸூமககமப 

ரற்தகரண்டுள்பது. ற்தகணர உனர் னத்றன் 

றசரறகலஸூகு றகவும் ரமப்தடுகறன்ந லர்ப்தரசணத்ம 

ஸகுகறன்ந தறரணரண தன குபஸகபறல் ண்டமன 

அகற்ரற்கும் அசு டடிஸூமக டுத்துள்பது.  
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහශේ ශරහ අ්ත. 

 
ගු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කාෙර් මශතා 
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்) 

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

අශප් ඳක්ශේ හශ්ත වරි ශරහ අඩු ය්තන. භභ 

නිශඹෝජය ඇභති ශශනක්. භට මිනිත්ුම 15ක් දීරහ ශ්ත ථහ 

ඳට්ත ත්ශත්. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහශේ ථහ බහත 

ය්තන පුළු්ත. 

 
ගු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කාෙර් මශතා 
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்) 

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

බහත ය්තන නම් ථහ ය්තන අලය නළවළ ශ්ත. 

බහත යනහ නම් ථහ ඳට්ත ්තන ශොටභ බහත 

ය්තන තිබුණහ ශ්ත. භට ත මිනිත්ුමක් ශද්තන. 

சுற்நரடல் அமஸசு இஸதசற்தரட்மடத்ம் தஸகரபர்கபது 

றரறரண தஸகபறப்தறன் ஊடரகத் ரரறஸூகப்தட்டுள்ப ரசற 

கரனறமன ரற்நஸகள் தற்நற தோரனரதரஸகள் ற்ரம் 

தசற்நறட்டத்றன் ஊடரக இணஸகண்டுள்பது.  

 

ගු වජිත් දප්රේමොව මශතා 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභනි, ත විනහඩ ඳවක් ්තන.[ඵහධහ 

ිරරීභක්] 

 
ගු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කාෙර් මශතා 
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்) 

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

තමු්තනහ්තශේරහ භට රණු ශද්තන එඳහ. අපි ඒ ය 

්තනම්. තමු්තනහ්තශේරහ දළ්ත ඳළයදිරහ ඇවිල්රහ ශභතළන ඉ්තන 

එඳහ. ශල්රට ඹ්තන.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, භට ත මිනිත්ුම කීඹක් 

ශදනහද? 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහශේ හරඹ දළ්ත අ්ත. 

ඔඵුමභහට දළ්ත ථහ අ්ත ය්තන ශනහ. ඔඵුමභහ ළඩපුය 

විනහඩ ශදක් අයශනත් තිශඵනහ. 

ගු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කාෙර් මශතා 
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்) 

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

භභ භශේ ථහශේ ඉතිරි  ශොට වළ්තහඩ් හර්තහට 

ඇුමශත් ිරරීභ වහ වභාගත* යනහ. 

 
වභාදම්වය මත තබන ෙ කාාදේ ඉතිරි දකො ව: 
சதரதேடத்றல் மஸூகப்தட்ட உமறன் ஞ்சறதகுற: 

Rest of the speech tabled: 

இற்மக பஸகபரண ஆரகள், லர்த்ரஸூகஸகள், கரடுகள் ற்ரம் 

ண சலரசறகலஸூகு ரரறட்டுள்ப அறம இணஸகண்டு, யறந் 

சறந்மண  றர்கரனத்துஸூகரண தரமனரரஸூகறல் சுற்நரடல் 

தரடர்தறல் தொலமரணரரர் அத்றரம் எதுஸூகப் தட்டுள்பது. 

அன்தோனம் தசுமஸ சுற்நரடல் து அதறறருத்றறன் உஸச 

றமனரக இணஸகரப்தட்டுள்பது. "சுற்நரடமன 

ஆதத்துஸூகுள்பரஸூகுகறன்ந மகறல் மடததர கறன்ந அதறறருத்ற 

அர்த்ற்நரகும்" ண ரகு ஜணரறதற அர்கள் ஸூகு 

ப்ரதரதுர லித்ரத்றஸூ கூரது அணரனரகும். ணரரன் 

சுற்நரடலுஸூகும் அதறறருத்றஸூகும் இமடறனரண 

தகரடுஸூகல்ரஸகமனஸூ குமநத்துஸூதகரள்லரர லண்டும் லண்டும் 

லித்ரத்ப்தடுகறநது. 

து ரடு அண்மறல் ற்தட்ட ட்சறறணரல் ததரும் 

கஷ்டஸகமப றர்ரரஸூகறது. அரரதரல் மஸூகரனஸகபறல் 

உறர்கலஸூகும் ஸூகபறன் ரழ்ரரஸகலஸூகும் அமறடப் ததரும் 

அறவுகள் ரரறடும ரம் கரண்கறன்ரநரம். அறகபவு லரும் 

அரரதரன்ர லர்ப் தற்நரஸூகுமநத்ம் ஸூகலஸூகுப் தல்ரர 

றத்றலும் ரஸூகத்ம ற்தடுத்துகறநது. கறரப்தைநஸகபறல் ரலம் 

ஸூகலம் குமநந் ருரணம் ததரம் ஸூகலம் ததருபறல் ரற்தடி 

ரஸூகத்துஸூகுள்பரகறன்நணர். உர் லரந்து தறரசஸகமபப் 

தரதுகரத்ல், உறர் தல்மகத் ன்மப் தரதுகரப்தை, கரறகள் 

அறவுரமத் டுத்ல், சுற்நரடல் றறப்தைர்ம ற்தடுத்துல், 

எலஸகரண கறவுப்ததரருள் தொகரமத்தும், சுற்நரடல் தகரள்மககள், 

சட்டஸகள் ற்ரம் எலஸகுறறகமப இற்மநப்தடுத்ல் ன்தண 

கரனத்றன் அசறரகும் ன்தமஸூ கரஸூகூடிரக உள்பது. 

ஆனரல், ரற்தடி ரமகள் தரடர்தரக டடிஸூமகதடுஸூகும் 

ததரருட்டுத் குந் றகழ்ஸசறத்றட்டஸகள் ற்ரம் தசற்தரடுகமப 

மடதொமநப்தடுத்துல் து தொஸூகறரணதரரு கடமரகும். 

ரட்டில் கரப்தடுகறன்ந தல்ரர இற்மக பஸகபறன் 

தரதுகரப்மத இனஸூகரகஸூதகரண்ரட அசரஸகம் தோன்நரண்டு 

சுற்நரடல் தரதுகரப்தைத் றட்டதரன்மந தொன்தரறந்துள்பது. 

இத்றட்டத்றற்கு தோன்ர ஆண்டு கரனத்றதள் தன்தடுத்தும் 

ததரருட்டு இந் வு தசனவுத் றட்டத்றன்தோனம் ரூதர 1,500 

றல்லின் றற எதுஸூகலடு தசய்ப்தட்டுள்பம தரடர்தறல் ரன் 

ரகு ஜணரறதற அர்கலஸூகு ன்நற தரறறஸூகறன்ரநன். இந் 

றறம தொலீடு தசய்ரண்டி ததரருத்ரண துமநகமப ணது 

அமஸசு இணஸகண்டுள்பரரடு, ரற்தடி றறரற்தரடு றகவும் 

ததள்ப றத்றலும் தன்தடுத்ப்தடும். 

றசர இசரணப் ததரருட்கள் ற்ரம் இசரணப் தசமப 

அறகபறல் தன்தடுத்ப்தடுன்தோனம் தண்ம உற்தத்ற கபறன் 

உற்தத்றஸ தசனவு அறகரறப்தது ட்டுல்னரல், அது து 

தூய்மரண சுற்நரடமன ரசமடஸ தசய்து சுற்நரடல் 

தொமநமறன் தொஸூகறரண உறர் தல்மகத்ன்மஸூகும் ரசத்ம 

றமபறஸூகும். அரரதரன்ர அது  ண், பற, ற்ரம் றனஸூகலழ் 

லமத்ம் ரசமடஸ தசய்கறன்நது. ஆனரல், இந் அமணத்து 

றடஸகள் தரடர்தரகவும் றசரறகமப றறப்தமடஸதசய்து, 

றமனரதநரண ற்ரம் தைத்றசரதுரறரண றத்றல் கத்தரறலில் 

ஈடுதடுற்கரக அர்கமப றடத்து ற்குரற கரனம் ந்துள்பது. 

இந் வு தசனவுத் றட்டத்றல், ரசணப் தசமபறன் 

தன்தரட்மட ரம்தடுத்துற்கும் ரசணற்ந தசமபகபறன் தோனதொம் 

இசரணப் ததரருட்கபறன்தோனதொம் து ண், லர் ற்ரம் உறர்ப் 

தல்மகத்ன்மஸூகு ற்தடுகறன்ந தரகரண ரஸூகஸகமபஸூ 
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குமநஸூகும்ததரருட்டும் ரசணப் தசமப ற்ரம் தேமடதகரல்லிகபறன் 

உற்தத்ற, றறரரகம் ற்ரம் சந்மப் தடுத்ல் துமநகபறல் 

ஈடுதட்டுள்ப ணறரர் துமநறணம ஊஸூகுறப்தபறப்தற்கு 

தொன்தரறப்தட்டுள்ப தறரமகள், சுற்நரடல் தரதுகரப்தைத் 

தரடர்தறல் கணம் தசலுத்துகறன்ந ஏர் அமஸசு ன்ந மகறல் 

ணது அமஸசறன் ததரும் தரரட்டு லுஸூகுள்பரகறத்ள்பண. 

அரரதரன்ர, ரசணப்தசமப இடப்தட்டு உற்தத்ற தசய்ப்தடுகறன்ந 

எரு கறரனரகறரம் தல்லுஸூகு அறக றமனமப் 

ததற்ரஸூதகரடுப்தற்கும் இந் வு தசனவுத் றட்டத்றதெடரக 

தொன்தரறப்தட்டுள்பது. இது து றசரறகலஸூகு சுற்நரடல் 

ரம்றஸூக றத்றல் து றசர டடிஸூமககபறல் ஈடுதடுற்கு 

ஊஸூகுறப்தபறஸூகறன்ந றகஸசறநந் சந்ம அடிப்தமடறனரண உதர 

றதொமநரகும். இந் உப் தன்தரடரணது றகவும் சுற்நரடல் 

ரம்றஸூக தறரறல் மடதொமநதரன்நரகும். இது தறர்கலஸூகு 

றகவும் அசறரண ரனறக தண்பதோட்டிமப் ததற்ரஸூ 

தகரள்ற்கும் ண்றதெடரக பதோட்டிகள் ரய்மடமத் 

டுத்து, ரஸகலஸூகரண ரனறக தண்பதோட்டிகமபத் 

ரஸூகறமப்தற்கும் உறரக அமகறன்நது. அத்துடன், ண்றன் 

லமத் ரஸூகற மஸூகறன்ந இலுமமத்ம் உப் தன்தரட்டின் 

றமணத்றநமண பர்ப்தற்கும் உவுகறன்நது. ஆனரல், இது 

றசரறகலஸூகுத் து உற்தத்றஸ தசனமஸூ குமநத்துஸூ 

தகரள்ற்கும் ண் ற்ரம் றனஸூகலழ் லர் ரசமடமத் டுப்தற்கும் 

உறரக அமரரடு, அர்கபது றசர தொமநகபறன் உற்தத்ற 

றமபவுத் றநமணத்ம் அறகரறஸூகஸ தசய்கறன்நது. 

சுற்நரடல் அமஸசு, த்ற சுற்நரடல் அறகர சமதறதெடரக 

அரகரண உள்லரட்சற றரணஸகலஸூகு கூட்டுப்தசமப 

உற்தத்றஸசரமனகமபத் ரதறத்துஸூ தகரடுத்துள்ப ன்தோனம் றண்ஸூ 

கறவுப்ததரருள் தொகரமத்துப் தறஸசறமண கமபஸூ 

கட்டுப்தடுத்துற்கு றமத்துஸூ தகரடுத்துள்பது. ரற்தடி 

உள்லரட்சற றரணஸகலஸூகு  ரகு ஜணரறதற அர்கபது 

ரசணப் தறர்ஸதசய்மக ற்ரம் தசமப உற்தத்ற ண்ஸூகருரணது 

அர்கபது கூட்டுப்தசமப உற்தத்றஸ தசற்தரட்டுஸூகு ததரும் 

உரதுமரகவும் ஊஸூகுறப்தரகவும் அமந்துள்பது. இது 

சுற்நரடமன ரசமடஸ தசய்கறன்ந, வ்ற ததரறத்ற்ந 

குப்மதகமப சுற்நரடல் ரதலுஸூகுப் தஸகபறப்தைஸ தசய்கறன்ந 

கூட்டுப்தசமபரக ரற்ரற்கு உற ரக அமகறன்நது. 

இஸசூமறதள் ரகு ஜணரறதற அர்கபறன் ரசணப் தசமபப் 

தன்தரடு, உற்தத்ற ற்ரம் ரசணப் தறர்ஸதசய்மகம 

ஊஸூகுறஸூகறன்ந தொன்தரறரணது து அமஸசறன் தசற்தற, 

ரரஸூகு ற்ரம் குநறஸூரகரள்கமப றமநரற்நறஸூதகரள்ற்கு 

உறரக உள்பது. 

ரம் ப்ரதரதுர 'றற தகு' றகழ்ஸசறத்றட்டத்ம சுற்நரடல் 

ரம்றஸூக தொற்சறதரன்நரகர கருதுகறன்ரநரம். அன் சறரமண 

அனகுகமப ரம்தடுத்துகறன்நரண எட்டு தரத் றகழ்ஸசறத்றட்டதொம் 

உண்மறரனர சுற்நரடல் தன்தரடுகள் தனற்மநஸூதகரண்டுள்ப 

தொலமரண தசுமஸூ கறரத்மப் தறறதலிஸூகறன்நரக உள்பது. 

அது ஸூகபது ரழ்ரரத்மப் தனப்தடுத்துல், சுகரர ற்ரம் 

உவுப் தரதுகரப்மத உரறதசய்ல், சதோகத்றல் றனவுகறன்ந 

ற்ரதரம சதோக, ததரருபரர, சுற்நரடல் சரல்கலஸூகுத் ரஸூகுப் 

தறடிஸூகறன்ந ஆற்நல் உருரஸூகப்தடுல் ஆகறற்மந 

றமநரற்ரகறன்நது. ஆனரல், இந்றகழ்ஸசறத்றட்டம் ப் ரதரதுர 

ணது அமஸசறன் தசற்தறஸூகரண குமநறப்மத ஸகுகறன்நது. 

சறநற றசரறகள் து அரமடம லண்டகரனம் 

மத்றருப்தற்கு ற்நரர து வீடுகபறன் தறன்தைநத்றல் கபஞ்சற 

சறகமப ற்தடுத்றஸூதகரள்ம ஊஸூகுறப்தற்கு இந் வு 

தசனவுத் றட்டத்றல்  தொன்தரறப்தட்டுள்பது. இது அர்கலஸூகு 

உவுப் தரதுகரப்மத ற்தடுத்றஸூ தகரள்ற்கும் றம்தல் 

குமநரகவுள்ப கரனகட்டஸகபறல் து உற்தத்றகமபஸ 

சந்மப்தடுத்துன்தோனம் அறக ருரமப் ததற்ரஸூ தகரள்ற்கு 

ரண ஆற்நமன ஸகுகறன்நது. 

ர்த்க ரலறறனரண இபம் றசரறகள் 1,000 ரதம 

இனஸூகரகஸூதகரண்டு அர்கலஸூகு றமகள், டுமகப் ததரருட்கள், 

தஸமசவீட்டுத் தரறல்தட்தம் ஆகறற்மநப் ததற்ரஸூதகரடுப்தன் 

தோனம் உற ஸகுற்கும்  அர்கமபப் தமககள், ஸூகநறகள் 

ற்ரம் துமப் தறர்ஸதசய்மககபறல் ஈடுதடுத்தும்ததரருட்டு ரறரற 

தஸமசவீட்டுப் தறர்ஸதசய்மகம உருரஸூகுகறன்ந றரசட 

கருத்றட்டத்றன்தோனம் சறகமப ஸகுற்கும் இந் வு 

தசனவுத் றட்டம் தொன்தரறகறன்நது. இத்மக ஊஸூகபறஸூகஸூகூடி  

கத்தரறல் தொற்சறகள், து தரம்தரற றசரறகபறணது றசர 

தொமநகமபஸ சுற்நரடல் ரம்றஸூகதும் தைற தொன்ரறரறகலடன் 

கூடிதுரண றமனஸூகு ரரனரஸகஸ தசய்கறன்நண. 

இரறரக, 2013ஆம் ஆண்டுஸூகரக தொன்தரறப்தட்டுள்ப 

ரற்தடி வு தசனவுத் றட்டரணது சுற்நரடலின் ன்மஸூகரண தன 

ஆஸூகஸூகூரகமபஸூதகரண்ட தொலமரண எரு றட்டம் ன்தது 

தபறரகறன்நது ணஸூகூநற, ணது உமம தொடித்துஸூ 

தகரள்கறன்ரநன். 

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

භහ ශ්තන රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභහ ඔඵුමභහශේ ශේරහ 

අ්ත. ඊශඟට, රු කහමි බුේධදහ භ්තත්රීුමභහ. 

 
[අ.බහ. 2.14] 

 
ගු ඒ.එම්. චාමික බුේධාොව මශතා 
(ரண்தைறகு .ம். சரறக தைத்ரம ) 

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

අභහතයහවලඹ, හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ 

අභහතයහවලඹ, ඒ හශේභ ඳරිය අභහතයහවලඹ ිරඹන සුවිශලේකා වූ 

අභහතයහවල ුමන ළඹ ශීර් හච්ඡහ යන අද දිනශේ භටත් 

අදවස දක්්තන අසථහක් රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵුමභහටත්, 

ආණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ්රධහන වවිධහඹ රු දිශ්තස ගුණර්ධන 

අභහතයුමභහටත් භහශේ සුමතිඹ ඳශමුශ්තභ පුද ය සිටිනහ. 

ඔඵුමභහ මරහනශේ සිටින ශභොශවොශත් භට අදවස ්රහල ිරරීභට 

රළබීභ ුමටට රුණක්. ශභොද, ඔඵුමභහ භශේ හරඹ 

ම්පර්ණශඹ්ත රඵහ ශදි. ිරඹරහ භභ විලසහ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ශම් න ශොට ශභොණයහර 

දිසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ යන රු යවජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය 

භ්තත්රීුමභහ ්රහල ශහ, ශභොණයහර දිසත්රික්ශේ කුඩු 

ශයෝගී්ත විලහර ්රභහණඹක් සිටින ඵ. ඒ ඇත්ත.  ඒ හශේභ 

රිදීභහලිඹේදත් එක් ත්තහභ ඵදුල්ර දිසත්රික්ශේත් ශම් න 

ශොට කුඩු ශයෝගී්ත ්රභහණඹ ළඩ  ඇශම් ්රණතහක් අඳට 

දිර්තනට රළශඵනහ. මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, අතිරු 

ජනහධිඳති භහි්තද යහජඳක් භළතිුමභහ ශම් ළන සුවිශලේකා 

අධහනඹක් ශඹොමු යරහ ග්රහමීඹ ජර යහඳතති වර්ධනඹ ිරරීශම් 

ළඩ පිළිශශක් ඌ ඳශහත ුමශ දිඹත් ය සුවිශලේකා හර්ඹඹක් 

ඉසට සිේධ ිරරීභ පිළිඵ එුමභහට අපි ශඵශවවි්ත සුමති්තත 

්තන ඕනෆ. ශභොද ඌ ඳශහශත් කුඩු ශයෝගී්ත ම්ඵ්තධ 

තිශඵන ්රලසනඹ හශේභ, ඳහීමඹ ජරඹ ම්ඵ්තධ තිශඵ්තනහ වූ 

ළටලුරට විඳුභක් ලශඹ්ත අතිරු ජනහධිඳති භහි්තද 

යහජඳක් භළතිුමභහ ය වතය හර ඳරිච්ශේදඹක් ුමශ රුපිඹල් 

මිලිඹන 2,000 මුදරක් ශ්ත යරහ ඒ ක්රිඹහලිඹ ඉසට සිේධ 

ිරරීභට රු දිශ්තස ගුණර්ධන අභහතයුමභහට එභ ටයුුම බහය 

දීරහ තිශඵනහ. භභ ිරඹ්තන ුමටුි., රු දිශ්තස ගුණර්ධන 

අභහතයුමභහ එඹට අලය යන ්රතිඳහදනලි්ත රුපිඹල් මිලිඹන 

300 මුදරක් ශ්ත යරහ, ඒ අලය නිරධහරි්ත ඳත් යරහ 

2013 දී ඒ ටයුත්ත ආයම්බ ිරරීශම් ළරළසභක් ශම් ශන 

ශොටත් දිඹත් යරහ තිශඵන ඵ. ඒ ළන අපි එුමභහට 

සුමති්තත ්තන ඕනෆ. එඹ ඵදුල්ර දිසත්රික්ඹ ුමශ තිශඵ්තනහ 

වූ ශම් ඳහීමඹ ජර ළටලු විඳීභට ්තනහ වූ එක් පිඹයක් 

ඳභණි..  
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි,  ඵදුල්ර දිසත්රික්ශේ ඇල්ර  

්රශේලශේ ජනතහ පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ම්ඵ්තධ විලහර 

ළටලුට මුහුණ ඳහරහ තිශඵනහ. ඇල්ර, වහලිඇර, හශේභ 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ අභහතයුමභහ නිශඹෝජනඹ යන 

ඵදුල්ර ආනශේ ශොටක් ශම් ්රලසනඹට මුහුණ ශදනහ. ශභඹට 

විඳුභක් ලශඹ්ත ශම් ්රශේල ආයණඹ න ආහයඹට ජර 

ළඳයුම් රඵහ දීභ වහ  රුපිඹල් මිලිඹන 8,500 මුදරක් ශ්ත 

ය ඇල්ර ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ ආයම්බ ිරරීභට රු දිශ්තස 

ගුණර්ධන අභහතයුමභහ ශම් ශන ශොටත් ළරසුභක් දිඹත් 

යරහ තිශඵනහ. භහ ද්තනහ ආහයඹට ්රතිරහභි්ත රක්ඹට 

ළඩ ්රභහණඹට ශම් ජර යහඳතතිශඹ්ත ජර ම්ඵ්තධතහ රඵහ 

ළීමභට පුළු්ත ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි,  අශප් රු නිභල් සිරිඳහර ද 

සිල්හ අභහතයුමභහශේ උභහ ඔඹ යහඳතතිඹත් එක් වම්ඵ්තධ 

ය ශන භහතළටිල්ර ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ වයවහ ඵණ්ඩහයශර, 

දිඹතරහ ව අශප් උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය භළතිුමභහ නිශඹෝජනඹ 

යන ආනඹ න වපුතශල් ඹන ්රශේලඹ්තහි තිශඵ්තනහ වූ ජර 

ළටලු ම්ඵ්තධශඹ්ත ශභය අඹ ළශේදී  ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් 

යරහ ඒ ම්ඵ්තධශඹ්ත වශඹෝඹ දීභ පිළිඵ අතිරු 

ජනහධිඳතිුමභහටත්, ඒ වහ සථියහය විඳුභක් රඵහ දීභට ටයුුම 

ිරරීභ පිළිඵ රු දිශ්තස ගුණර්ධන අභහතයුමභහටත්  අපි 

අවභ ඒ ්රශේලශේ ජනතහශේ සුමතිඹ ශම් අසථහශේදී පුද 

ය්තන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි,  ළලිභඩ ආනශේ ජනතහත් 

විලහර ඳහීමඹ ජර අර්බුදඹට මුහුණ ඳහ තිශඵනහ. රු දිශ්තස 

ගුණර්ධන අභහතයුමභහ ිරහිඳ විටක්භ ළලිභඩ ආනඹට 

ඇවිල්රහ ශම් ම්ඵ්තධ අපිත් එක් හච්ඡහ ශහ. එුමභහශේ 

නිරීක්ණඹ අනු උභහ ඔඹ යහඳතතිඹ වයවහ ළලිභඩ ජනතහට 

රඵහ ශද්තනහ වූ ඳහීමඹ ජරශේ පිරිසිදුබහඹ පිළිඵ ්රලසනඹක් තිබ 

නිහ රු දිශ්තස ගුණර්ධන අභහතයුමභහ ළලිභඩ නයශේ 

තිබුණහ වූ ඒ ජර යහඳතතිඹට රුපිඹල් මිලිඹන 265 විඹදමි්ත න 

පිරිඳවදුක් රඵහ ශදමි්ත ්රතිරහභි්ත 31,150ට, ඒ හශේභ ඳවුල් 

වයහ ඵළලුශොත් ඳවුල් 6,230ට පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ 

දීශම් ටයුුම නිභ යරහ තිශඵනහ. එඹ ජනතහ අි.තිඹට ඳත් 

ිරරීභ වහ දිනඹක් ශ්ත ය ළීමභට ශම් න විට රු නිභල් 

සිරිඳහර ද සිල්හ අභහතයුමභහත් එක් අපි හච්ඡහ යමි්ත 

සිටිනහ. 

රු දිශ්තස ගුණර්ධන ඇභතිුමභහ ඒ ුමළි්ත ළලිභඩ නයශේ 

ඳහීමඹ ජර ්රලසනඹට සථියහය විඳුභක් රඵහ දී  තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ  රු අභහතයුමභනි, ශඵෝඹුයර ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ ළනත් 

ිරඹ්තන ඕනෆ. ඒ ළන අශප්  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ 

අභහතයුමභහත් ද්තනහ. එුමභහ තභි. ඒ වහ මුල් ල් තළබුශේ. 

ඒ ඳට්ත ්තන ශොට විඳක්ශේ ඇතළමු්ත අඳට ශකෝදනහ ශහ.   

එහි තිශඵ්තශ්ත වයකු්තටත් සුදුසු නළති ජරඹ ිරඹහ තභි.  

එුමභ්තරහ එදහ අඳට ශකෝදනහ ශශේ. නමුත් අද ඳවුල් 3,550 

්රතිරහීන්ත 17,750ක් ඒ ශඹෝජනහ ්රභඹ ුමළි්ත ජරඹ 

ඳරිශබෝජනඹට ්තනහ. අඳටත් එහි පිරිසිදුබහඹ පිළිඵ ඹම්  

ළටලුක් තිබුණහ. රු දිශ්තස ගුණර්ධන අභහතයුමභහ භඟ 

හච්ඡහ ශහභ එුමභහ රුපිඹල් මිලිඹන 382 විඹදමි්ත ඌ 

ඳයණභ ශඵෝඹුයර  ජර ශඹෝජනහ ්රභඹටත්  පිරිඳවදුක් රඵහ දී, 

ශම් නශොට එහි ළඩ හර්ථ  ය ශන ඹනහ. රු 

අභහතයුමභනි, උඳශේල හය බහශේදීත් භභ ඔඵුමභහට ්රහල 

ශහ, ශභඹ  වළිර ඉක්භනි්ත ජනතහට රඵහ  ශද්තනඹ  ිරඹහ. 

අශ්රේල්  සිවවර අවුරුේදට  ඌ ඳයණභ ජනතහට පිරිසිදු ජරඹ 

රඵහ දීශම් ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ යනහඹ ිරඹහ ඔඵුමභහ 

ශඳොශයෝතදු වුණහ.   ඒ ත්තහ වූ ක්රිඹහභහර්ඹ   ම්ඵ්තධශඹ්ත භභ 

ඔඵුමභහට සුමති්තත ශනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ භහිවඹන, 

රිදීභහලිඹේද ්රශේලශේ කුඩු ශයෝගී්ත ළනත් ිරඹ්තන ඕනෆ. 

අශප් වරි්ත ්රනහ්තදු භ්තත්රීුමභහත්  වළභදහභ ඒ ළන ථහ යනහ.  

කුඩු ශයෝගී්ත පිළිඵ ්රලසනඹ අඳට තිශඵන ශරොකුභ ළටලුක්.  

ශභඹ  පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ ශනොරළබීභ නිහ ෆශදන  ශයෝඹක්ඹ 

ිරඹන එ ශම් නශොට  නිභනඹ ය තිශඵනහ. භහිඹවනඹ, 

රිදීභහලිඹේද ්රශේලඹට පිරිසිදු  ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දීශම් ළඩ 

පිළිශශක් වහ රුපිඹල් මිලිඹන 2,000 මුදරක් ශ්ත  යරහ, 

ශම් නශොට ඒ ජර යහඳතතිඹත් ආයම්බ ිරරීශම් ළඩ 

පිළිශශක් ස ය තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ  හශේභ  හරිභහර් වහ ජර 

ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහවලඹ පිළිඵත් භභ ථහ 

ය්තන  ඕනෆ. ශභොද, රු අභහතයුමභහ එුමභහශේ ථහශේදී 

ව්ත ශශේ, භවහ ඳරිභහණශේ යහඳතති ළන ඳභණි.. නමුත් භහ 

ිරඹ්තන ුමටුි., රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ අභහතයුමභහ අඳ 

්රශේලශේ, -භභ ඵදුල්ර දිසත්රික්ඹ විතයක් ත්ශතොත්- ඵදුල්ර 

දිසත්රික්ශේ ෆභ ඳශහතභ කුඩහ ළේ ්රතිවසයණඹ ිරරීශම් 

ළඩ පිළිශශක් ආයම්බ ය තිශඵනහ. ශම් ශන ශොට එුමභහ 

භහ නිශඹෝජනඹ යන ඌ ඳයණභ ආනශේ ළේ ුමනක් 

පිරිසිදු යරහ, -ශයෝත භඩ ඉත් යරහ- තෂි ර්භහ්තතඹට 

අලය යන හරි ජරඹ රඵහ දීශම් ළඩ පිළිශශට උය දීරහ 

තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ ඌ ඳයණභ 

ආනශේ වයනහලිඹ න ඌභහ ඇශ යහඳතතිඹ පිළිඵ රු 

අභහතයුමභහ ශවො අධයඹනඹක් යරහ ඳශමුළනි අදිඹය 

ලශඹ්ත එුමභහශේ අභහතයහවලශඹ්ත අඳට රුපිඹල් මිලිඹන 

100ට ළඩ මුදරක් රඵහ දීරහ එභ ඇශ ්රතිවසයණඹ ශහ. ඒ 

ුමළි්ත ඌ ඳයණභ ආනශේ තෂි හර්මි ජනතහශේ හරි 

ජරඹ ම්ඵ්තධ තිබ ළටලු ඹම් තහක් දුයට නියහයණඹ ය 

ළීමභට වළිර වුණහ. රු අභහතයුමභනි, එභ යහඳතතිඹත් එක්භ,

- 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුමභහ, ඔඵුමභහට රඵහ දු්ත හරඹ දළ්ත අ්ත. 

 
ගු ඒ.එම්. චාමික බුේධාොව මශතා 
(ரண்தைறகு .ம். சரறக தைத்ரம ) 

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 

රු අභහතයුමභනි, ඔඵුමභහ රඵහ දු්තනහ වූ ඒ ්රතිඳහදන වයවහ 

ඌභහ ඇශ යහඳතතිශේ ්රතිවසයණ ටයුුම ශරුණහ. නමුත් 

තත් ඹම් ඹම් ළටලු ටික් තිශඵනහ. ඉදිරි හරශේදී ඒ පිළිඵ 

හච්ඡහ යරහ ඔඵුමභහශේ විශලේ  අධහනඹ ශඹොමු යරහ අඳ 

ආනඹ ුමශ හශේභ ශ්රී රවහ ුමශත් ශන ඹ්තනහ වූ තෂි 

ර්භහ්තතඹ නවහලීශම් ළඩ පිළිශශට ඔඵුමභහශේත්, 

අභහතයහවලශේ ශල්ම්ුමභහ ්රමු සිඹලුභ ශදනහශේත්, නිශඹෝජය 

අභහතයුමභහ ඇුමළු  සිඹලු ශදනහශේත් දහඹත්ඹ රඵහ ශද්තනට 

ලක්තිඹ වධර්ඹඹ රළශේහ ිරඹහ ්රහර්ථනහ යනහ. 
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ගු ශරින් ප්රනාන්දු මශතා 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඉතහභත්භ ළදත් අභහතයහවල 

ුමන ළඹ ශීර්ඹ්ත පිළිඵ හච්ඡහට බහජනඹ යන 

අසථහශේ භටත් ථහ ිරරීභට අසථහ රළබීභ ළන ්රථභශඹ්තභ 

භහ සුමති්තත ශනහ. 

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහවලඹ 

පිළිඵ ථහ යන විට ඇත්ත ලශඹ්තභ එභ අභහතයහවලශේ 

ටයුුම ළන ෆශවන දුයට ුමටට ඳත්  ඇභට වළිරඹහක් තිශඵන 

ඵ භභ ්රධහන ලශඹ්ත ශම් අසථහශේදී භතක් යනහ.  රු 

නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිුමභහට ඳසු ගිඹ ර්ඹට ඩහ ළඩපුය 

මුදල් ්රභහණඹක් ශභය රළබිරහ තිශඵනහ ිරඹහ භහ හිතනහ. ඒ 

හශේභ එභ දිසත්රික්ඹ ුමශ තිශඵන විලහර යහඳතීය්ත ශදක් 

න උභහ ඔඹ යහඳතතිඹටත්, ඒ හශේභ ශභොයව්තද 

යහඳතතිඹටත් ළඩපුය මුදල් ්රභහණඹක් ශ්ත යරහ තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ තත් යහඳතති 11ට මුදල් ශ්ත ශරහ තිශඵන ඵ අපි 

ද්තනහ. අඹ ළඹ විහදඹ හරශේදී හභහනයශඹ්ත අපි ළඩපුයභ 

දළක්ශක් ආණ්ඩු විශේකනඹ යන එි.. නමුත්, අද ඊට ඩහ 

ශනස වූ ශදඹක් -විශේකනඹක් ශනොශි.- ඇත්ත ලශඹ්තභ සුඵ 

ඳළීයභක් ය්තනි. භභ සදහනම් ශ්තශ්ත. ශභොද, එුමභහ දක්ි.. 

එුමභහට වම්ඵ ශන වළභ අවලඹක් ුමළි්තභ රැිරඹහ උත්ඳහදනඹ 

යරහ, නළති රැිරඹහ ඇති යරහ, දිසත්රික්ශේ සිඹලු ශදනහට 

යසහ දීරහ යූඑ්තපීඹ හි්තදන තත්ත්ඹට ඳත් යන 

ඇභතියශඹක් විධිඹට එුමභහ, එුමභහශේ හර්ඹ ඵදුල්ර 

දිසත්රික්ඹ ුමශ ඉතහභත්භ ශවොඳි්ත සිදු ය ශන ඹනහ. 

ඉසපිරිතහශරදී වුරු වරි ඇ ශේ වළප්පුණත් අපි ිරඹ්තශ්ත ඔහු 

ඵදුල්ර දිසත්රික්ශේ ශශනක් ිරඹහි.. ඒ හශේභ තභි. දළ්ත ඒ 

තත්ත්ඹ හරි භහර්ඹටත් ඇති යරහ අශප් යූඑ්තපී ලහහර 

ේටිඹට තභි. එුමභහ දළ්ත යසහ ශද්තශ්ත. ශභොද, එතයම් ලහහ 

්රභහණඹ ජනතහට දළ්ත යසහ දීරහ ඉයි.. භභ හිතනහ 

අශනක් භ්තත්රීරු්ත එුමභහශ්ත jobs ටිත් ඉල්රහ ්තන ඕනෆ 

ිරඹරහ. ශභොද, එශවභ නළති වුශණොත් ඵදුල්ශල් ලහහ 

හර්ඹහරර ේටිඹට තභි. යසහ ඔක්ශෝභ ශද්තශ්ත. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඇභතිුමභහ ශ ඉතහභ ශවො 

යහඳතතිඹක් තභි.,  භවළලි රහඳඹට අශප් ්රශේලශේ ්රහශේශීඹ 

ශල්ම් ශොේනහ 5ක් එුම ය ළීමභ. ඒ ඉතහභත්භ ශවො 

ටයුත්තක්. භවළලි "සී" රහඳඹට අඹත් ශනොන ඵදුල්ර 

දිසත්රික්ශේ ්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහ 5ක් ඇුමශත් ිරරීභ 

ුමළි්ත විලහර ්රභහණශේ හරි භහර් ඇුමළු සුළු හරි භහර් ටයුුම 

යහශිඹක් ඉටු ය දීභට වළිර ශරහ තිශඵනහ. ඒ ුමළි්ත අඳට 

ඉතහභත්භ විලහර හසිඹක් සිදු ශරහ තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ශභෝයහන ළ පිළිඵ ව 

තල්පිටිර යහඳතතිඹ පිළිඵ රු ඇභතිුමභහශේ ථහශේදීත් 

ිරේහ. ඒ ුමළි්ත තත් අක්ය 4,000ක්, 5,000ක් ඳභණ නළත 

තහක් අසේද්තනට අශප් දිසත්රික්ශේ ජනතහට අසථහ 

රළබීභ ඉතහභත්භ අඹ ශ යුුමි.. කුභන ඳක්ඹක් නිශඹෝජනඹ 

ශත් ඒ ුමළි්ත අශප් දිසත්රික්ශේ ඉ්තන ජනතහට ශතක් 

ලහ්තතිඹක් ළරශනහ නම් එඹ ඉතහභත්භ අව භභ අඹ 

යන ඵ ශම් අසථහශේදී ්රහල යනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ 
ඇභතිුමභහශේ ළඩ ටයුුමරදී එුමභහට ඉතහභත්භ ශවො 

ණ්ඩහඹභකුත් රළබී තිශඵනහ. නමුත් ඇභතිුමභහශේ භවය 

නිරධහරි්ත ක්රිඹහ යන විධිඹ පිළිඵ තභි. පුවචි ්රලසනඹක් 

තිශඵ්තශ්ත. ඳසු ගිඹ දදී භහඳහර ළ ඉසභත්ශත් ය 

තිබුණු හශේ අසළ්තන ඳහ ්තනත් ඒ මිනිසසු්තට වළිර 
වුශණ් නළවළ. එශවභ හ ිරරීභ වරි ශදඹක් ිරඹරහ භභ 

ශඳෞේලි ිරඹ්තශ්ත නළවළ. ළේ තහවුල්ශල් හ ශ එ 
ළරැදිි.. නමුත් ඒ දුප්ඳත්භ වහ අයණභ නිහ ශ හක් 

ඵළවි්ත, ඒ හශේ අසළ්තන ශනශ්තන විතයක් අසථහ දීරහ ඒ 
ටි අි.්ත යරහ දහ්තන පිඹය ත්තහ නම් ශවො ශදඹක් ිරඹරහ 

භභ හිතනහ. 

එශවභ නළති ඒ මිනිසසු අසළ්තන ඵරහශන ඉ්තනශොට 
ඇස ඉදිරිපිට ඒ හ විනහල  ිරරීභ ළන  ඔඵුමභහ වුණත් එඟ 

්තශ්ත  නළත ිරඹහ භභ විලසහ යනහ.  භහ දීර්ක ලශඹ්ත 

හරිභහර් අභහතයහවලඹ   ම්ඵ්තධශඹ්ත ථහ ය්තශ්ත නළවළ. 
ළඩශඹ්ත ථහ ශශොත් එශවභ,   රු නිභල් සිරිඳහර  ද සිල්හ 

අභහතයුමභහට ළ ඩශඹ්ත ශවො ිරඹන නිහ භහත් ඔඹ ඳළත්තට  
එනහඹ ිරඹහ  හිති.. අශප් දිසත්රික්ඹ ළන ටයුුම ය, 

දිසත්රික්ඹ ශනුශ්ත -තෂිර්භහ්තතඹ ඳදනම් ය ශන වයත් 
න අශප් ්රශේලශේ ජනතහ ශනුශ්ත- විලහර ශේහක් 

අව ඉටු ිරරීභ ළන භභ එුමභහට ශඵශවවි්ත සුමති්තත 

ශනහ.    

මරහනහරඪ රු භ්තත්රිුමභනි, භශේ ඊශඟ විශේකනඹ 

තිශඵ්තශ්ත  ඳරිය අභහතයහවලඹ පිළිඵි..  අද අඳට  විලහර 

්රලසන යහශිඹක් තිශඵන අභහතයහවලඹක්  තභි.  ඳරිය  
අභහතයහවලඹ.  කන අඳ්රය ශභනහයණඹ පිළිඵත් විලහර 

ටිනහභක් ශදන  අභහතයහවලඹක්  තභි. ඳරිය අභහතයහවලඹ.  

වළඵළි. ශභභ අභහතයහවලඹට  මුදල් ශ්ත ිරරීභ 2012ට ඩහ 

2013 දී අඩු ය තිශඵනහ. 2012 දී රුපිඹල් මිලිඹන 1868ක් 

ශ්ත ශ අභහතයහවලඹට 2013 ර්ශේදී  ශ්ත ය තිශඵ්තශ්ත 
රුපිඹල් මිලිඹන 1483ි.. වළඵළි., ඳරියඹ ළඩ දියුණු ිරරීභ වහ 

න ළඩටව්ත ිරහිඳඹට ශනභ රුපිඹල් මිලිඹන 317ක් 

ශ්ත ය තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, කන අඳ්රය ශභනහයණ  

යහඳතතිඹ වහ 2012 ර්ශේදී රුපිඹල් මිලිඹන 546ක් ශ්ත 

ශහ.  නමුත් 2013  ර්ශේදී ශ්ත ය තිශඵ්තශ්ත රුපිඹල් 
මිලිඹන 200ි.. කන අඳ්රය ඒ තයම් ශවොට ශම් යට ුමශ 

ශභනහයණඹ ශනහ ද ිරඹන ්රලසනඹක් තිශඵනහ. 
ඇත්තලශඹ්තභ රඳහහිනිශඹ්ත අඳ දිරන විධිඹට 

ශොශශෝතනහ ්රශේලශේ ජනතහට  වයත්  ඇභට අයත්  නළති 
ශනහ; වයත්  ඇභට වළිරඹහත් නළති ශනහ.  ශම් අසථහශේ 

ශම් බහශේ  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ අභහතයුමභහ ඉ්තන නිහ 

භහ ශම් රුණ ිරඹ්තන ඕනෆ.  කන අඳ්රය ශභනහයණඹ 
ිරරීභ වහ  රුපිඹල් ශෝටි 5ක් ශ්ත ය, ඵදුල්ශල් ශරොකු 

යහඳතතිඹක් ආයම්බ ශහ. ජනහධිඳතිුමභහත් ඵදුල්රට එන වළභ 
තහශභ ශවලිශොප් ටයශඹ්ත ඇවිල්රහ ඵහිේදී අවන ඳශමුන 

්රලසනඹ තභි. ශම් කුණුශොඩ ළන ්රලසනඹ.  අද ශම් කන අඳ්රය 
ශභනහයණ  යහඳතතිඹ  ම්පර්ණ ලශඹ්තභ  ඩහප්ඳල් 

ශරහ, ිරසිභ ්රතිඹක් නළති, සුදු අලිශඹක් ඵට ඳත් ඇ තිශඵනහ.  

ශම්  රුපිඹල් ශෝටි 5 මුදල් නහසතිඹ ළන  ඵරන විට ශම්හ 
හශේ මුදල්ද?  ඒ, ශම් යශේ ඵදු ශ්තන්තශේ මුදල්.  එභ නිහ 

ශම් නහසතිඹට ඉඩ දීභ ළන භභ  භශේ නසල්ර  ව 
නහටු ්රහල යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, විලහර ලශඹ්ත ථහ 

ය්තන ට ඕනෆ යන  රුණු  යහශිඹක්  තිශඵනහ.  නමුත් භහ 

දීර්ක ලශඹ්ත ථහ ය්තශ්ත නළවළ.  පිටු 26 හර්තහක් භහ 

අත තිශඵනහ.  එඹ වළ්තහඩ් ත ය්තනට භහ ඵරහශඳොශයොත්ුම 

ශනහ.  ඳරිය අභහතයහවලශේ ශනොවළිරඹහ,  අටයුුමම් ුමශ 

අද ශම් ඉඩම් ශොල්ර  ෆම්, ඳරිය දුණඹ  සිදු න  සථහන  
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යහශිඹක්  තිශඵනහ.  භභ  ශම්හි.්ත ිරහිඳඹක් ඳභණක් උදහවයණ 

ලශඹ්ත දක්්තනට  ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ.  

එක් තභි. අ්තදය ළ  යක්ෂිතශේ ශවෝටරඹක් ඉදි ිරරීභ 

ම්ඵ්තධ හයණඹ. දිසත්රික්ඹ - අනුයහධපුයඹ, ්රහශේශීඹ ශල්ම් 

ශොේනහඹ -ශනොච්චිඹහභ, ග්රහභ නිරධහරි භ අව 341- 

අ්තදය ළ. ශම්  1982 දී භවළලි "එච්"රහඳඹ භගි්ත  ඳහරනඹ 

වුණු ආයක්ෂිත ්රශේලඹක්.  අක්ය 1050ිර්ත භ්තවිත ශම්  

අ්තදය ළ යක්ෂිතශේ -න වයවි ආයක්ෂිත  රහඳශේ, ්රධහන 

අලිභවඩක් න ්රශේලශේ- භවහ නඹ එළිශඳශවළි යමි්ත 

විලහර ණශේ ශවෝටල් ඉදි ිරරීශම් යහඳතතිඹක් තිශඵනහ. ශම් 

යහඳතතිඹ එ තහක් අතයභඟදී නළළත්වුහ. ශම් එක්දවස 

නසිඹ අනූ ණ්තර  සිට ආ ්රලසනඹක්. ශම් යහඳතතිඹ එ 

තහක් නළුමණහ. දළ්ත ආශඹත් "ශෂොයසේ ශයොක් හර්ඩ්්ත"  

ිරඹහ අක්ය 48ක් අනුයහධපුයශේ ෂහම් හර්ඩ්්ත ශවෝටරඹ අි.ති 

ක්ත්රසිරි භවත්භඹහට  දී තිශඵනහ. ඉතහලි ජහතිශඹක් තභි. ශම් 

යහඳතතිශේ ඳශමුන අදිඹයට invest ය්තශ්ත. ශෝටි 30ක් 

ආශඹෝජනඹ ය තිශඵනහ.  ශොවි වවිධහන, ඳරිය වවිධහන 

ශම් යහඳතතිඹට ම්පුර්ණශඹ්ත විරුේධ වුණහ.  ඊට ඳසශේ 2010 

ර්ශේ දී හයණඹක් ශනළවිත් ශම් යහඳතතිඹ  නළළත්වුහ. 

නමුත් ඳරිය අභහතයහවලඹ ුමළි්ත  ඳරීක්ණඹක් ය හර්තහක් 

දු්තනහ. එ ද නිරීක්ණඹක් ය හර්තහක් දු්තනහ.   ඒ 

හර්තහ ළන ිරසිභ ශරහ ෆහීභට ඳත් ්තනට ඵළවළ. ශම් 

්රශේලඹ අතිවිලහර තක්රතහ්ත -ළුය, ළු භළදිරිඹ, ඳළු,  ඇය, 

බුරුත ශම් සිඹලු ස- තිශඵන ්රශේලඹක්. අලි ඇුම්ත, ඉත්තෆශෝ, 

තිත් මුශෝ, ශෝ්තනු , ල්ඌශයෝ, ළිකුකුශශෝ ශම් සිඹලු 

ත්ත්ශඹෝ ඉ්තන ්රශේල ඹක්. ඳරිය අභහතයහවලඹ විසි්ත 

ීයයණඹක් ්තන ඕනෆ ්රශේලඹක්. ඒ හශේභ ත අක්ය 20ක්  

ඇක්ස  භහභට දී තිශඵනහ. ළඩ ඹ ථහ  ය්තන ඵළවළ.  

ළඩඹ ථහ ශශොත් ශම් නම් ිරඹ්තනත් ශනහ.  ඇක්ස  

භහභට ල් ශොරිඹක් දහ්තන දීරහ තිශඵ්තශ්ත.  ශම් 

ඳහර්ලිශම්්තුමශේ ඉ්තන නිශඹෝජය අභහතයයශඹකුශේ ්රහශේශීඹ 

බහක් නිශඹෝජනඹ යන  පුශතකුට දීරහ තිශඵ්තශ්ත. 

ශම්හ ළයදි ළඩ.  ශම් ම්ඵ්තධශඹ්ත ශේලඳහරන වසතඹක් 

ක්රිඹහත්භ ශනහ. ඳරිය අභහතයහවලඹ ශම් ටයුුම සිදු 

ශනම් අමු අමුශේ ඵරහ ශන ඉ්තනහ.  

 
ගු මන්ත්රීලරදයක් 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
වුද, නභ? 

 
ගු ශරින් ප්රනාන්දු මශතා 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

නභ ිරඹ්තන පුළු්ත. ශම් හර්තහශේ තිශඵනහ. ඒ 

ිරශඹේහභ ඔක්ශොභ නම් ටි  රළශඵනහ.  

ඔඵුමභහ දළන ්තනට ඕනෆ, ඒ ඉඩභ විකුණ්තන ටයුුම 

යරහ තිශඵ්තශ්ත භවළලි එච් රහඳශේ ඉ්තන නිරධහරිශඹක්. 

එුමභහට ශේලඳහරන රැයණ ශද්තශ්ත ශම් ඳහර්ලිශම්්තුමශේභ 

ඉ්තන නිශඹෝජය ඇභතියශඹක්. ඒ හශේභ අනුයහධපුය, ශ්රී භවහ 

ශඵෝධිශේ උඩභළුශේ භවහ නහහිමිඹ්තටත් අක්ය 20 ඉඩම් 

ෆල්රක් ශ්ත යරහ දීරහ ඒ ඳළත්තත් ''ශේප්'' ය ශන 

තිශඵනහ. ඳරිය අභහතයහවලඹ විසි්ත ඒ පිළිඵ ිරසිභ පිඹයක් 

අයශන නළවළ.   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, තත් යහඳතතිඹක් ළන භහ  

ිරඹ්තනම්.  ඊට අදහශ දිසත්රික්ඹ - පුත්තරභ, ්රහශේශීඹ ශල්ම් 

හර්ඹහරඹ - නහතවිල්ලු, ග්රහභ නිරධහරි භ - යහල්භඩු. ශභහි 

අක්ය 335 නහ්තතය ්රශේලඹ එච්. ඇ.ඒ. ෂහම් ිරඹරහ 

යහඳතතිඹක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. ශම් යහඳතතිශේ ්රධහන 

හර්ඹහරඹ තිශඵ්තශ්ත අව 39/ඒ, ලි්තට්ත ඳහය, හන ිරඹන 

සථහනශේ. ශම් යහඳතතිශේ අි.තිරු යජශේ ්රධහන 

ඇභතියශඹකුශේ ඵෆණනු්ත. ශම්හ ළන ිරඹන විට ඳරිය 

අභහතයහවලඹ බහය ඇභතියඹහත් බහශේ නළවළ. එච්. ඇ.ඒ. ෂහම් 

එ ශයොවහ්ත ්රනහ්තදු ිරඹන ශශනකුට - ඇභතියශඹකුශේ 

ඵෆණහ ශශනකුට -  අි.තිි.. ඒ හශේ ඵෆණහද ිරඹරහ ශොඹහ 

්තන පුළු්ත. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ශම් හශේ  අටයුුමම් 

යහශිඹක්  ම්ඵ්තධ ඳළමිිජලි තිශඵන අභහතයහවලඹක් තභි. ශම්. 

ශම් යහඳතති නිහ ඳරියට වහනි වුණ අසථහ   ිරඹ්තන ගිශඹොත් 

විලහර හරඹක් ත ශනහ. එභ නිහ පිටු 23ිර්ත යුත් ශභභ 

හර්තහ භහ ශැන්වාඩ්ගත* යනහ.  

ශම් හර්තහ ුමශ ශම් යහඳතතිලි්ත සිදු න විනහලඹ 

පිළිඵ, යහඳතතිශේ හිජජ මුහුණුය පිළිඵ, යහඳතතිශඹ්ත 

සිදු න වහනිය ඵරඳෆම් පිළිඵ, ඒ යහඳතතිලි්ත උල්රවකනඹ 

යන අණ ඳනත් පිළිඵ සිඹලු විසතය එිර්ත එ ව්ත 

යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ භහ තත් ශම් හශේ ඳරියඹට වහනි 

යන  යහඳතති ිරහිඳඹක් ිරඹ්තන  ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඊශඟට තිශඵනහ, ල්පිටිඹ 

භවහ ඳරිභහණ වකහය යහඳතතිඹ. දිසත්රික්ඹ - පුත්තරභ, 

්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහඹ - ල්පිටිඹ, අදහශ ග්රහභ නිරධහරි 

ම් - ඳල්ලිඹත්ත, ඕර්තද ඇශ, ආනහර, සි්තනකුඩරිප්පු, 

්තනිමු්තදල්,  ශඳයඹකුරිරුප්පු ව භණ්ඩරකුඩහ. ශම් ිරඹන 

ග්රහභ නිරධහරි ම්ර තිශඵන යහඳතතිඹක් ඒ. එභ යහඳතතිඹ 

ුමළි්ත ශභොන තයම් ඳරිය වහනිඹක් සිදු ශනහද ිරඹන  සිඹලු 

විසතය ශම් හර්තහශේ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, අශනක් එ තභි. 

ලුණුම්ශශවය තිශඵන භවහ ඳරිභහණ ශශල් හ යහඳතතිඹ. 

එහි පිහිටීභ ශභශේි.. දිසත්රික්ඹ - ශභොණයහර, ්රහශේශීඹ 

ශල්ම් ශොේනහඹ - ලුණුම්ශශවය, ග්රහභ නිරධහරි භ - 

ශදභලිඹ, ්තදභ. ලුණුම්ශශවය  ජහති ශනෝදයහනඹ භහි.ශම් 

වඳහනර සිට ලුණුම්ශශවය දක්හ අලි - ඇුම්ත ව්රභණඹ 

න ්රධහන අලිභවශඩ් අක්ය 1,000 නහ්තතය ්රශේලඹක් 

ශඩෝල් රවහ පුේලි භහභට රඵහ  දීරහ තිශඵනහ. ශම් නිහ 

ඳරියඹට සිදු වුණ වහනි පිළිඵ සිඹලු විසතය ශම් හර්තහශේ 

තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ තභි. ඳහනභ ඉඩම් 

නහවි වමුදහශ්ත වහ විශලේ හර්ඹඹ ඵරහශඹ්ත අත් ඳත් ය 

ළීමභ. එහි පිහිටීභ ශභශේි.. දිසත්රික්ඹ - අම්ඳහය, ්රහශේශීඹ 

ශල්ම් ශොේනහඹ - රහහුර, ග්රහභ නිරධහරි භ - 

ලහසත්රශර. භහ ශඳෞේලි ශභභ ්රශේලඹට ගිඹහ ඳසු ගිඹ 

භළතියණ හරශේ. ඒ ්රශේලර වයත් වුණු, කුඹුරු ශොවි තළ්ත 

ය ශන හිටිඹ අතිවිලහර පිරික් අද අතළ්ත ශරහ සිටිනහ. ඒ 

හශේභ ඒ ්රශේලශේ  ඉඳළයිජ වසතති ටිනහභිර්ත යුුම 

ශේල් තිශඵනහ. ඒ ඳ්තශල් නහඹ වහමුදුරුශෝ 

ම්පර්ණශඹ්තභ ඒ යහඳතතිඹට විරුේධි.. ඒ ළන ඳරිය 

2119 2120 

[රු වරි්ත ්රනහ්තදු භවතහ] 

————————— 
*  පුවනතකාදේ තබා ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மஸூகப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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වවිධහනරට ිරඹරහ තිශඵනහ. ඒ යහඳතතිඹ නිහ සිදු න 

ඳරිය  දණඹ ළන ිරඹරහ තිශඵනහ. නමුත් ඒ පිළිඵ ිරසිභ 

පිඹයක්, ීය්තදුක්, ීයයණඹක් අයශන  නළවළ. එළනි 

යහඳතතිඹක් ඒ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ තභි. පුත්තරභ 

ශපුශේ ලුණු නිසඳහදන යහඳතතිඹ. එහි පිහිටීභ ශභශේි.. 

දිසත්රික්ඹ - පුත්තරභ. ්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහඹ - 

ල්පිටිඹ, ග්රහභ නිරධහරි භ - දළු. ශම් යහඳතතිඹට ම්ඵ්තධ 

ශරහ ඉ්තශ්ත ඔඵුමභ්තරහශේභ ඇභතියශඹක්. ඒ ඇභතිුමභහශේ 

නභත් භඟ සිඹලු විසතය ශම් හර්තහශේ ව්ත යරහ 

තිශඵනහ.  ශම් යහඳතතිශඹ්ත ඳරියඹට න වහනිඹ ළන ව්ත 

යරහ තිශඵනහ. ශම් සිඹලු ශේ භහ බහත යරහ තිශඵනහ. ශම් 

බහ ුමශ ඒ අඹශේ නම් ්රහල ය්තන භහ ළභළති නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ තභි. රශඳආරු 

ශපුශේ ලුණු නිසඳහදන යහඳතතිඹ. එහි පිහිටීභ ශභශේි.. 

දිසත්රික්ඹ -ත්රිකුණහභරඹ, ්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහඹ- 

කුච්කශේලි, ග්රහභ නිරධහරි භ - රශඳආරු. රවහශේ විලහරතභ 

ශපු න  රශඳආරු ශපුශේ  අක්ය 1,805 ්රශේලඹක් 

යි.ම්, ඊසට්ත ශෝල්ේ පුේලි භහභට "නළ ශඟනහිය 

නශෝදඹ" ළඩ ටවන ඹටශත් භවහ ඳරිභහණ ලුණුනිසඳහදන 

යහඳතතිඹක් වහ රඵහ දී ඇත. ශම් යහඳතතිඹ නිහ සිදු න 

ඳරිය වහනිඹ පිළිඵ ම්පර්ණ  රුණු හයණහ ඇති සිඹලු 

විසතය ශම් හර්තහශේ තිශඵනහ. නමුත් අද නුමරුත් ඳරිය 

වවිධහන ශවෝ ඳරිය අභහතයහවලඹ ශම් ම්ඵ්තධශඹ්ත ටයුුම 

ශනොිරරීභ ළන අපි නහටු ශනහ. ශම් යහඳතති ුමළි්ත 

උල්රවකනඹ න සිඹලු අණ ඳනත් ළන  ව්ත යරහ 

තිශඵනහ. ශභභ සිඹලුභ යහඳතති ළන ිරඹ්තන  ගිශඹොත් විලහර  

හරඹක් ත න නිහ භහ  ඒ විසතය බහත ශහ. 

ත්රිකුණහභර දිසත්රික්ශේ  මුත්තූර් ්රහශේශීඹ ශල්ම් 

ශොේනහශේ ඇති හම්පර් ල් අඟුරු ඵරහහය යහඳතතිඹ ව 

ර්භහ්තත පුය යහඳතතිඹ ුමළි්ත ශ්තනහ වූ විනහලඹ ළනත් භහ 

ව්ත ය තිශඹනහ. ඒ සිඹලු විසතය ශම් හර්තහශේ තිශඵනහ.  

භහ හරිභහර් අභහතයහවලශේ ළඩ ළන ශවොි. ිරේහ. ඒ 

හශේභ ඳරිය අභහතයහවලශේ ඉ්තන ඒ ඇභතිුමභහත් දක්ශඹක්. 

ඒ ඇභතිුමභහ අවි. ිරඹරහ අපි විලසහ යනහ. නමුත් ඹටි්ත 

ව්තශ්ත නිරධහරි්තභි.. භහ ිරඹපු යහඳතති වහ approval 

අයශන ශද්තශ්ත ඒ නිරධහරි්ත; ඒහට පිඹුරුඳත් ස 

ය්තශ්ත ඒ නිරධහරි්ත; අ්තතිභට  ශම් ශේශඳොශ විකුණ්තශ්තත් 

ඒ නිරධහරි්ත. අලය වුශණොත් ඒ අඹ ශම් ටයුුමරට ්රහශේශීඹ  

ශේලඳහරනවඹ්තශේ වශඹෝඹත් ්තනහ. ඒ අඹටත් අක්ය 

විසක් තිවක් දීරහ game එ balance යරහ  ළශඩ් ය 

්තනහ. ශම් අටයුුම භළඩ ඳත්්තන ඇභතිුමභහශේ ම්පර්ණ 

ළඳ ිරරීභ අලය ශනහ. ශ්රී රවහශේ ඳරියශේදී්තශේ  

නිර්ශේල ඳහ ශම් භහ ඉදිරිඳත් ශ හර්තහට ඇුමශත් ය 

තිශඵනහ. ශම් භවය යහඳතති නිහ ඉදිරි හරශේදී අශප් 

හරගුණඹට ඳහ ඇති ශ්තනහ වූ ඵරඳෆම්, අඳට සිදු ශ්තනහ වූ 

භවත් විනහල පිළිඵ ශම් හර්තහ ශේ ව්ත ශනහ.  

ඇත්ත ලශඹ්තභ ශම් අසථහශේ අශප්  න ම්ඳශත් විලහර 

නහසති  ඇභක් සිදු ශනහ. භහ ඉදිරිඳත් ශ  ඒ හර්තහශේ 

ශොපිඹක් ඇභතිුමභහට භහ රඵහ ශද්තනම්. භහ ඔඵුමභහශ්ත 

ඉල්ලීභක් යනහ, ඒ සිඹලු  රුණු ශවොඳි්ත අධයඹනඹ යරහ 

හධහයණත්ඹක් ඉටු ය්තන ිරඹරහ.  

අහන ලශඹ්ත  ඳරිය ඇභතිුමභහටත්, නිභල් සිරිඳහර 

ඇභතිුමභහටත් තත් ලක්තිභත් ඩ ය්තන වළිරඹහ 

රළශේහි. ඳතනහ. වළඵළි., ඵදුල්ශල් UNPහයඹ්තට ළඩපුය 

රැිරඹහ ශද්තන එඳහ. ඒ ඡ්තද ටික් අඳට ඉුමරු ය්තන. 

නළත්නම් රඵන හතහශේ අඳට ඳහර්ලිශම්්තුමට එ්තන අභහරු 

ශනහ.  ඵදුල්ශල් සිඹලු ශදනහට රැිරඹහ ශද්තන ගිශඹොත් ශරොකු 

්රලසනඹක් එනහ. නමුත් භහ ම්පර්ණ ලශඹ්ත රැිරඹහ ශදන 

එට එඟි., හට ශවෝ රැිරඹහක් රළශඵනහ නම් ඒ ශවො 

නිහ. ඒ නිහ ශතෝයරහ ශේයරහ භටත් jobs ටික්  ශද්තන. 

එතශොට භහත් ිරහිඳ ශදශනකුට රැිරඹහ ශද්තනම්. එතශොට 

හමුහි අඳට ශම් ළශඩ් ය ශන ඹ්තන පුළු්ත. ඒ 

හයණඹත් භතක් යමි්ත,ඔඵ සිඹලු ශදනහටභ සුඵ ්රහර්ථනහ 

යමි්ත භහ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සුමතිි..  

 
[අ.බහ. 2.39] 

 
ගු දශාන්  දවේමසිංශ මශතා 
(ரண்தைறகு தசயரன் ரசசறஸக) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, විශලේශඹ්තභ ශම් යශේ 

ළදත් අභහතයහවල ිරහිඳඹ ළඹ ශීර් පිළිඵ  හච්ඡහ ශන 

අසථහශේ අදවස ිරහිඳඹක් ්රහල ිරරීභට රළබීභ  ළන ුමටු 

ශනහ.  

ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහවල ඹ ඹටශත් අශප් 

අනුයහධපුය දිසත්රික්ශේ යහඳතති යහශිඹක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. 

රු ජිත් ශ්රේභදහ භ්තත්රීුමභහ භුම ශහ,  ඳසු ගිඹ ර් ිරහිඳශේ  

සිට කුඩු උදුය ඳතින ්රශේලඹක් න අශප් ්රශේලඹ ළන 

අශප් යජඹ   අධහනඹ ශඹොමු ය නළවළ ිරඹරහ. එුමභහ ඒ ්රහලඹ 

ිරරීභ ළන භහ නහටු ශනහ. අශප් යජඹ, අතිරු 

ජනහධිඳතිුමභහශේ උඳශදස භත, රු දිශ්තස ගුණර්ධන 

අභහතයුමභහශේ ශභශවඹ ඇභ ඹටශත්  ළදත් යහඳතති යහශිඹක්  ඒ 

ම්ඵ්තධශඹ්ත ශම් න විට ක්රිඹහත්භ යනහ. භවය ඒහශේ 

ළඩ ශම් න විට අහන ය තිශඵනහ.  

එුමභහ දළඹට ිරරුශ වර්ධන යහඳතතිඹ ම්ඵ්තධශඹනුත් 

ථහ ශහ. භහ ඉතහභ  ුමශට්ත ිරඹනහ, අශප් ්රහශේශීඹ ශල්ම් 

ශොේනහ 23භ ආයණඹ න ආහයඹට දළඹට ිරරුශ වයවහ ජර 

ශඹෝජනහ ්රභඹක්  ක්රිඹහත්භ වුණ ඵ. ඒ ්රහශේශීඹ ශල්ම් 

ශොේනහ 23භ ක්රිඹහත්භ වූ යහඳතතිරට අභතය, ඔඹහභඩු 

ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ, ත්තතිරිභශල් ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ, විවහය 

ම්භහන ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ මලි වුණහ. ඒ හශේභ 

ත්තතිරිභශල් ජර ශඹෝජනහ ්රභශේ ශදන අදිඹය  දළ්ත 

ක්රිඹහත්භ ශමි්ත ඳතිනහ. ශම් වහ ඹන විඹදභ රුපිඹල් 

මිලිඹන 830ි.. ඒ යහඳතතිශේ ජර ්රතිරහීන්ත වයහ  වරිඹටභ 

රක්ඹක් වළටිඹට ණ්ත ඵරහ තිශඵනහ.  

අනුයහධපුය දිසත්රික්ශේ  වයත් ශන ළඩ ජනතහක් කුඩු 

උදුයට ශොදුරු  ඇ සිටිනහ. ඒට නිලසචිතභ ශවේුම ජරඹ 

ශනොවුණහට, ජරඹ  එ ශවේුමක් ශනහ.  

අනුයහධපුය උුමය ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ රඵන ර් ශේදී 

ආයම්බ යනහ. ඒ ආයම්බ ිරරීභත් භඟභ යමෆ, භළදච්චිඹ, 

වටසදිගිලිඹ,  ශවොශයොේඳතහන, ඳදවිඹ, ළබිතිශොල්රෆ ව 

දළනට මිහි්තතරහ ්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහශේ ඳහීමඹ ජරඹ  

ශනොරළශඵන  ශොට ආයණඹ ශනහ.  
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

අනුයහධපුය උුමය  ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ ආයම්බ  ඇභත් භඟභ 
ඒ ුමළි්ත අශප් දිසත්රික්ශේ ජරඹ ශනොරළශඵන ්රධහන ්රශේල  
සිඹල්රභ ඳහශවේ ආයණඹ ිරරීශම් වළිරඹහ අඳට රළශඵනහ. ඊට 
අභතය දළනට අශප් ජර යහඳතති ුමනක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. 
නුය ළ, තිහ ළ ව ුමරුවිර. ශම් ජර ශඹෝජන ්රභ ුමන ළඩ 
දියුණු යරහ, ළඩ ඳහරිශබෝගි වයහට ජර ම්ඵ්තධතහ 
රඵහ ශද්තන අලය ටයුුම ශම් න විට ස ශමි්ත තිශඵනහ. 
ඉදිරි ර් ිරහිඳඹ ුමශදී ඒහ ක්රිඹහත්භ යනහ. එක්ත් ජහති 
ඳක්ඹ එදහ ිරේශේ ඔවු්ත ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසශේ ඳළඹ 24ක් 
ඇුමශත ුමරුවිර හශේ ජර ශඹෝජනහ ්රභ   නත්නහ ිරඹරහි.. 
වළඵළි., අද ශම් යජඹ නිළයදි ක්රිඹහත්භ ශරහ ටයුුම ිරරීභ 
ුමශ 150,000ට ඩහ ්රතිරහීන්ත වයහට පිරිසිදු  ඳහීමඹ 
ජරඹ ම්ඳහදනඹ ශනහ.  තඹුත්ශත්භ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ, 
ශර්තබිඳුණුළ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ හශේ යහඳතති ිරහිඳඹ 
ක්රිඹහත්භ  ඇභත් භඟභ අශප් දිසත්රික්ශේ දශ ලශඹ්ත රක් 
වත ්රතිරහීන්ත වයහට -අපි ණ්ත වදරහ ඵළලුහ- පිරිසිදු 
ඳහීමඹ ජරඹ ළඳීමශම් වළිරඹහ රළශඵනහ. ශම්හ දීර්ක හලීන 
යහඳතති; ර් ිරහිඳඹක් ක්රිඹහත්භ න යහඳතති.   

දළනට drinking and cooking requirement  එට ජනතහට 
අලය ජරඹ රඵහ දීභ වහ ජවභ ළඩ පිළිශශක්   අශප් 
දිසත්රික්ඹ ුමශ ක්රිඹහත්භ ශනහ. විශලේශඹ්තභ භවවිරච්චිඹ 
්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහඹ ත්ශතොත් දළනට පිරිසිදු ශ ජරඹ 

-බීභට ව ආවහය පිසීභට අලය ජර ඳවසුභ - ජනතහට 
රළශඵනහ. ඒ ජරඹ පිරිසිදු යරහ ටළවිරලි්ත අයශන ගිහිල්රහ 
ඳහරිශබෝගිඹ්තට ශඵදහ දීභ යනහ. ඊට අභතය අශප් 
්රශේලශේ නිඹමු යහඳතතිඹක් වළටිඹට ජර  ශඳයනඹ්ත උඳශඹෝගී 
ය ශන පිරිසිදු ජරඹ ළඳීමභ යනහ.  මලි ්රහශේශීඹ ශල්ම් 
ශොේනහ වළටිඹට භළදච්චිඹ, ශවොශයොේඳතහන ව 
ශනොච්චිඹහභ ්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහ ුමන ශම් න විට ඒ 
නිඹමු යහඳතතිඹට ඇුමශත් යරහ ජර ශඳයනඹ්ත ඳහවිච්චි යරහ 
පිරිසිදු යන රද ජරඹ ජනතහට ශඵදහ වළරීභ යනහ.  

ඉති්ත භභ නහටු ්තශ්ත, යජඹ ශම් ආහයඹට ජනතහට 
පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ ශද්තන දීර්ක හලීන ළඩටව්ත 
ක්රිඹහත්භ යරහ ටයුුම යේදී, ඒ වහ අලය ්රතිඳහදන  
ශ්ත යරහ, ලයතහ හර්තහ වදරහ අලය ටයුුම යේදී, ඒ 

දීර්ක හලීන යහඳතති ක්රිඹහත්භ න ශතක් drinking and 

cooking requirement එට ජනතහට පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ 
ශද්තන ජවභ ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ යේදී,  ඒ හශේභ ශම් 
විධිශේ ජවභ ශේහ ඳත්රහ ඵවුර් භඟි්ත ජනතහට අලය 
ජරඹ ශඵදහ ශද්තන ටයුුම යේදී,  ශම් යජඹ විසි්ත අශප් 
්රශේලර ජනතහට පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ ශද්තන ිරසිභ 
උත්හවඹක් දය්තශ්ත නළවළි. ිරඹරහ භවය ණ්ඩහඹම්  ඳන 
එ ළනි.. භභ ඉතහභත්භ ුමටි්ත ිරඹනහ, රඵන අවුරුේශේ 
ඉරහ ශම් යහඳතතිඹ ආයම්බ යන ඵ. ඒ හශේභ  භවශනළු ළ 
යහඳතතිඹ ආයම්බ ශරහ ක්රිඹහත්භ ශනහ. ඉදිරි භහ ිරහිඳඹ 
ුමශ දී අපි ඒ යහඳතතිඹ විතත යනහ; ජනතහ අි.තිඹට ඳත් 
යනහ.  

ශම් විධිඹට ළඩ අධහනඹක් ශඹොමු යරහ ජනතහට 
අතයලය පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ ශද්තන අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ  
ඒ භළදිවත් ඇභ යනහ. විශලේශඹ්තභ රු දිශ්තස ගුණර්ධන 
ඇභතිුමභහ නිතයභ අශප් ්රශේලරට ඇවිල්රහ ඒ අලයතහ ශොඹහ 
ඵරනහ. ශභ්තන ශම් ආහයඹට තභි. අ පි අශප් ්රශේලර 
ජනතහට වන රඵහ ශද්තශ්ත.  

රු අභහතයුමභනි, අනුයහධපුය උුමය ජර යහඳතතිඹ 

ක්රිඹහත්භ ිරරීශම් දී භවනදයහ ජරහලඹ ආ්රිත තභි. එඹ 

ක්රිඹහත්භ ්තශ්ත. අපි නිතයභ ඉල්ලීම් යරහ, එඟතහ ඳශ 

ශරහ තිශඵනහ, ශභොයව්තද ජරහලඹ වයවහ භවනදයහට 

ජරඹ ශනළවිත් ජනතහට අලය ජර ඳවසුභ රඵහ ශද්තන. 

ශොවිතළනටත් ඵහධහක් ශනො ඇ ඒ ඳවසුභ ජනතහට බුක්ති 

විඳි්තන වළිරඹහ රළශේවිඹ ිරඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ.  

ඳසු ගිඹ ති ශද ුමශ ඳළළති රැස ඇම්රදීත් හරිභහර් 

ශදඳහර්තශම්්තුම ඒ අලය වර්ධන ටයුුම ය්තන එඟතහ 

ඳශ ිරරීභ ළන අපි ුමටු ශනහ.  2016 ර්ඹ ශේදී  ශම්  

ඳවසුම් උඳරිභ ලශඹ්ත රඵහ දීරහ අශප් දිසත්රික්ශේ අඳට 

ආයණඹ ය්තන පුළු්ත සිඹලුභ ්රශේල ආයණඹ ිරරීභට 

අලය ලක්තිඹ රළශේවි ිරඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්ුම නහ.   ශම් 

හශේ ජර යහඳතති ක්රිඹහත්භ යරහ ජර ම්ඵ්තධතහ රඵහ දීරහ, 

අශප් ්රශේලර ජනතහශේ ආර්ථිඹ ලක්තිභත්  ඇභත් භඟභ 

ඔවු්ත අලුත් නිහ වදරහ ඒහට ඳදිවචිඹට ඹේදී ශටි දුය ජර 

ම්ඵ්තධතහ දීර්ක ිරරීභ වහ අඳට ශනභ ්රතිඳහදන රඵහ 

ශද්තන ිරඹරහ ඳහර්ලිශම්්තුමශේදී භහ රු ඇභතිුමභහශ්ත විශලේ 

ඉල්ලීභක් යනහ.   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, භට රළබී තිශඵන හරඹ 

අ්ත ශේශනි. ඹ්තශ්ත. විශලේශඹ්තභ අතිරු 

ජනහධිඳතිුමභහටත්, රු දිශ්තස ගුණර්ධන අභහතයුමභහටත්, රු 

නිශඹෝජය ඇභතිුමමිඹ ්රමු අභහතයහවල ශේ සිඹලුභ නිරධහරි්තටත් 

ඒ හශේභ අනුයහධපුය දිසත්රික්ශේ ඉ්තන ජහති ජර ම්ඳහදන 

වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශේ සිඹලුභ නිරධහරි්තටත් අශප් සුමතිඹ 

ව ශෞයඹ පුද යනහ, පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දීභට ඔවු්ත 

අඳට රඵහ ශදන වශඹෝඹ ම්ඵ්තධශඹ්ත. ඒ හශේභ ඉදිරි 

හරඹ ුමශත් ඒ ටයුුම ඉතහභත් ලක්තිභත්  ව ඉක්භනි්ත  ඉටු 

ිරරීභට සිඹලු ශදනහටභ ලක්තිඹ වහ වධර්ඹඹ රළශේහ ිරඹහ 

්රහර්ථනහ යමි්ත භහ නිවඬ නහ 

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සුමතිි.. මීශඟට  රු දිළුම් අමුණුභ භ්තත්රීුමභහ. 

 
[අ.බහ. 2.49] 

 
ගු දිළුම් අමුණුගම මශතා 
(ரண்தைறகு றலம் அதொணுக) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, භට ථහ ය්තන අසථහ 

රඵහ දීභ ම්ඵ්තධ භහ ඔඵුමභහට සුමති්තත ශනහ. භවනුය 

තිබුණු ්රධහනතභ ළටලු විඳීභ ම්ඵ්තධශඹ්ත, භවනුය 

දිසත්රික්ශඹ්ත ශම් ඳහර්ලිශම්්තුම නිශඹෝජනඹ යන 

භ්තත්රීයශඹක් වළටිඹට භහ විශලේශඹ්ත ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහතය  රු දිශ්තස ගුණර්ධන භළතිුමභහටත්, ශම් 

යජඹටත්   සුමති්තත ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඉතිවහඹ දිවහ ඵරපුහභ අඳට 

ශඳශනනහ, භවනුය දිසත්රික්ඹ විලහර ජර යහඳතති වයවහ 

ජරඹ ඳඹපු දිසත්රික්ඹක්  ශනොන ඵ. අද ශභභ ළඹ ශීර්ඹ 

පිළිඵ ථහ ශශය්තශ්තත් ඳරිය අභහතයහවලඹත්  ඒහඵේධ 

ය ශනි.. ජරඹත්, ඳරියඹත් ිරඹන ශද එට ඵේධ 

ක්රිඹහත්භ න හයණහ ශදක්. ඉතිවහශේදී භවනුය 

්රශේලශේ ජර මරහර වුශණ්, තභ්තශේ ම් ඳශහත්ර ඳහවිච්චි 

යපු ළිව; නශ ළිව.  ඒ හරශේ අඳට භති., පිරී ඉතිරී ගිඹ  ඇශ 

භහර්ලි්ත, ජරහලලි්ත තභි.   භවනුය ජනතහ  ජරඹ රඵහ 

ත්ශත්. වළඵළි. ඳරියඹත් එක්  ජනතහශේ ඹම් ආහයඹ 

ළටීම් නිහභ භෆත ඉතිවහඹ න ශොට ඒ තත්ත්ඹ 

2123 2124 

[රු ශලවහ්ත  ශේභසිවව භවතහ] 
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ම්පර්ණශඹ්ත ශනස ශරහ  අපි ඒ දළපු දිඹ ඳහයල් සිඹල්ර 

ශම් න ශොට සිඳී ශොස ළිවර ජර භටටභ ඳවශට ඵළවළරහ 

තිශඵනහ.  

භවනුය නයඹ රවහශේ ශදළනි නයඹ වුණත් ඳසු ගිඹ 

හර සීභහ ුමශ හ්තතහයඹක් ඵට ඳත් වුණු තත්ත්ඹක් දිර්තන 

රළබුණහ. ඵවුර්ලි්ත, ඒ හශේභ ත්රීශයෝද යථලි්ත ෆ්ත 

අයශන ඇවිත් නහ්තන, ශඵෝතන භවළලි  ශඟ්ත ුමය අයශන 

ඹන තත්ත්ඹට ඳත් වුණහ.  භවනුය නයඹ වළරුණු ශොට 

අශනක් රහඳර ජනතහට ඒ ළඳ ිරරීභ ය්තන සිේධ වුණහ. 

භවනුය නය සීභහ ුමශ නය බහ වයවහ ජරඹ ශඵදහ වළරිඹහ. 

ඒ ජර මරහරරත් ජර භේටම් ඳවශ ඵළසීභ නිහ ශනොශඹක්ය 

ජරඹ වි්තධි ය්තනත්;  යහත්රී හරඹට එ ඳළත්තටත්, දවල් 

හරඹට ත ඳළත්තටත් ජරඹ ශද්තනත්  සිේධ වුණහ. ඒ හර ඹ 

ුමශ අඳට භති., ශම් වහ ජඳ්ත ආධහය ඉල්ර්තන ළරසුභක් 

ස වුණහ.  

එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ හරශේ භවනුයට ජරඹ 

ඳඹ්තන  reservoirs 17ක් එශවභ නළත්නම් විලහර ජර ටළවිර 

17ිර්ත භ්තවිත ළරළසභක්  ජහති ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන  භණ්ඩරඹ විසි්ත ඉදිරිඳත් ශහ.  එක්ත් ජහති 

ඳක් යජඹ හරශේ ශනොශඹකුත් තහර ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඹට 

ආත්,   විලහර හය ණනක් ශම් ළඩටවන ඳසට දභ්තන 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ටයුුම  ශහ.  

අවුරුදු 58ක් එක්ත් ජහති ඳක්ඹ භවනුය භව නය බහ 

ඳහරනඹ ශත් නය සීභහ ුමශත් පිරිසිදු ජරඹ ශඵදහ වළරීභට 

ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති  ඇභ නහටුට හයණඹක්. වළඵළි. අඳ 

ආඩම්ඵය ශනහ, රු දිශ්තස ගුණර්ධන ඇභතිුමභහ  ශම් ඇභති 

ධුයඹ බහය ත්තහට ඳසු ශභභ ්රශේලශේ දළළ්තත ජර යහඳතති 

ශදක් ආයම්බ ය තිබීභ ළන. ඉ්ත එක් තභි. Greater Kandy  

ිරඹන යහඳතතිඹ. එහි ඳශමුශනි අදිඹය වහ රුපිඹල් මිලිඹන 

6,000ක් විඹදම් ශරුහ. ඒ හශේභ එහි ශදළනි අදිඹය වහ 

රුපිඹල් මිලිඹන 6,500ක් ළඹ ශහ. එි.්ත භවනුය නය සීභහ 

ඇුමළු ඒ තදහ්තන ්රශේලත්, වහරිසඳත්ුම ්රශේලඹත් ආයණඹ 

ශනහ. එහි ශදළනි අදිඹශර්ත් ළඩ ටයුුම අ්ත යරහ ඳසු 

ගිඹ භහඹ ුමශ එුමභහශේභ සුයති්ත ශම් යහඳතතිඹ විතත යරහ 

ජනතහ අතට ඳත් ය්තන වළිරඹහ රළබුණහ. රු ඇභතිුමභනි, 

ශම් භවනුය ජනතහට ඔඵුමභහ රඵහ දු්තන විලහර තෆේක්. 

ශම් යහඳතතිශේ මුල් අදිඹය ුමළි්ත මුළු ජනවනශඹ්ත රක් 

5ට ජරඹ ඳඹ්තන ටයුුම ශරුණහ.  එහි ශදළනි අදිඹය 

ඹටශත් රක් 4 ජනතහට ජරඹ රඵහ ශද්තන වළිරඹහ 

රළබුණහ. ඒ හශේභ භවනුය දකුණු ්රශේලඹ ආයණඹ ය්තන 

තත් රුපිඹල් මිලිඹන 8,000 ජර යහඳතතිඹක් එුමභහ 

භවනුයට රඵහ දු්තනහ. ඒ ළන අඳ විශලේශඹ්ත එුමභහට 

සුමති්තත ශනහ.  

අශප් ඇභතිුමභ්තරහ වුණත්, ඒ අඹ තභ්තශේ දිසත්රික්ඹට 

ශඵදන ආහයඹ තභි. අඳ හුඟක් ශරහට දළරහ තිශඵ්තශ්ත. 

නමුත් ඳශමුශනි තහට අඳ ශම් ශදඹ දළක්හ. තභ්තශේ 

දිසත්රික්ඹට පිටි්ත ශම් හශේ දළළ්තත යහඳතතිඹක් ශනළල්රහ 

ඒ ඳශහශත් ජනතහට වහඹ දීපු අශප් රු ඇභතිුමභහට ශම් 

අසථහශේ අශප් ශෞයඹ පුද යනහ. භවනුය දකුණ ජර 

යහඳතතිඹ ඹටශත් රුපිඹල් මිලිඹන 8,480ක් ශ්ත යරහ භවළලි 

ඟ වයවහ ශේල්රක් ඉදි ිරරීශම් ටයුුම ආයම්බ ශහ.  2010 

ජනහරි භහඹ ශන ශොට  එහි ඉදි ිරරීම් ටයුුම අ්ත ශහ. 

එභඟි්ත උඩුනුය, ඹටිනුය, ඟට ශෝයශඹ, ශඵෝරත්ත, 

භව්තද, හිර, ඟඉවශ ශෝයශඹ, උඩ ඳශහත, ම්ශඳොශ, 

පිළිභතරහ, ශප්යහශදිජඹ, ඩු්තනහ, මුරුතරහ, ශරම්ඵඩ 

ිරඹන සිඹලුභ ්රශේල ආයණඹ ය්තන වළිරඹහ රළබුණහ. අලුත් 

ජර ම්ඵ්තධතහ 35,000ක් ඇති ශහ. ඒ හශේභ ඳළයිජ 

ම්ඵ්තධතහ 58,000ක් ළඩදියුණු ශහ.  භවනුය දකුණ ජර 

යහඳතතිඹ වයවහත් එළනි විලහර ශේඹක් අඳට රඵහ ශද්තන 

ටයුුම ිරරීභ ළන භවනුය දිසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ යන 

භ්තත්රීයශඹක් වළටිඹට භභ නළත හයඹක් එුමභහට සුමති්තත 

ශනහ.  

රු ඇභතිුමභනි, භවනුය දිසත්රික්ශේ ත ඉුමරු ශරහ 

තිශඵන ්රශේල රඵන ර්ශේ ළරසුම්රට ඇුමශත් යරහ ජර 

ළඳයුම් රඵහ ශද්තන ඔඵුමභහ ටයුුම යි. ිරඹරහ අඳ හිතනහ. 

විශලේශඹ්ත රශදය යහඳතතිඹ, Kandy North Integrated 

Project එ වයවහ භවනුය උුමරු ්රශේලඹට ජරඹ රඵහ 

ශද්තනත්,  දළඩ දුසය ්රශේලඹක් න වර ්රශේලඹටත්, රව

-ශදල්ශතොට ්රශේලඹටත් ජරඹ රඵහ දීභ වහ ඒ යහඳතතිරට 

ඇුමශත් ිරරීභ පිළිඵ ඔඵුමභහට අශප් වදපිරි සුමතිඹ පුද 

යනහ. ඒ හශේභ වළිර ඉක්භනි්ත ඒ යහඳතතිර ළඩ ටයුුම 

අ්ත යරහ අඳට ඒහ බහය ශද්තන ඔඵුමභහට ලක්තිඹ වහ 

වධර්ඹ රළශේහි. ිරඹරහ අඳ ්රහර්ථනහ යනහ.  

රු ජිත් ශ්රේභදහ භ්තත්රීුමභහශේ ථහ අඳ අවශන 

හිටිඹහ. ශම් අභහතයහවලඹ ශම් යශේ ජනතහට පිරිසිදු ජරඹ රඵහ 

ශද්තන මුදල් ශ්ත ශශේ නළති ශවෝ  නළත්නම් අඩුශ්ත මුදල් 

ශ්ත යපු ඵක් තභි. එුමභහ ව්ත ශශේ. ඔඵුමභ්තරහ 

භවනුයට ඇවිල්රහ ඵර්තන, ශම් ශන ශොට ඒ ්රශේලර 

භහර් ඳේධතිශේ ටයුුම සිඹඹට සිඹඹක් අහන ශමි්ත 

ඳතිනහ. අඳ විලසහ යනහ ඔඵුමභහශේ ආශිර්හදඹ ඇති 

2013 ව 2014 ර් අහන න විට භවනුය ්රශේලඹට පිරිසිදු 

ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දීශම් ටයුත්ත සිඹඹට සිඹඹක් හර්ථ ය 

්තන පුළු්ත ශි. ිරඹරහ.  මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, 

ශම්හ අදට විතයක් වරිඹන විධිඹට වදපු යහඳතති ශනොශි..    

අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ ගිහිල්රහ භෆත හරශේ ඒ යහඳතති 

අරණක්ණඹ ශරුහ. ඒහ තහක්ණඹ අති්ත ඉතහභ ඉවශි.. 

GSM තහක්ණඹ වයවහ තභි. ඒ සිඹලුභ ජරහලර ජර භේටම් 

ඳහරනඹ ය්තශ්ත; ඉවශ ඳවශ දළශභ්තශ්ත. ශම් නඩත්ුම ටයුුම 

ශශය්තශ්ත GSM තහක්ණඹ වයවහ, ඒ ඉවජිශ්තරු්ත වහ 

ජරම්ඳත් භණ්ඩරශේ ්රධහන ශභශවයුම් හර්ඹඹ වහි..   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, අද අඳ ශඵශවවි්ත ුමටු 

ශනහ. අවුරුදු 58ක් තිසශේ එක්ත් ජහති ඳක්ශේ ඵර 

ශොටුක් තිබුණු භවනුය භව නය බහ ඵර ්රශේලශේ 

ජනතහට ශඵෝතන ුමය ටික් දී්තන ඔවු්තට ඵළරි වුණහ. 

අවුරුදු 58ට ඳසශේ - ඳසු ගිඹ තහශේ- අඳ ඒ නය බහ 

අත්ඳත් ය ත්තහ. ඉතහභ ශටි රක් ඇුමශත ඒ සිඹලුභ ශේ 

ම්පර්ණ ය්තන අඳට වළිරඹහ රළබිරහ තිශඵනහඹ ිරඹන 

හයණඹත් භතක් ය්තන අලයි.. විශලේශඹ්තභ "දළඹට 

ිරරුශ"  ළඩටවන මුදල් නහසතිඹක් ිරඹන හයණඹ, නය 

අරවයණඹ ිරඹන ශේ මුදල් නහසතිඹක් ිරඹන හයණඹත් අශප් 

ජිත් ශ්රේභදහ භ්තත්රීුමභහ ව්ත ශරුහ.   

රු දිශ්තස ගුණර්ධන ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහත් එ හරඹක් 

UDA එ බහය ඇභතියඹහ වළටිඹට ටයුුම ශරුහ.  රු ජිත් 

ශ්රේභදහ භ්තත්රීුමභහට අඳ ආයහධනහ ය්තන ළභළතිි., අද වට 

ශම් ඳහර්ලිශම්්තුම එවහ ඳළත්ශත් තිශඵන ඒ ්රශේලඹට එ්තන 

ිරඹරහ. අද ශේරහක් නළත්නම් රු භ්තත්රීුමභනි, ඔඵුමභහ ඕනෆභ 

ද ඒ ඳළත්තට ගිහිල්රහ ඵර්තන.  

අද උශේ අපි යහජය ආයක් වහ නහරි වර්ධන 

අභහතයහවලඹට ගිහිල්රහ ථහ ශරුහ. රු ඇභතිුමභනි, ඒ නය 

අරවයණඹ ඹටශත් ඒ වදපු යහඹහභ ීයරුර, ඒ ක්රීඩහවණර 

2125 2126 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

අද වස ශන ශොට ඇඟිල්රක් ව්තන ඉඩ නළවළ. ශම්හශේ 

ඇවිදි්තන එ්තශ්ත තරු ඳශවේ ශවෝටල්ර ජිම්රට ඹන අඹ 

ශනොශි.. ශම් හශේ ඇවිදි්තශ්ත ශම් යශේ ඉ්තන අහිව දුප්ඳත් 

ජනතහි.. ශම් නය අරවයණඹ ිරඹන හයණඹ ළන ථහ 

යනහ. ඳසු ගිඹ තහශේ ළස භ්ත අශප් ඳහර්ලිශම්්තුමත් ඹට 

වුණහ. සළභල්ර තභි. අශප් භ්තත්රීුමභ්තරහට ඳහර්ලිශම්්තුමට 

එ්තන වුශණ්. ඒ ්රලසනඹ වින අතශර් ශම් ඳශහත ඳරියඹ 

ඳළත්ශත්ත ඉතහභ සු්තදය තත්ත්ඹට ඳත් යරහ තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ ශම් දුප්ඳත් ජනතහ ශනුශ්ත යපු නය 

අරවයණඹක් ිරඹන හයණඹත් භතක් ය්තන අලයි..  

"දළඹට ිරරුශ" ළන රු ජිත් ශ්රේභදහ භ්තත්රීුමභහ ශදොස 

ිරේහ. වළඵළි. ඒ ්රශේල වර්ධනඹ යරහ ඒ වයවහ ඹම් ිරසි 

ළණශළිඹ සරඳඹක් ්තන එ අපි නළවළඹ ිරඹ්තශ්ත 

නළවළ. ඒ අලයි. ිරඹන හයණඹත් අපි විලසහ යනහ. 

වළඵළි. ශම් ආයම්බ ශශේ වුද ිරඹන එ එුමභහට අද අභත 

ශරහ තිශඵන ඵ ශප්නහ. ශභොද එුමභහශේ පිඹහ තභි. ශම් 

යශේ හිටපු ජනහධිඳතිුමභහ. "ම්උදහ" ළඩ පිළිශශ නයි. 

ිරඹ්තශ්ත නළවළ. ඒ ශවො ළඩ පිළිශශක්. ඒ වයවහ තභි. ඒ 

ළණශළි සරඳශඹ්ත ඒ ටයුුම ය්තන ශඹදුශණ්. ඒ නිහ 

භභ හිතනහ, බිලිඹන ණන වර්ධනඹක් යරහ, එ දක් 

ළණශළිඹක් ඳත්න එ  ඒ වළටි නය හයණඹක් ශනොශි. 

ිරඹරහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, භට ත විනහඩඹක් ශද්තන. 

ජර ම්ඳත් භණ්ඩරඹ ළන ඹභක් භතක් ය්තන අලයි.. රු 

ඇභතිුමභනි, ඒ අඹත් එක් ටයුුම යන ශොට අඳට හිශතනහ, 

යජශේ අවලඹක් ශනොශි., ශඳෞේලි අවලඹත් එක් තභි. අපි 

ටයුුම ය්තශ්ත ිරඹරහ. ශභොද ඒ තයභටභ හර්ඹක්භ ඒ 

ශේඹ ජනතහට  ඳඹනහ. ඒ ම්ඵ්තධ ජර ම්ඳත් 

භණ්ඩරශේ බහඳතිුමභහ ඇුමළු සිඹලු ශදනහටභත් සුමතිඹ පුද 

යමි්ත භශේ ථහ අ්ත යනහ. ශඵොශවොභ සුමතිි..  

 
[අ.බහ. 2.59] 

 

ගු එවන.එම්. චන්ද්රදවේන මශතා (දගොවිජන දවේලා ශා 

ලනජීවී නිදයෝජය අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றரசண - கன ரசமகள், 

ணசலரசறகள் தறற அமஸசர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of Agrarian 

Services and Wildlife) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, විශලේශඹ්තභ භභ ථහ 

ය්තන ඵරහශඳොශයොත්ුම ශ්තශ්ත, හරි භහර් විඹ පිළිඵි.. 

ශභභ අඹ ළශේදී අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ මුදල් ඇභතියඹහ 

වළටිඹට හරි භහර් ටයුුම වහ බිලිඹන 40 ඳභණ විලහර 

මුදරක් ශ්ත යරහ දීරහ තිශඵනහ. ශම් මුදර විලහර 

ආශඹෝජනඹක් වළටිඹට තභි. එුමභහ රඵහ දීරහ තිශඵ්තශ්ත. අශප් 

යට තෂිහර්මි යටක් වළටිඹට වර්ධනඹ ශොට තෂිර්භඹ 

දියුණු ය්තන නම් ශොවිතළන දියුණු ය්තන ශනහ. 

ශොවිතළනට අලය යන ්රධහන හධඹ තභි. ජරඹ. ඒ නිහ 

ශම් ජරඹ ආයක්හ ය්තන ළේ, අමුණු වද්තන, මුහුදට රහශන 

ඹන ජරඹ යට භළද නත්හ ්තන අලය ඒ යහඳතති වහ තභි. 

ශම් මුදර ශ්ත යරහ තිශඵ්තශ්ත. අපි ද්තනහ, අශප් අතිරු 

ජනහධිඳතිුමභහ ශම් යශේ යහජය නහඹඹහ වළටිඹට ඳත් වුණහට 

ඳසශේ විලහර යහඳතති වයහක් යරහ තිශඵනහ ිරඹහ. 

ඔක්ශෝභ ළන භට ථහ ය්තන ශේරහක් නළවළ. 

විශලේශඹ්තභ යජයට ව උුමය වහ යරහ තිශඵන යහඳතති 

ිරහිඳඹක් පිළිඵ ඳශමුශ්තභ ථහ ය්තන භහ 

ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ. විඳක්ශේ භවය භ්තත්රීරු 

ශභොයව්තද ජරහලඹ ළන ශනොශඹකුත් විශේකන ශහ. 

ශභොයව්තද ජරහලඹ වදන එ 1970 භඟි ශඳයමුණු ආණ්ඩු 

හරශේ තභි. ශඹෝජනහ ශශේ.  

එදහ හිටපු වභත්රිඳහර ශේනහනහඹ රු ඇභතිුමභහශේ 

හරශේ තභි. ඒ ශඹෝජනහ ශනහශේ. භවළලිශේ වඹළනි භවහ 

ජරහලඹ වළටිඹට ශභභ ටයුත්ත ය්තන අවුරුදු ණනහක් අපි 

ඵරහශඳොශයොත්ුමශ්ත හිටිඹහ. එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු 

හරශේ අවුරුදු 18 ුමශත් ඒ ටයුත්ත ය්තන ඵළරි වුණහ. ඒ 

හශේභ අශප්භ ආණ්ඩු ඹටශත්ත්  අවුරුදු 11ක් ුමශත් අඳට ඒ 

ටයුත්ත ය්තන ඵළරි වුණහ. නමුත් අශප් අතිරු භහි්තද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිුමභහ යට බහය ත්තහට ඳසශේ ඒ දළළ්තත 

යහඳතතිඹ ඳට්ත ත්තහ. ශභොයව්තද ජරහල යහඳතතිඹ 

හටත් ය්තන ඵළරු තිබුණු එක්. අත ව්තන බශේි. 

හිටිශේ. නමුත් අද උුමරුභළදට විතයක් ශනොශි., නළ ශඟනහියටත් 

ඳහීමඹ ජර ඳවසුම් ශද්තන ශම් යහඳතතිශඹ්ත ටයුුම යනහ. 

ඒ හශේභ උුමරුභළද භව ඇශශ්ත ඉයණභඩු ළ දක්හ ජරඹ 

ශන ඹ්තන  සිඹලුභ ටයුුම දළනට ළරසුම් යශන  ඹනහ.  

තමු්තනහ්තශේරහ ද්තනහ, එදහ ්රබහය්තට ඹට ශරහ තිබුණු 

ිරලිශනොච්චි ්රශේලඹ ළන. උුමරුභළද භව ඇශශ්ත ිරලිශනොච්චිඹ 

්රශේලශේ ඉයණභඩු ළ දක්හ  ජරඹ අයශන ඹ්තන ළරසුම් 

යශන ඹනහ. අශප් හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ 

අභහතය රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිුමභහ ිරේහ, ශම් වහ 

න වය ඇ ව ඳහරිරි ්රලසන තිශඵනහ ිරඹරහ.  

භභ එුමභහට ිරේහ ඒ ඇශ වයවහ උුමරු භළදට ජරඹ අයශන 

ඹනහ නම් ඊට ඹට න, නවයවි ශදඳහර්ත ශම්්තුමට අි.ති සිඹලු 

ඉඩම් නිදවස යරහ ශද්තන භභ ටයුුම යනහඹ ිරඹරහ. 

ශභොද, ඒ යහඳතතිඹ ඒ තයම් ළදත්. එඹ ඉයණභඩු ළශ්ත 

නති්තශ්ත නළවළ. ඉයණභඩු ළශේ ඉරහ ඹහඳනඹ දක්හ ජර 

ඳවසුම් රඵහ ශද්තනත් අශප් රු දිශ්තස ගුණර්ධන 

ඇභතිුමභහශේ අභහතයහවලඹ භඟි්ත ශම් වයවහ ටයුුම යනහ. 

ශම්හ තභි. යශේ ජහති ආශඹෝජන ිරඹ්තශ්ත. ශම්හ ආහට 

ගිඹහට ශඳොඩ ශඳොඩ සිල්රය ළඩ යනහ හශේ ශනොශි.. ශම්හ 

දළළ්තත යහඳතති. ශම්හ, ත්රසතහදඹට ඹට ශරහ හිටපු උුමශර් 

ජනතහ ශනුශනුි. ය්තශ්ත. උුමශර් භවය භ්තත්රීරු 

ිරඹනහ ළඩක් ශරුශණ් නළවළ ිරඹරහ. ශම් දීර්ක හලීන 

යහඳතති අශප් සිඹලු ජනතහ ශනුශනුි.. සිවවරද, ශදභශද, 

මුසලිම්ද, ශභොන ඳශහතද, ශභොන ජහතිඹද ිරඹරහ ශනොරහ එභ 

ජහතිඹක් වළටිඹට රහ එභ යටක් වළටිඹට වර්ධනඹ යන 

ශොට ඒ හශේ යහඳතති ය්තන ඕනෆ. ඒ නිහ අපි දළ්ත ඒ 

ටයුුම යශන ඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඳසු ගිඹ හරශේ දළඩ 

නිඹඟඹට ශොදුරු වුණහ භවළලිශඹ්ත ශඳෝණඹ න අශප් 

රහ ළ ඇුමළු ්රශේල. ඒ න ශොට ශභොයව්තද ජරහලඹ 

වදරහ තිබුණහ නම් ඒ හශේ නිඹඟඹිර්ත අඳ පීඩහ විඳි්තශ්ත නළවළ 

ිරඹන එ අපි සථියභ ද්තනහ. ඒ ළටලුට විඳුම් වළටිඹට 

තභි. අද ශම් යහඳතති යශන ඹ්තශ්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, අශප් අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ 

ඉතිවහත ශනහ. අශප් ඉතිවහඹ ත්තහභ, අශප් යශේ 

යජරු්ත එසිඹ ණනක් -එසිඹ අසශදශදශනක් ඳභණ- 

යජම් ය තිශඵනහ. ඒ අතරි්ත අදත් අශප් ජනතහශේ 

වදත්ර ඉ්තශ්ත භවහ ඳයහ්රභඵහහු යජුමභහ, භවශ්ත යජුමභහ, 

අේශඵෝ යජුමභහ, ධහුමශේන යජුමභහ, බ යජුමභහ හශේ 

යජරු්ත වතය ඳස ශදශනක් ඳභණි.. ඒ අඹ තභි. විලහර ළේ 

අමුණු වයහක් වදරහ තෂිර්භඹ දියුණු ශශේ. ඒ යජ ශඳශඳත 
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දිවහ ඵළලුහභ, අශප් ඉතිවහශේ යහජය නහඹඹ්ත දිවහ ඵළලුහභ 

ජනතහශේ වදත් ුමශ අදත් වයත් ්තශ්ත ශම් යජරු්ත ටි 

ශදනහි.. ඒට ශවේුම එුමභ්තරහ තෂිර්භඹ දියුණු ය්තන 

ටයුුම ිරරීභි..  

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභනි, රුණහය නිලසලේද ්තන. ශම් 

අසථහශේ රු ශභොවහ්ත පී. ද සිල්හ භ්තත්රීුමභහ මුරසුනට 

ඳළමිශණනහ ඇති.  
 
අනුරුල ගු උදිත් දොකුබණ්ඩාර මශතා මූාවනදයන් ඉලත් 

වදයන්, ගු දමොශාන් ප්රියෙර්න ෙ සිල්ලා මශතා මූාවනාරූඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு உறத் தனரஸூகுதண்டர அர்கள் 

அஸூகறரசணத்றணறன்ர அகனர, ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  

சறல்ர அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair, 

and THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the 

Chair. 

 
ගු එවන.එම්. චන්ද්රදවේන මශතා 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, විශලේශඹ්ත තෂිර්භඹ 

දියුණු ය්තන භවහ ළේ, හරි භහර් වදපු, මුහුදට රහ ශන ඹන 

ෆභ ජර ක්භ වයරහ මුහුද හශේ විලහර ළේ වදපු යජරු්ත 

තභි. අශප් ජනතහශේ වදත්ර අදත් වයත් ්තශ්ත. ඒ හශේභ 

අතිරු භහි්තද යහජඳක් ජනහධිඳතිුමභහත් ඉතිවහඹට එුම 

ශනහ. ළඩභ ළේ වයහක්, ඔඹල් වයහක් අද වදරහ 

තිශඵනහ. අශප් රු හමිණී ජඹවි්රභ ශඳශර්යහ භ්තත්රීුමභහශේ 

ඹම ඳශහතටත් දළදුරු ඔඹ වයනහ. ඒ ශවොි. ශ්තද රු 

භ්තත්රීුමභනි?  

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රම දපදර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறஸூ ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශවොි.. 
 
ගු එවන.එම්. චන්ද්රදවේන මශතා 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

භභ හිුමහ උශේ ඔඵුමභහශේ ථහශේදී ඒ ළන ිරඹහවි ිරඹරහ. 

නමුත් ිරේශේ නම් නළවළ. දළදුරු ඔඹ යහඳතතිඹ හීනඹක් ශරහි. 

තිබුශණ්. දළ්ත ඒ ටයුත්ත යනහ. ඒ හශේභ අනුයහධපුයශේ 

ඹහ්ත ඔඹ- 

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රම දපදර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறஸூ ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු ඇභතිුමභහ,- 
 
ගු එවන.එම්. චන්ද්රදවේන මශතා 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

භට සුළු හරඹක් තිශඵ්තශ්ත රු භ්තත්රීුමභහ. 

ගු ගාමිණී ජයවික්රම දපදර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறஸூ ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
භභ හිටිඹහ නම් ශභරවට ඒ වදරහ ඉයි..  
 
ගු එවන.එම්. චන්ද්රදවේන මශතා 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

එශවභ ය්තශ්ත ඔඵුමභහ හිටිඹහ නම් ශ්ත. හිටපු නළති එි. 

්රලසනඹ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඹහ්ත ඔඹ යහඳතතිඹ භඟි්ත 

ඇල්රශඳොතහශන්ත ඹහ්ත ඔඹ වයරහ ඳදවිඹ දක්හ ුමය ශන 

ඹ්තන ටයුුම යනහ. ඳදවිඹ ්රශේලශේ ජනතහ නිඹඟශඹ්ත 

ෆශව්තන පීඩහ විඳිනහ. හුරුලු ළශේ ඉ්ත ිරශරෝමීටර් 72ක් 

දක්හ විලහර ජර ක් පුල්මුශඩ්ත මුහුදට ගිඹහ. භභ හරිභහර් 

නිශඹෝජය ඇභතියඹහ ලශඹ්ත හිටපු හරශේි. ඒ යහඳතතිඹ 

ඳට්ත ත්ශත්. 2013 න ශොට ඒ ළඩ අ්ත ය්තන මුදල් 

ශ්ත ය තිශඵනහ භභ දළක්හ. අශප් රු ඩේලිේ.බී. ඒනහඹ 

නිශඹෝජය ඇභතිුමභහත්, භභත් ගිහි්ත ශදන ශොටශහි ළඩ 

ඳට්ත ත්තහ. අපි ඳදවිඹට -ඳදවිඹ ළට- ුමය ශදනහ 2013 දී. 

ඒ හශේභ, අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ ගිහි්ත මුල් ල් තළබීශභ්ත ඳසු 

ඳවශ ඹහ්ත ඔඹ යහඳතතිශේ ළඩ ඳට්ත ශන තිශඵනහ. 

භළදච්චිඹ ආනඹට විතයක් ශනොශි., සිරිපුයට, ඊට එවහ 

ඳළත්ශත්ත තිශඵන ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්ශේ ශොටට ඳවශ 

ඹහ්ත ඔඹ යහඳතතිශඹ්ත ජරඹ රඵහ ශදනහ. ශම් හශේ විලහර 

යහඳතති යනහ. යට පුයහභ ශශයන වර්ධන ටයුුම ළන 

ිරඹ්තන භට ශරහක් නළවළ. ශම් විධිඹට විලහර වර්ධනඹක්, 

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහවලඹ භඟි්ත 

යනහ. ඒි. භහ ිරේශේ අය ලි්ත ිරඹපු යජරු්ත හශේභ 

අශප් අතිරු භහි්තද යහජඳක් ජනහධිඳතිුමභහත්  ඉතිවහත 

ශනහ ිරඹරහ. ඒ යහඳතති ශ යුුමි.. ශභොද, ඒහ තභි. අශප් 

අනහත ඳයම්ඳයහට යන ආශඹෝජන.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, භහ විශලේශඹ්ත තත් 

හයණඹක් ිරඹ්තන ඕනෆ. ඒ හයණඹ, ළේර ශයෝත භඩ ඉත් 

ිරරීභ ළනි..  

අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ, හරි භහර් ටයුුමරට ම්ඵ්තධ 

ඇභතිරුනුත් -නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිුමභහ, ඩේලිේ බී. 

ඒනහඹ නිශඹෝජය ඇභතිුමභහ, භභ- ශොවි නහඹනුත් ළවූ 

ශරහශේ ශොවි නහඹශඹෝ  ිරේහ, "අවුරුදු ණනක් තිසශේ ශම් 

ළේර ඵළම්භ - bund එ- වදනහ, නමුත් ළේ වෆරුශේ නළවළ, 

ජරඹ යහ ්තන ඵළවළ, ජරඹ ඵඩහ ිරරීභ අඩුි., ඒ නිහ ශයෝත 

භඩ ටි ඉත් යරහ ළේ ටි වහයරහ ශද්තන" ිරඹරහ. එුමභහ 

ඒ පිළි අයශන ඳසුදහභ අපිට උඳශදස දු්තනහ,  ශම් නිඹඟඹ 

 ශරහශේ ළේර ශයෝත භඩ ඉත් ය්තන, රහ ළශේ ඉරහ 

ළේ ටි වහය්තන ඳට්ත ්තන ිරඹරහ. රහ ළ හශේ භවහ 

ජරහල, භධයභ ඳරිභහණශේ ළේ ව සුළු හරි භහර් සිඹල්ශල්භ 

අද ඒ ළඩ ටයුත්ත ආයම්බ යරහ තිශඵනහ. එඹ ඉතහභ 

හර්ථි.. ජනතහ ඉතහභ ළභළත්ශත්ත ශම් ළඩ පිළිශශ 

ළශළ ශන ඉ්තනහ.  

 
ගු ගාමිණී ජයවික්රම දපදර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறஸூ ததரர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
තත්ඳයඹක් ශද්තන. 
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

ගු එවන.එම්. චන්ද්රදවේන මශතා 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අශ්ත  විනහඩ දවඹි. තිශඵ්තශ්ත, රු ජඹවි්රභ ශඳශර්යහ 
භ්තත්රීුමභහ. අපි ශම් ළේ වෆරිල්ර ඳට්ත ත්තහ. භවය අශප් 

ඉවජිශ්තරුරු අපිත් මුශහ ශහ. Hardpan එ ඹනහ ිරේහ, 
සිවිඹ විනහල   නහඹ ිරේහ, ළේ ඳුමර ළශඩනහඹ ිරේහ. 
නමුත් අපි ශම් න ශොට ශයෝත භඩ ඉත් යනහ. ඒ ඉතහභ 
හර්ථි.. එශවභ ශභොනත් ්රලසනඹක් ශරහ නළවළ. අශප් යශේ 
භවහ ළේ, භධයභ ඳරිභහණශේ ළේ වහ සුළු ළේ 30,000ක් විතය 
තිශඵනහ. 2014 අවුරුේශේ අපි ඵරහශඳොශයොත්ුම නහ, ශම් 
සිඹල්ශල්භ ශයෝත භඩ ඉත් යරහ, විලහර ජර ්රභහණඹක් ඵඩහ 
ය්තන. අපි අලුති්ත ළේ වළදුත් නළතත් ශම් ළේර ජර 
ධහරිතහ සිඹඹට 15ිර්ත ළඩ ය්තනි. ටයුුම ය්තශ්ත. අද 
අපිට තිශඵන ළේ වයහ අනු විලහර ජර ධහරිතහක් ශම් 
භහර්ශඹ්ත අඳට ඵඩහ ය්තන පුළු්ත ශනහ. ශයෝත භඩ 
ඉත් ිරරීභ ඉතහභ ශවො ළඩක්. ඒ අනහත ඳයපුයට යන 
ආශඹෝජනඹක් වළ ටිඹට අපි දිරනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශි.. අපි ද්තනහ, අශප් ළේර යක්ෂිත 
විනහල ශරහ ගිහිල්රහ තිශඵනහඹ ිරඹන හයණඹ. රු ඵළසිල් 
යහජඳක් ඇභතිුමභහ ආර්ථි ටයුුම අභහතයහවලශඹ්ත අඳට ඳළශ 
ර් රඵහ ශද්තන ටයුුම යරහ තිශඵනහ. භවහ ළේර, භධයභ 
ඳරිභහණශේ ළේර හශේභ සුළු හරි භහර් සිඹල්ශල් යක්ෂිතර 
ස සිටුරහ ඳළරැිජ විධිඹට ඒ වසතතිඹ රැ නිමි්ත, ඒ ශම් 
ළ ආයක්හ ය්තන ටයුුම යනහඹ ිරඹන එ ශම් 
අසථහශේ ්රහල ය්තන ඕනෆ.  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිුමභහ, ඔඵුමභහට නිඹමිත හරඹ 

අහනි.. 

 

ගු එවන.එම්. චන්ද්රදවේන මශතා 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිුමභහට, අශප් ඩේලිේ.බී. 

ඒනහඹ නිශඹෝජය ඇභතිුමභහට, හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් 

ශභනහයණ අභහතයහවලශේ ශල්ම්ුමභහට භභ විශලේශඹ්ත 

සුමති්තත ශනහ. ශම් යශේ යහජය නිරධහරිශඹක් වළටිඹට 

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහවලශේ 

ශල්ම්ුමභහ විලහර ළඩ ශොටක් යනහඹ ිරඹන හයණඹත් 

්රහල යමි්ත භශේ කන සල්ඳඹ අ්ත යනහ. ශඵොශවොභ 

සුමතිි.. 

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඊශඟට රු බුේධි ඳතියණ භ්තත්රීුමභහ, ඔඵුමභහට විනහඩ 

55 හරඹක් තිශඵනහ. 

 

[අ.බහ. 3.10] 

 

ගු බුේධික පතිරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් 

ශභනහයණ අභහතයහවලඹ පිළිඵත්, ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහතයහවලඹ පිළිඵත්, ඳරිය අභහතයහවලඹ 

පිළිඵත් ළඹ ශීර් විහදඹට ්තනහ අද දශේදී භශේ අදවස 

සල්ඳඹක් එඹට එක්හසු ය්තනට අසථහ රළබීභ පිළිඵ 

භභ ්තශතෝ ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි,  ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදශේ 

ශටනසි මිටිඹහත පිළිඵ ලිඹවුණු ටවන ව්ත ශරහ 

තිශඵනහ, "එිරශනහ භඟත් ජරඹ, එළිඹ, ඵරඹ වහ ඳ 

භඟත් ළඩ ිරරීශභ්ත භහනඹහට ඹම් ිරසි මිටිඹහත 

මුහුණුයත්, එහි වයවිතඹත් ශනස ශ වළිරි." ිරඹරහ. ශම් ිරඹන 

හයණඹ අද අපි ථහ යන ්තදර්බඹ ඇුමශශේ වරි ළදත් 

ිරඹරහ භභ විලසහ යනහ, මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි. ඒ 

අර්ථශඹනුි. භභ  අද දශේ අඹ ළඹ හය බහ අසථහට 

භශේ අදවස ඉදිරිඳත් ය්තශ්ත.  

ශභදහ අඹ ළඹ ථහශේ 21 ළනි පිටුශේ 14(1) ඹටශත් 

හරිභහර් වර්ධනඹ පිළිඵ ව්ත ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

ශොට ළන භශේ අධහනඹ ශඹොමු ය්තන ළභළතිි.. එහි 

ව්ත ශරහ තිශඵනහ, නිල්රහ ඟ වළය ඇභ භඟි්ත දකුශණ් 

ජර ළඳයුභ ළඩදියුණු ිරරීභටත් අධයඹනඹ යනහඹ ිරඹරහ. අද 

අශප් ශම් උඩ තිඹරහ තිශඵන හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් 

ශභනහයණ අභහතයහවලඹට අදහශ "්රතිඹ - 2012 වහ 

ආශඹෝජනඹ - 2013" නභළති ශඳො ශත් 88 ළනි පිටු ළන භශේ 

අධහනඹ භභ ශඹොමු ය්තන ළභළතිි.. 

88 න පිටු ඵළලුහභ එහි ව්ත ශරහ තිශඵ්තශ්ත 

ශභශවභි.: 

" දකුණු ඳශහශත් ගිව වහ නිල්රහ වහ ශ්රෝිජ රට මි.මි. 3,000  

හර්ෂි හභහනය ර්හඳතනඹක් රළශඵි.. ශභභ ජරශඹ්ත ිරසිදු 

්රශඹෝජනඹක් ශනොශන මුහුදට රහ ඹන අතය හල්ර වහ භහතය 

දිසත්රික්ඹ්තහි ඳවත් බිම් රට වුමය වහීම්තද ඇති යි.. එඵළවි්ත 

ශභභ  ශ්රෝණී්ත ශදශහි අතිරික්ත ජරඹ ගිිජ ශොණ දි විඹලි 

රහඳඹ ශඳෝණඹ වහ වළය ඇභට ළරසුම් ශශර්. " 

අඹ ළඹ ශල්නශේදී නිල්රහ ඟ ළන ඳභණක් ව්ත 

යරහ, හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහවලශේ  

්රතිඹ - 2012 වහ ආශඹෝජනඹ -2013 නභළති ශඳොශත් නිල්රහ 

ඟ වහ ගිව ඟ ඹන ශදභ ළන ව්ත ිරරීභ ුමළි්ත අඳට 

හිත්තන තිශඵ්තශ්ත අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ශ මුදල් ඇභතිුමභහට 

හල්ශල් ගිව ඟ අභත වුණහද, එශවභ නළත්නම් හරිභහර් වහ 

ජර ම්ඳත් ශභනහයණ ඇභතිුමභහ ශම් ශඳොතට ළඩපුය ගිව 

ඟ ඇුමශත් යරහ තිශඵනහද ිරඹන හයණඹි.. මරහනහරඪ 

රු භ්තත්රිුමභනි, ඔඵුමභහත් හල්ර දිසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ 

යන භ්තත්රීයශඹක්.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ ඳවුල් 

2,50,000ට ශම් ුමළි්ත ්රතිරහබ රළශඵන ඵ ව්ත යනහ. 

ගිව ඟත්,  නිල්රහ ඟත් ගිනිශොන දිට නළත්නම් 

වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ඹට වළය ඇභ, දශ ලශඹ්ත මිලිඹනඹට 

ආ්තන දකුශණ්  ජනතහට තජුභ ඵරඳහන භවහ දළළ්තත 

යහඳතතිඹක් විධිඹටි. භභ දිර්තශ්ත. අපි ද්තනහ ශදඹක් තභි., 

අවුරුේශේ ළඩ හරඹක් වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ඹ නිඹඟශඹ්ත 

පීඩහ විඳිේදී, හල්ර ව භහතය දිසත්රික්ර අපි, ඔඵුමභ්තරහ ව 

ුමශය්ත පීඩහට ඳත් ශමි්ත ඉ්තන ඵ. එදහ,  1931 අකුරැස, 

ශභොය ්රශේල නිශඹෝජනඹ ශ යහජය භ්තත්රණ බහ 

නිශඹෝජිතඹහ විධිඹට ශදොසතය වි්රභසිවව භළතිුමභහ නිල්රහ ඟ 

ආ්රිත වයත් න ජනතහශේ වයන තත්ත්ඹ ළඩ ිරරීභ ළන 

ථහ ශහ.  
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එදහ අකුරැසශ්ත ඳළමිිජ ශදොසතය වි්රභසිවව භළතිුමභහ එට 

තිබුණු යහජය භ්තත්රණ බහශේත්, ඳසු ඳහර්ලිශම්්තුමශේත්, 1972්ත 

ඳසශේ ජහති යහජය බහ ුමශත් ශම් නිල්රහ ඟ ආ්රිත වයත් 

න, නිල්රහ ඟ ශදඳළත්ශත් ශඳෝ ්රශේලර වයත් න 

ජනතහශේ වයන තත්ත්ඹ ළඩ ිරරීභ ළන ථහ ශහ.  ඒ 

අකුරැස ්රශේලඹභ නිශඹෝජනඹ යන ජනතහ නිශඹෝජිතඹහ 

විධිඹට එදහ ශදොසතය වි්රභසිවව භළතිුමභහශ්ත ඳසු භට ශම් ළන 

ථහ ය්තනට අසථහක් රළබීභ පිළිඵ අද භභ ්තශතෝ 

නහ. ඒ හශේභ ශම් අසථහශේදී  රු ඩේ ගුණශේය භළතිුමභහ 

ශම් රු බහ ුමශ සිටීභත් භහශේ ුමට ළඩ ්තන හයණඹක් 

ශනහ.   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි,  එදහ  ශදොසතය වි්රභසිවව 

භළතිුමභහ 1955 දී ලිඹන රද ළදත් ග්ර්තථඹක් භභ ශම් 

අසථහශේදී ශඳ්තනුම් ය්තන ළභළතිි.. ගිව  ශේ ජරඹ, 

නිල්රහ  ශේ ජරඹ ගිනිශොනදිට ශනිඹ්තශ්ත ශොශවොභද 

ිරඹරහ එදහ ශදොසතය වි්රභසිවව භළතිුමභහ "ශ්රී රවහට ආර්ථි 

්රතිඳත්තිඹක්" වහ වූ "ඉදිරි භඟ" නමි්ත ශම් ග්ර්තථඹ ම්ඳහදනඹ 

ය්තනට ශඹදුණහ. නමුත් ශම් ග්ර්තථශේ තිශඵන හයණහ පිළිඵ 

නිදවශ්ත ඳසශේ  ඵරඹට ඳත් වුණු, ශොශ ඳහට ආණ්ඩු හශේභ 

නිල් ඳහට ආණ්ඩුත් තළකීභක් ශනොිරරීශම් ලහඳඹි. අද නිල්රහ ව 

මිටිඹහශත් ජනතහ, ගිව  ශේ මිටිඹහශත් ජනතහ, හල්ර ව 

භහතය දිසත්රික්ර ජනතහ අශ්තවිධ දුක් ශදෝභනසඹ්ත 

භළේශේ විඳිමි්ත ඉ්තශ්ත ිරඹන එ භභ ශම් අසථහශේදී රු 

බහට ිරඹ්තන අලයි..  

වි්රභසිවව භළතිුමභහ, ඒ ග්ර්තථශේ, 9න ඳරිච්ශේදශේ, 

48,49,50,51,52  පිටු පුයහට ිරඹ්තශ්ත 1931 සිට 1955 ශම් 

ශඳොත ලිඹන ශතක් ඔහු ශම් ශනු්ත ශන ගිඹ අයරඹට අදහශ 

ළදත් හයණහි..  අද හල්ර දිසත්රික්ශේ ජනතහත්, නිල්රහ 

ඟ ආ්රිත වයත් න භහතය දිසත්රික්ශේ ජනතහත්, ශම් වහ 

ශදශ්ත ඵරහශඳොශයොත්ුම ්තශ්ත ශභොනහද ිරඹන එ භභ ශම් 

අසථහශේදී ඉතහ ඳළවළදිලි ව්ත ය්තනට ළභළතිි.. ඳහීමඹ 

ජර අලයතහ ම්පර්ණ ය ්තන, තෂි ර්භහ්තතඹට අලය 

හරි ජරඹ රඵහ ්තන, පුළු්ත නම් ජර විදුලිඹ නිසඳහදනඹ ය 

්තන, ර්භහ්තතලහරහ වහ අලය ජරඹ රඵහ ්තන,   

භහිහදී ුම්තශේ ත් ඳහරන ටයුුම වහ අලය ජරඹ රඵහ 

්තන,  ඒ හශේභ ඳහීමඹ ශනොන ශනත් භහන අලයතහ වහ 

ශඹොදහ ්තන, ලහ වහ ත් වවතිශේ ඳළළත්භ වහ අලය 

වජ විවිධත්ශේ  ක්රිඹහහයම් අණ්ඩ ඳත්හ ශන 

ඹ්තනි. ශම් ජර මරහර ශද අඳට ළදත් ්තශ්ත ිරඹරහ භභ 

ශම් අසථහශේදී ව්ත ය්තනට ළභළතිි..  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, අද න ශොට අපි ද්තනහ 

ශදඹක් තභි., වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ශේ -නිරඳභහ යහජඳක් 

භ්තත්රීුමමිඹ නිශඹෝජනඹ යන වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ශේ- 

ජනතහට, අය භභ ව්ත ශ හල්ර ව භහතය දිසත්රික්ර 

ජනතහට තිශඵන ජර අලයතහට අභතය තත් ජර අලයතහ 

ණනහක් ඇති ශරහ තිශඵන ඵ.   

භත්තර ගු්ත ශතොටුශඳොශට, වම්ඵ්තශතොට ජහතය්තතය 

යහඹට, ඒ හශේභ ශටලි සිනභහ ම්භහනඹට, ශොවි ජනතහට 

ව ඳහීමඹ ජර අලයතහරට ිරඹන ඒ සිඹලු ක්ශේත්රරට 

වම්ඵ්තශතොට ජර අලයතහක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, භසතඹක් විධිඹට ඵළලුශොත්  

ඔඵුමභහ නිශඹෝජනඹ යන හල්ර දිසත්රික්ඹට, භහ නිශඹෝජනඹ 

යන භහතය දිසත්රික්ඹට, ඩේ ගුණශේය භළතිුමභහ ජ්තභ රහබඹ 

රළබ භහතය ව වහති මිත්රම් තිශඵන වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ඹට, 

නිරඳභහ යහජඳක් රු නිශඹෝජය ඇභතිුමමිඹ නිශඹෝජනඹ යන 

වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ඹට අද ඵයඳතශ විධිඹට ශම් ජරඹ 

ශභනහයණඹ ය ළීමශම් අලයතහ ඳළන නළඟිරහ 

තිශඵනහ ිරඹන හයණඹ අභත ය්තන ඵළවළ. මරහනහරඪ 

රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ නිහ අඳට අලය ශ්තශ්ත  හුදරහ ජර 

ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ, එශවභ නළත්නම් ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහතයහවලඹ ීය්තදු ළීමභිර්ත එවහ ගිඹ ශභෝධහනි 

ළඩ පිළිශශකුි.. ඒ ශභෝධහනි ළඩ පිළිශශශේදී අභහතයහවල 

ණනහක් ඒහඵේධ ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහට නඟ්තන ඕනෆ 

ිරඹරහ භහ ිරඹනහ.  

හල්ර දිසත්රික්ඹට, භහතය දිසත්රික්ඹට වම්ඵ්තශතොට 

දිසත්රික්ඹට අදහශ ඒහඵේධ ළඩටව්ත ක්රිඹත්භ ිරරීශම් 

අලයතහ ශශයහි හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ 

අභහතයහවලඹ, ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහවලඹ, ඳරිය 

අභහතයහවලඹ, තෂිර්භ අභහතයහවලඹ, ශොවිජන ශේහ ව 

නවයවි අභහතයහවලඹ, ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ්රජහ වර්ධන 

අභහතයහවලඹ, රණය වහ ජරජ ම්ඳත් අභහතයහවලඹ, -අබය්තතය 

ජරහල ඇති යනහ නම් මිරිදිඹ භත්ය හ ළන අධහනඹ 

ශඹොමු ය්තන අලය නිහ- විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයහවලඹ, 

-ශම් ජරහ්රිත ්රශේලර විදුලිඵරහහය ඇති යනහ නම් විදුලිඵර 

වහ ඵරලක්ති අභහතයහවලඹට  කීභක් තිශඵනහ- ඊට අභතය 

ආර්ථි වර්ධන අභහතයහවලඹ ිරඹන සිඹලු අභහතයහවලර 

ශභෝධහනි ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ විඹ යුුම තිශඵනහ 

ිරඹරහ භහ ිරඹනහ. ඒ නිහ භහ විලසහ ය්තශ්ත, ඒ 

ශභෝධහනි ළඩ පිළිශශ ශනුශ්ත භහ ව්ත ශ සිඹලු 

අභහතයහවල එුම ශරහ, දකුණු ඳශහත ශනුශ්ත ඒහඵේධ ළඩ 

පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ විඹ යුුම තිශඵනහ ිරඹරහි..  

ඒ ළඩ පිළිශශට භව නය බහ, නය බහ, ්රහශේශීඹ බහ,  

ඳශහත් බහ ව ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ජනතහ නිශඹෝජිතඹ්ත, 

භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ, භූ විදයහ වහ ඳතල් හර්ඹහවලඹ, ඳවත් බිම් 

වර්ධන භණ්ඩරඹ, යහජය ශනොන වවිධහන හශේභ 

විශලේශඹ්තභ ශම් ්රශේලර වද ළසභ, නහඩ ළශටන රිේභඹ 

ළන භනහ අශඵෝධඹක් තිශඵන ශොවි වවිධහන ඳහ එුම ය 

ත යුුමි. ිරඹරහ භහ ශම් අසථහශේදී අධහයණඹ ය්තන 

ළභළතිි..  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඳශහත වහ එශවභ 

ශභෝධහනි ළඩ පිළිශශක් අඳට ශොඩ නඟ්තන පුළු්ත නම්, 

එඹ ඳශහත් භේටමි්ත ක්රිඹහත්භ යේදි, දිසත්රික් භේටමි්ත දිසත්රික් 

ශභෝධහනි ළඩ පිළිශශකුත් ක්රිඹහත්භ විඹ යුුම තිශඵනහ. 

නළත්නම් ඳශහත් ළඩ පිළිශශ ඳභණක් තිබීශභ්ත ශම් ළඩ 

පිළිශශ ඉදිරිඹට ශන ඹ්තන ඵළවළි. ිරඹන හයණඹත් භහ 

අධහයණඹ ය්තන ළභළතිි.. වළිර නම් දකුශණ් ජරහ්රිත 

ශිසටහකහයඹ ඩහත් විභත් ිරරීභ වහ ජනහධිඳති හර්ඹ හධ 

ඵරහඹක් ළනි ්රඵර ළඩ පිළිශශක් අය  ශභෝධහනි 

අභහතයහවල ඒහඵේධ න ආහයඹට පිහිටු  ඇභ ළනත් භහ ශම් 

රු බහශේ අධහනඹට ශඹොමු ය්තන ළභළතිි..  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ශම් පිළිඵ ළඹුරි්ත 

අධයඹනඹ යන එළනි ළඩ පිළිශශට ඹන ශතක්, දළනට 

ක්රිඹහත්භ න ළඩ පිළිශශල් පිළිඵ ශදයක් හිතහ ඵළලිඹ 

යුුම අසථහත් ඳළන නළඟිරහ තිශඵනහ ිරඹරහ භහ ිරඹ්තන ඕනෆ.  

භහ එශවභ ිරඹ්තශ්ත ශභොද? අීයතශේ ඩමුඩශේ දඩබිඩශේ 

නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ ිරරීශම් 

අහිතය ්රතිරහබ, අහිතය ්රතිපර අද නිල්රහ ව මිටිඹහශත්, 

ශදනිඹහශේ සිට භහතය ශතොටමුණ දක්හ නිල්රහ ඟ ශදඳළත්ශත් 

වයත්න ජනතහ නහටුදහඹ අ්තදමි්ත භුක්ති විඳින ඵ භභ 

ශම් රු බහට භතක් ය්තන ළභළතිි.. නිල්රහ ඟ 

යහඳහයඹ විනහල ිරරීශම්, නළත්නම් නිල්රහ ව ශොභලිඹ 

දණඹ ිරරීශම් ඳහඳශඹ්ත ශොශ ඳහට ආණ්ඩුරට හශේභ, නිල් 

2133 2134 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

ඳහට ආණ්ඩුරට හශේභ, ශේල ශ්රේමී්තටත් ළරශ්තන ඵළවළි. 

ිරඹන හයණඹ භභ ශම් අසථහශේ ව්ත ය්තන ළභළතිි..  

භහ එශවභ ිරඹ්තශ්ත ඇි.?  

නිල්රහ ඟ යහඳහයඹ ඳශමුළනි අදිඹය ක්රිඹහත්භ යන 

ශොට ිරයරළශල් ශොටශේ ශවක්ටඹහර් 1,990ක් ජර ළල්ශභ්ත 

ආයක්හ ය ්තන ඵරහශඳොශයොත්ුම තිබුණහ. ජර ළල්භ ඇති 

 ඇභට ශඳය ඒ පිළිඵ වවහ ්රභඹක් -flood warning system 

එක්- ශදනිඹහඹ ්රශේලශේ ඇති ය්තනට ශඹදුණහ. නමුත් 1987-

90 හනුශේ භවය ශේල ශ්රේමී්ත ඹළි. ිරඹහ ්තනහ අඹ  

එ්තහල් ත්ශත් තිබුණු ඒ ව ුමය දළන ළීමශම් වවහ ්රභඹ -ඒ 

flood warning system එ - ගිනි තඵහ දළම ඵත් අපි ශම් 

අසථහශේ භත තඵහ ්තන ඕනෆ. ඒ නිහ තභි. භභ ිරවුශේ, 

ශොශ ඳහට ආණ්ඩුරට හශේභ නිල් ඳහට ආණ්ඩුරටත්, යුම 

ඳහට ශේලඳහරනඹ ශ අඹටත් ශම් නිල්රහ ඟ විනහල  ඇශම් 

ඳහඳශඹ්ත, නිල්රහ ව ශොභලිඹ දණඹ  ඇශම් ඳහඳශඹ්ත 

ළරශ්තනට ඵළවළි. ිරඹන හයණඹ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ නිල්රහ ඟ 

ශදළනි අදිඹශර්දී, ඩළේදු ශොටශේ ශවක්ශටඹහර්  2120ක් 

ජර ළල්ශභ්ත ආයක්හ ිරරීභ,  හරි ඳේධතිඹ දියුණු ිරරීභ, ේදු 

ශොටසි්ත ශවක්ශටඹහර් 580ක් සුළු ජර ළලීම්ලි්ත ආයක්හ 

ිරරීභ, අකුරැස  ්රශේලඹ සුළු ජර ළලීම්ලි්ත ආයක්හ ිරරීභ, 

එභ ්රශේලශේ ශවක්ශටඹහර් 2315ට හරි ජරඹ ළඳීමභ, 

ඵණ්ඩත්තය  ඳහරභ, ඳහරම් ශදක් ලශඹ්ත  ළඩදියුණු ිරරීභ,  

භහතය සිට වක්භන දක්හ  භවහ භහර්ඹ ළඩ දියුණු ිරරීභ ිරඹන 

හයණහ ඇුමශත් වුණහ.   

ුම්ත න අදිඹශර්දී ිරයභ ආය  පිළිඵ පර්ණ ලයතහ 

අධයඹනඹක් ය්තන, ශදදිඹර ආ්රිත ආයම්බ  ඇ අකුරැසට 

එුම න දිගිලිඔඹ පිළිඵ පර්ණ ලයතහ අධයඹනඹක් 

ය්තන, ඒ හශේභ භහතය නයඹ ජර ළල්ශභ්ත ආයක්හ ය 

්තනට ළඩ පිළිශශක් ශඹෝජනහ ශරහ තිබුණහ. නමුත් 

අහනහට 1988-90 හරශේ ඳළළති ීනණඹත් එක්, එහි 

ළඩ යපු ශෝතත්රහත් භහම්ර හවන ගිනි තිඹරහ යපු 

විශරෝඳනඹත් එක් නිල්රහ ඟ යහඳහයශේ ුම්ත න අදිඹශර් 

ටයුුම ම්පර්ණශඹ්තභ ඇන හිටිඹහ.  නිල්රහ ඟ යහඳහයශේ 

ුම්ත න අදිඹය  ඇන හිටීශම් හඳඹ ව ඳහඩු දකුශණ් ජනතහ, 

විශලේශඹ්තභ  භහතය  දිසත්රික්ශේ ජනතහ අදත් අත් විඳිනහඹ 

ිරඹන හයණඹ භහ ශම් අසථහශේදී භතක් ය්තන ළභළතිි..  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, නිල්රහ ඟ ඳභණක් 

ශනොශි., භහතය දිසත්රික්ශේ අශප් අනික් ළදත්භ ජර මරහරඹ 

්තශ්ත ශඳොල්ත්ත ඟි.. ශඳොල්ුමශභෝදරි්ත තභි.  ශඳොල්ත්ත 

ඟ මුහුදට එුම ශ්තශ්ත. භහ ශම් අසථහශේදී අභහතයහවලශේ 

අධහනඹ  ශඹොමු ය්තන ළභළතිි., නිල්රහ ඟ ළන ළඩ 

අධහනඹක් ශඹොමු යනහ හශේභ  ශඳොල්ත්ත ඟ ළනත් ළඩ 

අධහනඹක් ශඹොමු ය්තන ිරඹරහ. නමුත් භට නිඹමිත හරශඹ්ත 

ළඩ ශොටක් ්තන ඵරහශඳො ශයොත්ුම ශ්තශ්ත නිල්රහ ඟ 

පිළිඵ ළඩ අධහනඹක් ශඹොමු ශොට ථහ ය්තනි..  

නිල්රහ ඟ රවහශේ තිශඵන සුවිශලේකා වහක්. රවහශේ 

එ දිසත්රික්ඹිර්ත ඳට්ත ශන ඒ දිසත්රික්ශඹ්තභ මුහුදට රහ 

ශන ඹන වහක් තිශඵනහ නම්, ඒ එභ වහ තභි. 

නිල්රහ වහ. රවහශේ අනික් වළභ වහක්භ එ 

දිසත්රික්ඹිර්ත ඳට්ත ශන තත් දිසත්රික් එක් ශවෝ 

ිරහිඳඹක් ඳහු ය ශන ගිහිල්රහ තභි. මුහුදට රහ ශන 

ඹ්තශ්ත. නමුත් එ දිසත්රික්ඹිර්ත ඳට්ත ශන ඒ 

දිසත්රික්ශඹ්තභ මුහුදට රහශන ඹන, රවහශේ තිශඵන එභ 

ඟ තභි. නිල්රහ ඟ. ඒ හශේභ රවහශේ වහ අතරි්ත 

ශතනුට දිභ වහ ශ්තශ්තත් නිල්රහ ඟි.. නිල්රහ 

ඟ ශදනිඹහඹ, ශෝතර ඳු ඳ්තතිශේ, බුළුශතොට, යක්හන 

ශවල්ලි්ත ඳට්ත ශන ඵයර, අනි්ත්තද, ඳනි්ත්තද, 

තිේශඵොටුහර, ශොහිරර ආදී ්රශේල මුල් ය ශන ඳළන 

නළඟි ිරශරෝ මීටර් 70ක් රහ ශන ඇවිල්රහ තභි. මුහුදට 

ළශට්තශ්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, නිල්රහ  ශේ තිශඵන තත් 

ළදත්භක් ළන භහ ිරඹ්තන ඕනෆ. නිල්රහ ඟ මුහුදු භේටශම් 

සිට මීටර් 1050ක් උ ශෝතර ්තශද්ත ඳට්ත ශන, 

අකුරැස, ශඵෝඳශොඩට ිරශරෝ මීටර් 36ක් ඇවිත්,  මුහුදු භේටශම් 

සිට උ මීටර් 12ක් දක්හ ඳවත ළශටනහ.  ශේ ඳශමු ිරශරෝ 

මීටර් 36 තිශඵ්තශ්ත දළඩ ඳුය ්රශේලඹක් වයවහි.. මුහුදු 

භේටමි්ත මීටර් 1050ක් ඉවශ සිට එන   ශේ උ  මීටර් 12ක් 

දක්හ ඳවශ ළශටනහ. ශඵෝඳශොඩ ඉරහ  ඟ ඉතිරි ිරශරෝ මීටර්  

34 රහ ශන ඹ්තශ්ත වගු නිමි්ත, ඟ තේධ අසථහ ත 

යමි්ත. ඒ නිහ තභි.   ශේ අහන ශොටශේ ිරශරෝ මීටර් 34 

ඇුමශත ළඩ වුමයක් ඇති ශ්තශ්ත. නිල්රහ ඟට ආශේනි 

්රශේලශේ පිහිටහ තිශඵන භූ විභතහ ව  ශේ සබහඹ, දිගි්ත 

දිටභ ජර ළලීම් ඇති ශ්තන ශවේුමක් න ඵ භහ ශම් 

අසථහශේදී ව්ත ය්තන ළභළතිි.. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි,  ඒ හශේභ  නිල්රහ   ශේ 

ජර ශඳෝ ්රශේලඹ ර් ිරශරෝ මීටර්  1000ක් ඳභණ ශනහ. 

හර්ෂි ජර ධහරිතහ කන මීටර් 1000ක් ඳභණ ශනහ. නිල්රහ 

ඟ ්රධහන අුම වහ වඹිර්ත ශඳෝණඹ ශනහ. ශොටශඳොර 

ආය,   සිඹමරහශොඩ ආය, ිරයභ ආය, හුර්තදහ ඔඹ, දිගිලි ඔඹ, 

ඩළේදු ඔඹ ඹන ්රධහන අුම වහ වශඹ්ත තභි.  නිල්රහ ඟ 

ශඳෝණඹ ශ්තශ්ත. එශවභ ශඳෝණඹ ශන නිල්රහ   ඟ 

නිම්න නඹක් ඔසශේ  රහ ශන  තභි. භහතයට එ්තශ්ත. 

ශොට ශඳොර නිම්නඹ, ිරයභ නිම්නඹ, සිඹමරහශොඩ නිම්නඹ, 

හුර්තදහ නිම්නඹ, ශදදිඹර නිම්නඹ, හිේශොඩ නිම්නඹ, 

නහශොඩ නිම්නඹ, වේශඳ නිම්නඹ ව ඩළේදු නිම්නඹ 

ඔසශේ  තභි. නිල්රහ ඟ භහතයට එ්තශ්ත. ශම් නිහ භහතය 

දිසත්රික්ශේ ඇති ඉතහ ළදත් ජර මරහරඹක්  විධිඹටි. නිල්රහ 

ඟ  ළරිරඹ වළිර ශ්තශ්ත.   

මුරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, නිල්රහ ඟ  ිරඹ්තශ්ත 

අශප් වයඹි.. නිල්රහ ඟ ිරඹ්තශ්ත අශප් ආත්භඹි.. අශප් 

වදත් ළශව්තශ්ත නිල්රහ ඟ ඇසුරි්ත රළබුණු ලක්තිඹ නිහි..  

භශේ පිඹහශේ පිඹහ නිල්රහ  ශේ ජරශඹ්ත හ යපු 

කුඹුරුලි්ත රළබුණු ආදහඹභ නිහි. භශේ පිඹහට විලසවිදයහරඹට 

ඹ්තන පුළු්ත වුශණ්.   

භශේ සීඹහ අමුඩඹ වශන කුඹුරු ශොටපු ශොවිඹකු විදිවට, 

භශ ශඳොශත් අකුයක් ද්තශ්ත නළති ශොවිඹකු විදිවට නිල්රහ ඟ 

ආරශඹ්ත රඵපු ශඳෝණඹත් එක්ි. භශේ පිඹහට 

විලසවිදයහරඹට ඹ්තන පුළු්ත වුශණ්. එශවභ නම් අපි හශේ 

ජනතහ නිශඹෝජිතඹ්ත නිර්භහණඹ  ඇභට ශම් නිල්රහ   ශඟ්ත ඇති 

වූ ඵරඳෆභ භහ අඩු ලශඹ්ත තක්ශේරු ය්තශ්ත නළවළ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ 

පිළිඵ ක්රිඹ ළඩ පිළිශශට මුර පිරුශේ 1977්ත ඳසශේ ඳත් 

වූ එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩුි.. එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු 

1977 දී නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ ආයම්බ ය්තනට 

ශඹදුණත්, ඒ ශඹෝජනහ ්රභඹ ක්රිඹහත්භ න හනුශේ භහතය 

දිසත්රික්ශේ හිටපු අශප්භ භවය උදවිඹශේ ශනොළරිරල්ර වහ 

විවිධහහය භළදිවත් ඇම් නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ 
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[රු බුේධි ඳතියණ භවතහ] 
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ශේදහකඹට  රක් වුණහඹ ිරඹන හයණඹත් භහ ව්ත ය්තන 

ඕනෆ. භහ ඒි. ිරේශේ අද නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ ශම් 

තත්ත්ඹට ඳත්්තනට අඩු ළඩ ලශඹ්ත ශොශ ඳහට ආණ්ඩුත් 

 ිරඹ්තන ඕනෆ  ිරඹරහ.  

1979 දී ශ්රී රවහ යජශේ ඉල්ලීභක් භත, ්රවලශේ ර්ර් 

ආඹතනඹ 1981 දී ස යපු උඳශේල හර්තහක් අනුි. 

නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ ්රතිනිර්භහණඹ ිරරීශම් ළඩ පිළිශශ 

ආයම්බ වුශණ් ිරඹන එත් භහ ශම් අසථහශේදී භතක් ය්තන 

අලයි.. ජර ළලීම් නළළත් ඇභ විතයක්භ මුල් ය නිමි්ත 

නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ ක්රිඹහත්භ ිරරීශම් වහනිඹි. අද 

දකුශණ් ජනතහ -විශලේශඹ්ත භහතය අපි- විඳිමි්ත ඉ්තශ්ත ිරඹන 

එත් භහ ව්ත ය්තන අලයි..  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ නිහ, අද අඳට ඉතහ ළදත් 

ශරහ තිශඵ්තශ්ත නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ හුශදක් වුමය 

නළළත් ඇශම් ක්රිඹහලිඹට ඳභණක් සීභහ ශනොය ඊට එවහ 

ගිහිල්රහ, ඒ ශඹෝජනහ ්රභශඹ්ත ඊට ළඩ ළඩ ශොටක් සිදු ය 

්තශ්ත ශොශවොභද ිරඹන හයණඹි..  

1982 අශෝසුම භහශේ 21 ශනිදහ නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ 

්රභඹට මුල්ර තළබුහ. වළඵළි., 1989 අශෝසුම භහශේ 11 

ශනිදහ ශන ශොට නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභශේ ශදළනි 

අදිඹශර්දී ඒ සිඹලුභ ටයුුම රත් තළනභ ශරොප් ශරහ ගිඹහ. ඒට 

ඒ හරශේ  දකුශණ් ඳළළති ීනණඹ ඵරඳෆ ඵ දකුශණ් සිඹලු 

ශදනහ ද්තනහ. ඒ නිහ අද අලය ශරහ තිශඵ්තශ්ත නිල්රහ ඟ 

ශඹෝජනහ ්රභශේදී සිේධ වුණු ළරැදි අඩු ඳහඩු නිළරැදි ය 

ළීමභි..  

භහ ිරඹපු විධිඹට ශොශ ඳහට ආණ්ඩුලි්ත සිේධ වුණහ 

හශේභ, ්තධහන ආණ්ඩුශනුත් ඒ ශේල් වුණු ඵ ව්ත 

ය්තනට අලයි.. ්තධහන ආණ්ඩු 1994 දී ඵරඹට ඳත් ශරහ  

දළනට අවුරුදු 18ක් ගිහිල්රහ තිශඵනහ. වළඵළි., නිල්රහ ඟ 

ශඹෝජනහ ්රභඹ ම්ඵ්තධශඹ්ත ඒ අවුරුදු 18 ුමශභ ත් 

ක්රිඹහභහර් පිළිඵ අශප් ඵරත් අ්රහදඹ ඳශ ය්තන ඕනෆ. 

අවුරුදු 17ක් ඳළළති එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩුශ්ත නිල්රහ 

ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ ම්ඵ්තධ ළරැදි ඹම් ශේ සිදු වුණහ නම්, ඊට 

ශනොශදශනි, ඒ වහ භහන  ර්තභහන ආණ්ඩුශනුත් නිල්රහ 

ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ ම්ඵ්තධ අඩු ඳහඩුම් වහ ළරැදි ණනහක් 

සිේධ ශරහ තිශඵනහ ිරඹන හයණඹ භහ ශම් අසථහශේදී භුම 

ය්තන අලයි.. 

විශලේශඹ්ත තත් රුණක් ව්ත ය්තනට අලයි.. 

නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ ුමශ අද අඳට තිශඵන ඵයඳතශභ 

්රලසනඹ තභි., ඳහඹන හරඹක් ආශොත් භහතය දිසත්රික්ශේ 

ජනතහට ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ ළීමශම්දී රණ මිර ජරඹ රළබීශම්  

්රලසනඹ.    

එශවභ නම්, ඳශමුළනි හයණඹ විඹ යුත්ශත් නිල්රහ ඟ 

ශඹෝජනහ ්රභශේදී සිදු වුණු ළරැදි නිළරැදි ය ළීමභි.. ශදළනි 

හයණඹ විඹ යුත්ශත් නිල්රහ  ශේ රණ ඵහධඹක් විධිභත් 

සථහනත යරහ  රණ අර්බුදශඹ්ත පීඩහට ඳත් න 

ජනතහශේ ඳහීමඹ ජරඹ පිළිඵ ළටලුට විඳුම් ශවොඹහ 

ළීමභි.. ඒ හශේභ ඉතහභ  ළදත් ුම්තශනි අලයතහ තභි., 

නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභශේ ඉවශ ජරහධහය ්රශේලශේ ජරඹ 

ගිනිශොන දි ්රශේලඹට ගිව  ශේ ජරඹත් එක් ශන ඹ්තශ්ත 

ශොශවොභද ිරඹන හයණඹ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, නහටුට හයණඹ ශභඹි.. 

භහතය දිසත්රික්ශේ රක් ුමනට ආ්තන ඳවුල් වයහට, 

එනම් රක් අටට ළඩ ජනතහට ජරඹ ඇුමළු ඳවසුම් 

ඳඹන නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ ළන විවිධ හනු ුමශ 

විවිධ විශලේවශඹෝ අේටි ණ්ත හර්තහ වළදුහ. 1990 දලශඹ්ත 

ඳසශේ බුළුමුල්ර මිටුශේ හර්තහ වහ ක්රිඹහහරි ළරළසභ 

වළදුණහ. ශල්යහජහ තහක්ිජ මිටු හර්තහ වළදුණහ. නිල්රහ 

්රතිනිර්භහණ මිටු හර්තහ වළදුණහ. ඊ.ඒ. භයසිවව මිටු 

හර්තහ වළදුණහ. භවහකහර්ඹ හමිණී ශේනහනහඹ හර්තහ 

වළදුණහ. ඒ 1990 දලශඹ්ත ඳසශේි.. 1960-1970 දලශේ චීන 

යජඹ ව ඇශභරිහ උඳශේල ආඹතනඹ න ඊසීඅි. ආඹතනඹ 

භඟි්ත ශ අධයඹන හර්තහක් 1968 දී එළි දළක්හ. 1979 දී             

ශ්රී රවහ යජශේ ඉල්ලීභක් භත ්රවලශේ ර්ර් ආඹතනඹ ස 

ශ හර්තහ ළන භහ මීට ලි්ත ව්ත ය්තනට ශඹදුණහ. ඒ 

හශේභ 1930 ව 1950 දලරදී ශදොසතය එස.ඒ. වි්රභසිවව 

භළතිුමභහශේ ශඹෝජනහ, ඒ හශේභ 1924 දී හය භහර් අධයක් 

ඊ.සී. ගිල්භ්ත භවත්තඹහ ඉදිරිඳත් යපු ශඹෝජනහ, 1939 දී 

හරිභහර් ඉ්තජිශ්තරු ඵර්්තස භවත්තඹහ ඉදිරිඳත් යපු ශඹෝජනහ 

ශම් අතය ළපී ශඳශනනහ.  

වළඵළි., ශම් සිඹල්රටභ එවහ ගිඹ නිල්රහ  ශේ ඉවශ 

ජරහධහය ්රශේලශේ ජරඹ වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ඹට ශන 

ඹ්තන මුලි්තභ ටයුුම ශශේ රහවිර පුේරශඹෝ ශනොශි.. 

ඕර්තද මිනි්තශදෝරු පීටර් ශඳොනළ්තඩර්  ිරඹන භවත්භඹහ 

විශලේශඹ්තභ ඌරුශඵොක්ශක්දී ඕභල්ශප් ඔඹ වයස යරහ 1787 

දී නිල්රහ  ශේ ුමය ශන ගිඹ හරි භහර් අදටත් තිශඵනහ. ඒ 

ජර භහර් ඹළි පිළිය ිරරීශම් අලයතහ තිශඵනහ. 1937 

වුමශය්ත එභ ජර  භහර් ළඩරහ ගිඹහභ එදහ හිටපු ඉවග්රීසි 

ජහතිඹ්ත පීටර් ශඳොනළ්තඩර් භවත්භඹහශේ ශඹෝජනහ අනු 

ක්රිඹහත්භ ශරහ ඒ හරි භහර් ඳේධතිඹ ඹළි ස ශහ. එශවභ 

නම් අදත් ඒ හරි භහර් ඳේධතිඹ වයවහ ජරඹ ඉදිරිඹට ශන 

ඹ්තනට -වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ඹට ශන ඹ්තනට- පුළු්ත 

්රභශේදඹ්ත ළනත් සිතහ ඵළලිඹ යුුමි. ිරඹරහ භභ ව්ත 

ය්තනට ඕනෆ. 

  2012 ශඳඵයහරි භ 26 ළනිදහ -මීට භහ ිරහිඳඹට ලි්ත

- අයලිඹව භ්තදියශේදී ශම් පිළිඵ හච්ඡහක් ඳළළත්වූහ. ඒ 

හච්ඡහශේදී ජනහධිඳතිුමභහ ිරේහ, "තිස අවුරුදු යුේධඹ නිභහ 

යපු භට අවුරුදු 28ක් එ තළන ඳල්  න නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ 

්රභශේ ්රලසන වින එ ේජක් ශනශභි." ිරඹරහ. එශවභ 

ිරඹරහ ශම් න විට භහ ණනක් ත ශරහ තිශඵනහ. 

ජනහධිඳතිුමභහ ඳරිය ඇභතිුමභහට ිරේහ, දිගිලි ඔඹට අදහශ 

ඉඩම් නිදවස ිරරීශම් ටයුුම භහ ුමනිර්ත අ්ත ය්තන 

ිරඹරහ. දළ්ත භහ ුමශ්ත ඒහ ශදක් ගිහිල්රහ, භහ ුමශ්ත ඒහ 

ුමනක් ඵට ඳත් න හරඹත් ඇවිල්රහ තිශඵනහ.  

වළඵළි., තභ දිගිලි ඔඹට අදහශ ඉඩම් නිදවස ිරරීභ 

ම්ඵ්තධශඹ්ත ඳරිය ඇභතිුමභහශේ ක්රීඹ භළදිවත්  ඇභ සිේධ 

ශරහ නළවළ. අවුරුදු 30 යුේධඹ නිභහ යරහ, අවුරුදු 28ක් එ 

තළන ඳල්  වුණු නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ පිළිඵ ්රලසනඹ 

වින එ ්රලසනඹක් ශනොශි. ිරඹපු ජනහධිඳතිුමභහට වහඹ 

දක්න අශනක් ඇභතිුමභ්තරහ අවුරුදු 28ක් ශනොශි. අවුරුදු 

30ක් ල් ත න ශතක් ඉරහද ඒ ්රලසනඹත් වි්තන වද්තශ්ත 

ිරඹන ්රලසනඹි. අඳට තිශඵ්තශ්ත. 

ඒ අතයභ ශම් හයණඹත් ව්ත ය්තනට අලයි..  ඒ 

හච්ඡහශේදී ව්ත වුණහ, සිවප්පරුශේ භරීනහ ඵයහේ ජර 

යහඳතතිඹට අනු නිල්රහ   ඟ යහඳහයශේ ්රලසන ටි වි්තන 

ජනහධිඳතිුමභහට භළදිවත් ශ්තන පුළු්ත ිරඹරහ. මරහනහරඪ 

රු භ්තත්රීුමභනි,  සිවප්පරුශේ භරීනහ ඵයහේ ජර යහඳතතිඹ ව 

නිල්රහ ඟ යහඳතතිඹ අතය ශනස ්රලසන ශදක් තිශඵනහ. 

භට එඹ ව්ත ය්තන අලයි.. සිවප්පරු උදහවයණඹ අඳට 

2137 2138 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

්තන ඵළවළ. ජනහධිඳතිුමභහට වුරු වරි ළරැදි හර්තහ දීරහ 

තිශඵනහ නම්, ශනොභඟ ඹළ ඇභක් ය්තන වදනහ නම් එඹ 

නිළයදි ශ යුුම තිශඵනහ. ඒ ශභොද? සිවප්පරු ිරඹ්තශ්ත 

ර් ිරශරෝමීටර් 965 යටක්. වුමය ඳහරනඹත්, ඳහීමඹ ජරඹ 

ළඳීමභත්, වකහය යහඳහයඹ වර්ධනඹ ිරරීභත් තභි. 

සිවප්පරුශේ භරීනහ ඵයහේ ජර යහඳතතිශඹ්ත ඵරහශඳොශයොත්ුම 

වුශණ්.  

වළඵළි. අඳට තිශඵන ්රලසනඹ, වුමය ඳහරනඹ ය්තන ශම් 

්රභඹ ශඹොදහ ්තන පුළු්ත වුණත් සිවප්පරුශේ ඳහවිච්චි යපු 

ශඳොම්ඳහහය භඟි්ත  ශේ ඉවශ ජරහධහය ්රශේලලි්ත ුමය ඉත් 

ිරරීශම් ්රභඹ ක්රිඹහත්භ ය්තන ඵළරි තයම් මිර අධි ්රභඹක් 

 ඇභි.. තිශඵන ශඳොම්ඳ ටිත් නඩත්ුම ය ්තන ඵළරි අඳට -

භහල්රහශොඩ, ුමඩහශේ තිශඵන ශඳොම්ඳ ටි නඩත්ුම ය ්තන 

ඵළරි අඳට- භරීනහ ඵයහේ ජර යහඳතතිශේ ආදර්ලඹ ්තන ගිශඹොත් 

අපි ඵශර්ත ලිඳට ළශටනහ ිරඹරහ භභ ශම් අසථහශේ ව්ත 

ය්තනට අලයි.. 

 භරීනහ ඵයහේ ජර යහඳතතිශේ ්රධහනභ අයමුණ මුහුදු යළි්ත 

නයඹ ශේයහ ළීමභි.. වළඵළි., අඳට තිශඵන ්රලසනඹ අවුරුදු 10්ත 

10ට එන වුමය. 2003 දී භහයහ්තති වුමයක් ආහ. දළ්ත 2013 

අවුරුේදි. රඵ්තශ්ත. ආඳහු ළයඹක් භහයහ්තති වුමයක් එි. 

ිරඹන බිඹ  නිල්රහ ඟ ශදඳළත්ශත් ශො ඇ්තට තිශඵනහ.  

ශභොද, නිල්රහ   ශේ ඉතිවහඹ අනු අවුරුදු 10්ත 10ට 

නිල්රහ ඟ ශදඳළත්ශත් භනුසශඹෝ භහයහ්තති වුමශය්ත 

පීඩහ වි්තදහ. අ්තතිභට වුමය ආශේ 2003 දීි.. රඵන අවුරුේද 

2013. මීට ලි්ත 1982 දී වුමයක් ආහ, 1993 දී වුමයක් 

ආහ, 1969 දී වුමයක් ආහ. ඒ නිහ 2013 දී වුමයක්  

ආශොත් ඒ වුමය පිවුමය ඵට ඳත් ය ශන වනහධහය 

ශඵද්තන ඹනහට ඩහ දළ්තභ ඉරහ නිල්රහ ඟ යහඳතතිඹ 

පිළිඵ ටයුුම ිරරීභ අශප් කීභක් ඵට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහඹ ිරඹන හයණඹ භභ ශම් රු බහට භතක් ය 

ශද්තනට ළභළතිි.. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි,  ශම් ිරඹපු හයණහ ුමන 

එිර්ත එ අයශන, භට ථහ ය්තන තිශඵන හරඹ ුමශ ත 

දුයටත් ඒ ළන ථහ ය්තන භහ ළභළතිි.. එක්ත් ජහති ඳක් 

යජඹ හරශේ නිල්රහ ඟ යහඳහයඹ ක්රිඹහත්භ යේදී -එට 

ඒ යජඹ එභ යහඳතතිඹ ක්රිඹහත්භ ය්තනට ඹහශම්දී- සිදු වූ ඹම් 

ඹම් අඩු ඳහඩු පිළිඵ, ඒ හනුශේ ශේලශ්රේමී්තශේ ීනණඹ   

නිල්රහ ඟට ඵරඳෆ ආහයඹ පිළිඵ භභ ව්ත ශහ.  ශම් 

නිල්රහ ඟ යහඳහයශේ ඉවශ ජරහධහයඹට ඩහ ඳවශ 

ජරහධහයශේ අද සිේධ ශරහ තිශඵන ඳරිවහනිඹ ව නහටුදහඹ 

තත්ත්ඹ පිළිඵ ව්ත ය්තනට අලයි.. 

විශලේශඹ්තභ ිරයර ළශශේ යහඳහයඹ ළන ව්ත ය්තනට 

අලයි.. 1983  නිල්රහ ඟ යහඳහයඹ ක්රිඹහත්භ ්තනට 

ලි්ත  අක්ය 5,000ක්  ශම් ්රශේලඹ ුමශ තිබුණහ.  ශො ඇ්ත   ඒ 

අක්ය 5,000්ත අක්ය 2,000ක් අවස ජරශඹ්ත ළකුළු්ත 

්රභඹට  ඹර ව භව ්තන  හ ශහ.    තත් අක්ය 1,000ක්  

වළල් කුඹුරු විධිඹට, එ ්තනඹක් භහ  ඇ හ ශහ. නිල්රහ ඟ 

යහඳහයඹ ඹටශත්  ිරයර ළශශේ, ිරයර ව ශටරලි්ත යුත් 

ශතත් බිම් වයක්ණ භූමිඹක් විධිඹට  - ශතත් බිභක්, ගුරු බිභක් 

විධිඹට- තත්  අක්ය  1,000ක් තිබුණහ.  

1983්ත ඳසශේ ශභොද වුශණ්? 1983්ත ඳසශේ ශම් ්රශේලශේ 

රණතහඹ ඉවශ ගිඹහ. එඹට ශවේුම ශභඹි.. ශම් ආපු 

විශලේවශඹෝ.  -දළ්ත ශම් විශලේවශඹෝ ඇවිල්රහ ඔළුට අත 

තිඹහශන ඵළලුහට ශඵොශවෝ ශදශනක්  ශනොද්තනහ ශදඹක් 

තිශඵනහ. මීට අවුරුදු දවස ණනට ලි්ත  නිල්රහ  ශේ 

ඳවශ ජරහධහය ්රශේලඹ,  විලහර මුහුදු ළල්භිර්ත   මුහුදු ජරඹ   

ඇවිල්රහ  රණ ශපුක්  ඵට ඳත් ශරහ තිබුණහ  ිරඹහ 

ඉතිවහ  හධර තිශඵනහ.  එඹ අභත යරහි.  ශම් විශේල 

විශලේවශඹෝ  ළඩ ය්තශ්ත.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි,  ුමඩහ ්රශේලශේ, යහහුර ඳහය 

්රශේලශේ,  හිත්තළටිඹ ්රශේලශේ  ගුරු බිභක්   වෆරුශොත්  

ශඳොශශො ඹටි්ත  මුහුදු ළලිත්,  සිප්පිටුත්  භුම ශනහ.  මුහුශේ 

සිට  ිර ශරෝමීටර් ශදක් ුමනක් ඈත  ශඳොශශොශ්ත  මුහුදු ළලිි.,  

සිප්පි ටුි. භුම ්තශ්ත ශභොද? අීයතශේ  ශම් ්රශේලඹ මුහුදු 

ශපුක් ඵට ඳත්  ඇ තිබුණු නිහ ි..  වළඵළි. ශම්  හයණඹ  ශම් 

සිඹලු විශලේවශඹෝ අභත ය තිශඵනහ. දළ්ත ශභොද 

ශ්තශ්ත?  ටි හරඹක් ඳහඹනශොට  ශක්ලහර්ණඹ  වයවහ   

ඳ  අබය්තතයශේ තිශඵන රණ   ඉවශට   භුම න තත්ත්ඹක්   

උදහ ශරහ තිශඵනහ. එභ නිහ අද ිරයර ළශශේ  ්රශේලශේ  

තිශඵන සිඹලු විඳරීත තත්ත්ඹ්තශ්ත එභ ්රශේලඹ ශොඩ 

්තනට නම්  නිඹත ලශඹ්තභ දිගිලි  ඔඹ ජරහලඹ වදරහ ේදුට 

ඳවළි්ත  නිල්රහ වහ වයවහ ඉදින අමුණිර්ත  ශවොයශොඩ,  

නහශප් අුම ඟට ජරඹ  රඵහ ශන  අත්ත අමුණ වයවහ  ිරයර 

ළශශේ  යහඳහයඹට ජරඹ රඵහ දීශභ්ත තභි.  ශම් රණ ඹම්තහක් 

දුයට අඩු ය ්තනට පුළු්ත ්තශ්ත.   

දළනට ශොඩ නඟහ තිශඵන අමුණු ශදොශව ඔසශේ  ජරඹ 

ශභනහයණඹ ය්තනට පුළු්ත න විධිඹට ශම් අමුණු ුමශ 

තිශඵන අඳ්රය ඉත් ය, ඒ අමුණු විධිභත් ිරරීභ ළදත් 

ශනහ. ිරයර ළශශේ ඉවශ ්රශේලරට හරි ජරඹ රඵහ 

ශද්තනට  සුල්තහනශොඩ, බිබුර, නවශශදනිඹ වහ  දිශදනිඹ 

මුල් ය ත් කුඩහ ළේ ුමනක් ශොඩ නළඟීශම් අලයතහ 

තිශඵනහ. එක්දවස නසිඹ අසශේ දලශේ ක්රිඹහත්භ ශ 

වර්ධනඹ නිහ ඇතිශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ්තශ්ත  

මිශද්තනට අඳ ත යුුම ක්රිඹහභහර්ඹ ශම් ඩළේද යහඳහයඹි..  

ශභඹත්  1977්ත ඳසශේ  ක්රිඹහත්භ ශ තත් ශොටක්.  ශම් 

ශොට ුමශ -නිල්රහ ඟ යහඳහයඹ ුමශ- එදහ එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ ක්රිඹහත්භ ශ  ළඩ   පිළිශශශේ ඹම් ිරසි හධීමඹ 

්රතිපරඹක් රළබුණහ නම් රළබුශණ් ඩළේද යහඳහයඹ ුමශ 

විතයි. ිරඹන හයණඹත් භහ ව්ත ය්තන අලයි..  ඒ ුමශ භහ 

විශලේශඹ්ත ව්ත ය්තනට  ඕනෆ හයණඹක් තිශඵනහ. 

ඩළේද ඹහඹ, භහල්රහශොඩ ඹහඹ, ළලි්තද ඹහඹ ිරඹන 

්රශේලර  කුඹුරු අක්ය විලහර ්රභහණඹක් ශම් ඹට ශත් හ 

ය්තනට පුළු්තභ රළබී තිබීභ ශරොකු ජඹග්රවණඹක් විධිඹට 

දිර්තනට පුළු්ත. එඹ  තභි. අඳට  දිර්තනට තිශඵන ඹම් ිරසි 

භේටභ ජඹග්රවණඹ. නමුත් ඒ ්රශේලශේ ඇනිේ අටක් ශම් 

නශොට අක්රීඹ ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹන  හයණඹත් භහ ව්ත  

ය්තන අලයි..  එභ නිහ  ඒ ඇශ  භහර්ර ජරජ ඳළශෆටි 

ඉත් ය, ඒ ඇනි ේ ්රතිවසයණඹ ය, ත  අක්ය  500ක්  

හ ය්තනට පුළු්තභ තිශඵනහ. භහල්රහශොඩ 

ශඳොම්ඳහහයශඹ්ත ඉවශ හිස යන ජරඹත් භූ ත  ජරඹ ඉසභුම 

 ඇශභ්ත හ ශ ශනොවළිර තත්ත්ඹට   ඳත් ශරහ තිශඵන  ඒ 

රණ තත්ත්ඹත් භඟ වරි්තනට  ටයුුම ශ යුුම තිශඵනහ. 

එඳභණි. ඒ ්රශේලශේ තිශඵන ළටලු.   

 ේදු යහඳහයඹ ුමශ ඇති ශරහ තිශඵන ළටලු වත 

තත්ත්ඹ්තට  තභ වරි විඳුභක් රළබිරහ නළවළ.  ශවොයශොඩ 

නහශප් ඔඹ පිටහය ළලීශභ්ත සිදු න වහනි පිළිඵ ්රලසනඹ -

නිල්රහ   ශේ අුම වහක්  වුණු ශවොයශොඩ නහශප්  ඔඹ පිටහය 

ළලීශභ්ත සිදු න   ළටලු- වි්තනට  ඹම් ිරසි ක්රිඹහභහර්ඹක් 

්තන  ඕනෆ.  ඒ ක්රිඹහභහර්ඹ වහ දළනට ශවොයශොඩ නහශප් අුම 
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[රු බුේධි ඳතියණ භවතහ] 
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ඟ  වයවහ  තිශඵන අමුණු වත -ජර හිඟඹක් තිශඵන ්රශේලරට 

ජරඹ රඵහ ශදන අමුණු වත-  ්රතිවසයණඹ  ිරරීභට ටයුුම 

ිරරීභ ළදත් ශනහ.   

නහශප්  උඩුමය අමුණ  ස ිරරීභ ශ යුුම තිබුශණ් ඒ 

සථහනඹට ඩහ ඳවළි්ත; ඩු්තන ්රශේලශඹ්ත.  නමුත් විවිධ 

ශේලඳහරන  ඵරඳෆම් නිහ, විවිධ  ඳශහත් ඳහරන භ්තත්රීරු්තශේ 

ඉල්ලීම් භත ශම් ඩු්තන ්රශේලශේ ස ශ යුුම ජරහලඹ 

නහශප්  උඩුමය අමුණ  විධිඹට ඉවශට ශන ඹහභ  ුමශ ඵයඳතශ 

තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹන හයණඹත්, ශම් 

විඹදම් ශ මුදශර්ත රඵහ  ත වළිර නිඹභ ්රතිරහබඹ රඵහ 

්තනට ශනොවළිර තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹන 

හයණඹත් භභ ශම් අසථහශේදී භතක් ය ශද්තනට  අලයි..  

නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ වයවහ  අද  ශනශොට 

ශවක්ටඹහර් 2,800ක් නළත්නම් අක්ය 7,000ක් අනහයක්ෂිත 

්රශේල ඵට ඳත් ය තිශඵනහ. අනහයක්ෂිත ්ර ශේල ඵට ඳත් 

ශරහ තිශඵන  ඒ ්රශේලර වයත් න  ජනතහට ඵයඳතශ 

ළටලුරට මුහුණ ශද්තන ට සිදු ශරහ  තිශඵන ඵත්  භභ ශම් 

රු බහශේදී ව්ත ය්තනට ළභළතිි..  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ නිහ භභ ඉතහ ශෞයශඹ්ත 

ඉල්රනහ ශම් අනහයක්ෂිත ්රශේලශේ තිශඵන ශවක්ටඹහර් 2,800 

පිළිඵ නළත්නම් අක්ය 7,000 පිළිඵ විල්ඳ ශඹෝජනහ ළන 

අධහනඹ ශඹොමු ය්තන ිරඹරහ. ඵණ්ඩත්තය ඳහරභට ඳවළි්ත 

නිල්රහ වහශේ වගු ශළි්ත යරහ, ඉවුරු ඳශල් යරහ ජර 

ඵළසශම් ශේඹ ළඩ ය්තන පුළු්ත නම්, නහඳුර ව්තදිශේ 

ඉ්ත ඵණ්ඩත්තය ඳහරභ දක්හ වක්භන ඳහශර් ශඳේටි ශඵෝක්කු 

ිරහිඳඹක් දහරහ උුමයහ ඹන වහශේ ළඩ ුමය ශඹොමු ය්තන 

පුළු්ත නම්, පිශද ඇශ ්රතිවසයණඹ යරහ ඉතහ ශටි 

භහර්ඹිර්ත ජරඹ නළත නිල්රහ ඟටභ එුම ශ්තනට ස 

ය්තනට පුළු්ත නම්, නහවිභන සිට ළල්රභඩභ දක්හ ර්තශේසි 

යුශේ ඳහ තිබ ශේයද ඇශ නළත ්රතිවසයණඹ ය්තන 

පුළු්ත නම්, ඉවශ නිම්නශේ ජරහල තනරහ අකුරැසශ්ත ඳවශට 

එන ජර ්රභහණඹ අභ ය්තනට විධිභත් ශභෝධහනි ළඩ 

පිළිශශක්, -භභ ලි්ත ව්ත ශ ආහයඹට- ක්රිඹහත්භ 

ය්තනට පුළු්ත නම් ශභ්තන  ශම් ්රශේලර ජනතහට ළඩ 

්රතිරහබඹක් රඵහ ශද්තන පුළු්ත ිරඹන හයණඹ භභ ව්ත 

ය්තන අලයි.. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ භභ හරිභහර් වහ 

ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතය රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ 

භළතිුමභහට සුමති්තත ්තනට ළභළතිි.. ඳසු ගිඹ හරශේ ුමඩහ 

ශඳොම්ඳහහයශේ ශඳොම්ඳ අලුත්ළඩඹහ ය්තනට එුමභහ ඹම් ිරසි 

ක්රිඹහ භහර්ඹක් ත්තහ. ඒ හශේභ අලුත් ශඳොම්ඳ වි ිරරීභට 

ටයුුම ශහ. අපි ද්තනහ අවුරුදු 25ක් තිබුණ ශඳොම්ඳ තභි. ශම් 

ඉත් ය්තනට සිදු වුශණ්. ශම් ටයුත්ත අණ්ඩ ක්රිඹහත්භ 

ය ශන ඹ්තන. අලුත් ශඳොම්ඳ වි ිරරීභ ශවොි.. නමුත් දිගි්ත 

දිටභ, අණ්ඩ ශම් හයණඹ ක්රිඹහත්භ ය්තශ්ත ශොශවොභද 

ිරඹන හයණඹ පිළිඵ ළරිරලිභත් ්තන. ඒ හශේභ, ඩීල් 

පිළිඵ ්රලසනඹ ඔඵුමභහට ශත්ශයනහ ඇති. දශ ලශඹ්ත 

අවුරුේදට රුපිඹල් ශෝටිඹට ආ්තන මුදරක් ළඹ ශන ඒ 

ළටලුට විඳුම් ශොඹහ ්තනට අලය ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ ිරයශළශල් ශතත් 

බිභ ම්ඵ්තධ ්රලසනඹ. ඳරිය අභහතයහවලශේ ළඹ ශීර්ඹ පිළිඵ 

ථහ යන ශම් ශභොශවොශත්දී ිරයශළශල් ශතත් බිභ විනහල 

්තනට ශනොදී රැ ්තනට පුළු්ත ළඩ පිළිශශක්, ඒ හශේභ 

භහතය නයඹ අනහතශේ ඇති විඹ වළිර ජර ළල්භිර්ත ශේයහ 

්තශ්ත ශොශවොභද ිරඹන හයණඹ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු 

ිරරීශම් අලයතහත් භභ ශඳ්තනුම් ය්තනට ළභළතිි..  

1969 වුමය මුල් ය ශන, 1969 වුමය හශේ වුමයක් 

ආශොත් ආඳසු ළයඹක් භහතය නයඹ ඹට ශ්තන ශද්තශ්ත 

නළවළ ිරඹන ඳදනභ උඩි. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ නිල්රහ ඟ 

ශඹෝජනහ ්රභඹ ක්රිඹහත්භ ශශේ. නමුත් අපි දළක්හ, 2003 

වුමය ආපුහභ භවය තළ්තර ශේලි ළඩරහ ගිඹහ. භවය 

තළ්තර ශේලි වුභනහශ්ත ඩරහ දළම්භහ. භවය තළ්තර 

ශේලඳහරනවශඹෝ භළදිවත් වුණහ. භවය තළ්තර ජනතහ 

භළදිවත් වුණහ. ශේලි ඩරහ දළම්භහ. ආඳහු ළයඹක් භහතය නයඹ 

ඹට වුණහ. එශවභ නම් අනහතශේ භහතය නයඹ ඹට 

ශනොශ්තනට ත වළිර ක්රිඹහභහර් පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු 

ය්තනට ළභළතිි..  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ ගිව - නිල්රහ 

අ්තතර් නිම්න ශඹෝජනහ ්රභඹ. ශම් තභි. ඔඵුමභ්තරහ 

ක්රිඹහත්භ ය්තනට ල්ඳනහ යරහ තිශඵ්තශ්ත. 2003 වුමය 

අපි හටත් අභත ය්තනට ඵළවළ. ඳවුල් 47,642ක්, වයවිත වහනි 

83ක්, පර්ණ වහ අර්ධ නිහ වහනි 10,003ක් ව කුඹුරු අක්ය 

8,912ක් විනහල ශමි්ත ශම් වුමය අඳට ඵර ඳෆහ. ඒ හශේභ 

2008 වුමය, 1982 වුමය, 1969 වුමය, 1947 වුමය, 1940 

වුමය හශේ තත්ත්ඹ්ත වමුශේ නිල්රහ ඟ ශදඳළත සශත් වයත් 

න ජනතහ අශ්ත විධ දුක් ශදෝභනසඹ්තට මුහුණ දු්තනහ. 

ල් ත ශරහ ශවෝ නිල්රහ  ශේ ඉවශ ජරහධහය ්රශේලශේ 

ජරඹ ගිනිශොන දි විඹලි රහඳඹට ශන ඹ්තනට ළරසුම් 

ස යමි්ත තිශඵනහ. ඒහ ළරසුම්රට විතයක් සීභහ 

ය්තශ්ත නළති ක්රිඹහත්භ ය්තනට ඹෆභ පිළිඵ අපි ුමටු 

නහ. නමුත් ්රලසනඹක් තිශඵනහ.  

1998 භධයභ ඉවජිශ්තරු උඳශේල හර්ඹහවලඹ නිල්රහ 

 ශේ ඉවශ ජරහධහයශේ ුමය වම්ඵ්තශතොටට ශන ඹ්තනට 

ළරසුභක් වළදුහ. ඒ ළරළසභ සුළු ශනසම් හිත 2011 

අශ්රේල් භහශේ 26 ශනි දහ චීනශේ ළම්සී ිරඹන ආඹතනඹ 

රවහශේ හරිභහර් ශදඳහර්තශම්්තුමත් භඟ දළ්ත විල්ඳ 

ශඹෝජනහලිඹක් විධිඹට ඵහය දීරහ තිශඵනහ. ඵරපුහභ ශම් 

ශදශක් ශරොකු ශනක් නළවළ. ශම් වරිඹට රවහශේ ල් 

අයක්කු ශඵෝතරඹට චීන ි.්ත ටික් දහරහ හශේි. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි. ශඵෝතශල් රවහශේ ල් අයක්කු 

ශඵෝතරඹ. නමුත් දහරහ තිශඵ්තශ්ත චීන ි.්ත. ඒ හශේ තභි. 

තිශඵ්තශ්ත. ඒ නිහ භභ ඉතහ ඳළවළදිලි ව්ත ය්තනට 

අලයි. ශම් ශන ඹ්තන වදන ළඩ පිළිශශ ශොශවොභද ශන 

ඹ්තන වද්තශ්ත ිරඹරහ. ශදිජඹහඹ භළතියණ ශොේනහශේ 

ශභශේරිපිටිඹ, පිටශදිජඹ අමුණක් ශොඩ නඟරහ ගිව   ශේ ජරඹ 

ිරශරෝමීටර් 12.65 උභිර්ත ශන ඹන අතශර් ජර විදුලිඹ 

ශභහශොේ 12ක් නිසඳහදනඹ ය්තනි.. 

ශොටශඳොශ ඔඹට ඒ ජරඹ එුම යරහ එතළනි්ත 

ිරශරෝමීටර් 6.44 උභඟක් වයවහ අම්ඳනහර ජරහලඹක් ශොඩ 

නඟ්තනි.. අම්ඳනහලි්ත ිරශරෝමීටර් 7.94 උභඟක් ඔසශේ 

ිරයභ ළට ජරඹ එුම ය්තනි.. එතළනි්ත ආඳහු  ිරශරෝමීටර් 

5.2ක් දි උභඟක් ඔසශේ මුරුතශශ ජරහලඹට ුමය  ශන ගිහි්ත 

මුරුතශශ ජරහලශඹ්ත ක්තද්රිහ ළට ිරශරෝමීටර් 26ක් දි ඇශ 

භහර්ඹක් ඔසශේ ජරඹ ශන ඹ්තනි.. වළඵළි., ්රලසනඹ 

තිශඵ්තශ්ත මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, වම්ඵ්තශතොට 

දිසත්රික්ඹට අදහශ ිරයභ  ළ තිශඵ්තශ්ත ඊට ලි්ත තිශඵන 

ශම් ව්ත ශ අම්ඳනහර ජරහලඹට ඩහ ඉවළි්ත. එශවභ නම් 

අම්ඳනහර ජරහලඹ ඳවළි්ත තිශඵ්තශ්ත. ිරයභ ළ ඉවළි්ත 

තිශඵ්තශ්ත. ුමය ශොශවොභද ඳවශ ඉරහ උඩට ශන ඹ්තශ්ත? 

එශවනම් ශරොකු ඵළම්භක් ඵඳි්තන ශනහ. වළඵළි., ශම් ්රශේලඹ 

ළන ද්තනහ ශොවිශඹෝ, ශම් ්රශේල ළන ද්තනහ ශොවි වවිධහන 

නිශඹෝජිතශඹෝ ිරඹ්තශ්ත  ඒ ්රශේලර වයත් න ජනතහශේ 

එදිශනදහ වයන භහර්රට වහනිඹක් ශනොන ආහයඹට 
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

ශද්ත්තදලිඹ ුමළි්ත යම්භශල් ්තද වයවහ  වළයවුභක් අයශන 

මීට ඩහ විඹදභ අඩුශ්ත ශම් ජරඹ ශන ඹ්තන පුළු්තද ිරඹහ 

ඳරීක්හ ය ඵර්තන ඕනෆ ිරඹහ.  

1977-1989 දක්හ නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ ක්රිඹහත්භ 

යේදි ශේශීඹ විශේශීඹ විශලේවශඹෝ ශොවි ජනතහ තම 

ශදොි.ුමට ර්තශ්ත නළුම ක්රිඹහත්භ වුණහ. ඒශක් ්රතිපර 

අද භුක්ති විඳිනහ. ඒ නිහ ශම් ිරඹන ්රභශේදඹ ළන අධහනඹ 

ශඹොමු ය්තන අලයතහඹක් තිශඵනහ. විශලේශඹ්තභ - [ඵහධහ 

ිරරීභක්] රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිුමභනි, භට සුළු 

හරඹි. තිශඵ්තශ්ත . ඔඵුමභහශේ පිළිුමරු ථහශේදී උත්තය 

ශද්තන.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, භයශදනිඹ ජරහලඹ ළන 

ව්ත ය්තන අලයි.. භයශදනිඹ ජරහලශඹ්ත අඳට රඵහ 

්තන තිශඵන ්රතිරහබ ්රභහණඹ භදි. ඒ නිහ භභ ිරඹ්තශ්ත 

භයශදනිඹ ජරහල ශේ ්රතිරහබ රඵහ ්තන රළශඵන ්රභහණඹ අඩු 

ශන නිහ ළඩ ්රතිරහබ ්රභහණඹක් රළශඵන ආහයඹට ඒ 

්රශේලශේ වර්ධන ක්රිඹහ දහභඹ දිඹත් ශ්තන අලයි.. ඒ 

හශේභ ත ශොඩ නළඟිඹ යුුම කුඩහ ළේ ශොඩ නඟ්තනට 

අලයි.. එශවභ නළත්නම් භයශදනිඹ ජරහලශඹ්ත ඳභණක් 

අඳරැක් ්රශේලශේ ජරඹ ශභනහයණඹ ය්තන ඵළවළි. 

ිරඹන හයණඹ භභ ශම් අසථහශේදී සිහිඳත් ය්තන ළභළතිි..  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ යදිඹ ්රලසනඹ 

නළත්නම් රණ ඵහධඹ භභ ව්ත ය්තන අලයි.. රණ 

ඵහධඹ අදහශ ්තශ්ත රු දිශ්තස ගුණර්ධන ඇභතිුමභහශේ 

අභහතයහවලඹට. රවහශේ යදිඹ ්රලසනඹ ශඵොශවෝ වහරට 

ඵරඳහනහ. රවහශේ සිඹලුභ වහරට යදිඹ ්රලසනඹ 

ඵරඳහනහ. ශභශතක් ශරහ රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ 

අභහතයුමභහට අදහශ ව්ත යපු හයණහරට අභතය තත් 

ශේල් ිරඹ්තන තිශඵනහ. රණ ඵහධඹ ඉදි ිරරීභ පිළිඵ අද 

ශරොකු අධහනඹක් ශඹොමු ශරහ තිශඵනහ. ශම් රණ ඵහධඹ 

ඉදි ය්තනට ඹේදි සහබහවි රණ නිල්රහ ඟ දිශේ උඩට 

රහ ශන ඹනහ. උදම් භේටභ ශනස  ඇභ නිහ, ජර තයව 

්රහවනඹ නිහ, සුශ ශේ ශේඹ නිහ, ජර භේටශම් ශනසම් 

නිහ, සහබහවි ඳවශ නිම්නශේ සිට ඉවශ නිම්නඹ දක්හ රහ 

ශන ඹන ඒ ක්රිඹහලිඹට අභතය නිල්රහ  ශේ සුවි ශලේකා 

තත්ත්ඹක් තභි. නිල්රහ  ශේ ශඵෝඳශොඩ්ත මුහුද දක්හ 

ිරශරෝමීටර් 34්ත ළඩ ශොටක් ති ශඵ්තශ්ත මුහුදු භේටශම් මීටර් 

බිවදුට ඩහ ඳවළි්ත.  ඒ නිහ හභහනය ඳෆවුභදී වුණත් නිල්රහ 

ඟ රවහශේ අශනක් වහරට ඩහ යදිඹ ඉවශට භ්ත 

ිරරීශම් ළඩ ්රණතහක් තිශඵනහ. ශම් තත්ත්ඹ නළති 

ශ්තනට නම් නිඹත ලශඹ්තභ නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභශේදී 

සිදු වුණු ආහයශේ වහනි සිදු ශනෝතනට රණ ඵහධඹක් 

නිර්භහණඹ ය ත යුුම තිශඵනහ. 

විශලේශඹ්තභ භභ ව්ත ය්තන අලයි., මරහනහරුඪ 

රු භ්තත්රීුමභනි, යජශේ නිරධහරි්ත, ශේලඳහරනවශඹෝ ඳභණක් 

ශනොශි. නිල්රහ  ශේ රණ ජරඹ -මුහුශේ සිට ඳළ මිශණන 

රණ ජරඹ- ඉවශට භ්ත ය්තන භවය පුේරඹ්තශේ 

ක්රිඹහහයම් අඩු ළඩ ලශඹ්ත ඵරඳහ තිශඵනහ.  

 
ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ  ශේ ිරඹුර්තශේ ්රලසනඹකුත් තිශඵනහ. 

ගු බුේධික පතිරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භභ ඒත් ිරඹනහ. වහ ශඳෝ ්රශේලශේ න ළසභ 

ඉත් ිරරීභ, ජර උල්ඳත් සිඳී ඹන ආහයඹට ස ළපීභ,  ශේ 

ළලි ශොඩ දළමීභ, ඉවුරු ළපීභ, භළිජක් වෆරීභ, ශඩොල් ළපීභ, 

ඇශ භහර් -නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ ව ශනත් ්රභ 

ඔසශේ ඇශ භහර්- ළඹුරු ිරරීභ, ඉවුරු වහ ඳවත් බිම් කුණු දභහ 

ශොඩ ිරරීභ වහ  නිරධහරි්ත වහ භවය ශේලඳහරනවි.්තශේ 

භළදිවත්  ඇම් නිහ ශම් රණ ජරඹ භ්ත ිරරීභ හශේභ  ශේ 

ඳවශ ජරහධහයහ ්රශේලර හිටපු ිරඹුර්ත  ශේ ඉවශට භ්ත 

ිරරීභ දක්හ ශම් ්රලසනඹ ඵරඳහ තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ හරශේ  

ඳහල් දරුශෝ, ුමය ්තන ආ ශම් අහිව භනුයශඹෝ ශම් 

සිඹලු ශදනහ ඒශක් පීඩහ  රක් වුණහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ යදිඹ නිහ අද 

ශභොනහද ඇති ශරහ තිශඵන ළටලු. කුඹුරු පුය්ත ශරහ 

තිශඵනහ. ඳහීමඹ ජර -නශ ජරඹ ව ළිව ජර- ළටලු ඇති ශරහ 

තිශඵනහ.  
 

තතණ හ ම්පර්ණශඹ්තභ විනහල ශරහ  භහිහදී්තට 

ආවහයඹ වහ අලය තතණ පිළිඵ ඵයඳතශ ්රලසනඹක් ඇති 

ශරහ තිශඵනහ. ටිිරඹහ ළනි ආ්රභිජ ලහ ර්ධනඹ ශරහ 

තිශඵනහ. ශම් නිහභ ත් ඳහරනඹ බි ළටිරහ තිශඵනහ. 

මිරිදිඹ භත්ය ්රජහ ම්පර්ණශඹ්තභ විනහල  ඇ ඹහශම් තර්ජනඹක් 

ඇති ශරහ තිශඵනහ. යදිඹට ඔශයොත්ුම ශනොශදන සිඹලු  

වජ ඒ ශම් ශභොශවොත න විට බි ළශටමි්ත තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, එදහ ශදොසතය වි්රභසිවව 

භළතිුමභහ ශඹෝජනහ ශශේ භහතයට ළ ශශඳන ශඳොම්ඳහහයඹ 

වද්තන ඕනෆ දිගිලිඔඹ ඉසභත්ශත් ිරඹරහි.. ඇි., එුමභහ ඒ 

ශඹෝජනහ ශශේ? දිගිලිඔඹට අදහශ ්ර ශේලඹ පිහිටහ තිශඵ්තශ්ත 

භහතය මුහුදු භේටශම් ඉරහ අඩ 100ක් උඩ්ත. එතළන වළදුහ නම් 

ශඳොම්ඳ ඕනෆ නළවළ. ගුරුත්ඹ ඔසශේ භහතයට ජරඹ ශන එ්තන 

පුළු්තභ තිබුණහ. නමුත් ඒ අව්තශ්ත නළති 1963 නහදුර 

ශඳොම්ඳහහයඹ වළදුහ.  

එදහ වි්රභසිවව භළතිුමභහ ඳහර්ලිශම්්තුමශේ දී ිරඹපු ශේ 

අව්තශ්ත නළති නහදුර ශඳොම්ඳහහයඹ වළදුහ. ශභොක්ද 
්රතිපරඹ? ශම් යදිඹ ්රලසනඹ නිහ  අවුරුේදට භහ ුමනක් 

නහදුර ශඳොම්ඳහහයඹ වරහ තිඹ්තන සිේධ ශරහ තිශඵනහ. 
කන මීටර් 7,000ක්   ශඟ්ත ුමය ්තන පුළු්ත 

ශඳොම්ඳහහයශඹ්ත අවුරුේශද්ත භහ ුමනක් ළඩ ්තන ඵළවළ. ඒ 
විතයක් ශනොශි.. ඉක් ඵක් නළති ඟ වෆරීශම් ්රතිපරඹක් 

වළටිඹට 1985 වදපු ේදු ශඳොම්ඳහහයඹ භවය හරරට 

්රශඹෝජනඹක් ්තන ඵළරි තළනට ළඩ සිේධ  ඇ තිශඵනහ. 
ුම්තළනි යට 1995දී  ඵරහර ශඳොම්ඳහහයඹ වළදුහ. 

ඵරහර ශඳොම්ඳහහයශඹනුත් භවය ශරහට කන මීටර් 
15,000 ජර ්රභහණඹක් තභි. රළශඵ්තශ්ත. ළඩ ්තන ඵළරි 

තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ භභ 
ශඹෝජනහක් ය්තන ළභළතිි.. ශදදිඹර මුල් ය ත් ළඩ 

පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ යරහ ඒ ්රශේලඹ ුමශ තත් 

ශඳොම්ඳහහයඹක් නිර්භහණඹ ය්තන, රු හරිභහර් වහ ජර 
ම්ඳත් ශභනහයණ ඇභතිුමභහ දළ්ත ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ 

නම්  ඇත්තටභ නහදුර ශඳොම්ඳහහයඹ ක්රිඹහත්භ ය්තන ඵළරි 
හරරදී අඳට ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ ්තන පුළු්තභ රළශඵනහ.  

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතය රු දිශ්තස ගුණර්ධන 

භළතිුමභහශේ අධහනඹට හයණහ ිරහිඳඹක් ශඹොමු යනහ. ඒ 

්රශේලශේ ශො ඇ්තශේ අදව තභි. ඟ වයවහ ශේල්රක් ඵළඳීභට 
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ඩහ ශේේටු හිත regulator එක් ඇති රණ ඵහධඹක් ඉදි 

ිරරීභ ඩහ උචිත ඵ. ශභොද, රණ නළති බීභට ජරඹ ්තන 

නම් ඟ හභහනයශඹ්ත කන මීටර් 11 ශේශඹ්ත රහ ඹහ යුුම 

තිශඵනහ. වළඵළි., ඳහඹන හරශේදී නිල්රහ ඟ රහ ශන 

ඹ්තශ්ත කන මීටර් 4 ශේශඹ්ත. ඒ නිහ භභ ඉතහභත් 

කීභිර්ත ව ශෞයශඹ්ත ව්ත ය්තනට ළභළතිි.,  ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන ඇභතිුමභනි, ශේේටු හිත regulator 

එක් ඇති රණ ඵහධඹක් ඉදි ිරරීභ ළන ඔඵුමභහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු ය්තනඹ ිරඹහ. ඒ හශේභ රු දිශ්තස 

ගුණර්ධන ඇභතිුමභනි, නහවිභන ්රශේලඹ මුල් ය ශන 

ශඳොම්ඳහහය ුමනටභ රණ හිත ජරඹ භ්ත ිරරීභ 

නත්්තනට රණ ඵහධඹ ඉදි ිරරීභ ළනි. ඔඵුමභහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු ශරහ තිශඵ්තශ්ත. නමුත් ඒ ්රශේලඹ ළන 

ද්තනහ ශොවි ජනතහශේ අදව නම් ඒ ශනොශි..  

ඒ අඹ ිරඹ්තශ්ත නහදුර ශඳොම්ඳහහයඹ භහ ුමනක් ළහුත් 

භක් නළවළ -ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශඹ්ත 

ශඹෝජනහ යන සථහනඹට ඩහ- ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹත්, හරිභහර් වහ ජර ශභනහයණ අභහතයහවලඹත්,  

ඳරිය අභහතයහවලඹත් එක් මීට ඩහ ඉවළි්ත දිගිලි ඔඹට අදහශ 

ජර ශඳොම්ඳහහයඹක් වද්තන පුළු්ත නම් ශවොි. ිරඹන එි..  

ඒ ළන ල්ඳනහ යරහ නහදුර භහ ුමනක් අතවළරුණත් 

ශදදිඹර දිගිලි ඔඹට අදහශ ශඳොම්ඳහහයඹක් වදරහ එි.්ත  නිඹභ 

්රශඹෝජනඹ ්තන නම් ශම් රණ ඵහධඹ ඉදි ය්තන අලය 

්තශ්ත ේදු ව නහදුර අතයි. ිරඹරහ ඒ ්රශේලඹ ළන 

අශඵෝධඹක් තිශඵන ශොවි ජනතහ  ිරඹනහ. ඒ නිහ භභ රු 

හරිභහර් වහ ජර ශභනහයණ ඇභතිුමභහශනුත් රු ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන ඇභතිුමභහශනුත් ඉල්ර්තන ළභළතිි., 

ඔඵුමභ්තරහශේ අභහතයහවල ශදභ ශම් ළන ථහ යරහ, 

ශදශක්භ නිරධහරි්ත ඒහඵේධ ශරහ ශම් ඉදි ය්තනට වදන 

රණ ඵහධඹ රුණහයරහ නහවිභන ්රශේලශේ නළති 

වළිරඹහක් තිශඵනහ නම් ේදු ව නහදුර අතය ඉදි ය්තනඹ 

ිරඹහ.   

එතළන ඉදි ිරරීශභ්ත එ ඳළත්තිර්ත ඳහීමඹ ජරඹට යදිඹ 

මිර  ඇභ නතිනහට අභතය හරිභහර් වහ ජර ශභනහයණ 

ඇභතිුමභහටත් ්රශඹෝජනත් න රුණු ණනහක් ඒ ුමළි්ත 

සිේධ ශනහ. ්රධහන ලශඹ්ත රුණු වතයක් සිදු ශනහ. 

ඳශමුළනි හයණඹ ඳහීමඹ ශභ්තභ හෂිහර්මි ටයුුම වහ 

ජරඹ රඵහ ්තනට පුළු්ත  ඇභි.. ශදළනි හයණඹ  ේදුශ්ත 

ඉවශ  ශේ ඳුමර තයභක් ශොඩ  ඇභ ශම් වයවහ සිේධ ශනහ. ඒ 

නිහ භූත ජර භේටභ ඉවශ නවහ ්තන පුළු්ත. අද නිල්රහ 

 ශේ තිශඵන ශරොකුභ ්රලසනඹක් තභි. භූත ජර භේටභ විලහර 

ලශඹ්ත අඩු  ඇභ. භභ ලිනුත් ිරේ විධිඹට ශම් අීයතශේ මුහුදු 

රපුක් විධිඹට තිබුණු නිහ  භූත ජර භේටභ විලහර ලශඹ්ත 

අඩු න ශොට රණතහ ළඩ ශනහ.   

අඳට අලය ශරහ තිශඵ්තශ්ත නිල්රහ   ශේ ඳවශ 

ශ්රෝිජශේ භූත ජර භේටභ ඉවශ නවහ ්තනි.. ඒට ශම් 

ශඹෝජනහ ළදත් ශනහ. ුම්තළනි හයණඹ ළිවර රණතහ 

පිළිඵ හයණඹි..  නිල්රහ  ශේ ඳවශ ශ්රෝිජඹට අදහශ 

තිවශොඩ, ඩළේදු, නහදුර, ඵ්තඩත්තය, නහි.ම්ඵර ළනි 

්රශේල ණනහ හශේභ භහලිම්ඵඩ ්රහශේශීඹ ශල්ම් 

ශොේනහශේ ්රශේල ණනහ ළිව ජරඹ ඳහනඹ ය්තන ඵළරි 

තත්ත්ඹට  ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ  ශඟ්ත ්තනහ ජරඹ 

හශේභ ළිව ජරඹත් ඩහත් හර්ථ භේටශභ්ත ඳහවිච්චි ය්තන 

පුළු්ත ශ්තන ශම් රණ ඵහධඹ ේදු ව නහදුර අතය වි 

ිරරීශම් ්රශඹෝජනඹක් තිශඵනහ.  

වතයළනි හයණඹ අනහයක්ෂිත ්රශේලරට ජරඹ 

ඳළමිණීශභ්ත එභ ්රශේලර ජනතහ මුහුණ ඳහ ඇති තත්ත්ඹි..  

භභ ලි්ත ව්ත ශ ඳරිදි ශවක්ටඹහර් 2,800ක් නිල්රහ ඟ 

ශඹෝජනහ ්රභශඹ්ත අනහයක්ෂිත තත්ත්ඹට ඳත් යරහ එහි වයත් 

න ජනතහශේ භහන අි.තිහසිම් අහිමි යරහි. තිශඵ්තශ්ත.  

ඒ අඹට ්තදි දීරහ නළවළ. ඒ අඹ අනහයක්ෂිත ්රශේලරභි. වයත් 

ශ්තශ්ත. ඒ නිහ ඒ ්රශේලර වයත් න ජනතහට ශම් ුමළි්ත 

හධහයණඹක් ඉසට ය්තන අඳට පුළු්තභ රළශඵනහ.  

ශභොද, ශම් ජරඹ අත්ත අමුණ වයවහ ිරයර ළශල්ට 

ශනළල්රහ ඒ ආ්රිත ශොවි බිම්ර තිශඵන රණ ශෝදහ වරිමි්ත 

ආඳසු තහක් ුමඩහ ශඳොම්ඳහහයඹ ව ුමඩහ අට තිශඵන 

ගුරුත්ශඹ්ත  ඳවශට රහ ශන ඹන ්රභශේදඹ ඔසශේ රණ 

ඉත් ිරරීශම් ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ය්තන පුළු්තභ 

රළශඵනහ. ඒ නිහ ඒ ළන අධහනඹ ශඹොමු ය්තන අලයි..  

 මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ඒ හශේභ තත් හයණඹක් 

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ  ඇභතිුමභහශේ 

අධහනඹට ශඹොමු ය්තන භහ ළභළතිි.. දළ්ත ශම් නිල්රහ  ශේ 

ශඳෝ ්රශේලඹ වයවහ භවහ ඳරිභහණ යහඳතති ුමනක් ක්රිඹහත්භ 

නහ. ඳශමු ළනි යහඳතතිඹ භහතය - තයභ දුම්රිඹ භහර්ඹි.. 

ශදළනි යහඳතතිඹ භහතය - ශොශම අධිශේගී භහර්ශේ භහතය සිට 

ණ්ත වළදීශම්දී ඳශමුළනි ිරශරෝ මීටර් 20 ළසීභි.. ුම්තන 

යහඳතතිඹ ක්රිඹහත්භ  ඇභට නිඹමිත භහතය සිට වම්ඵ්තශතොට 

දක්හ වූ අධිශේගී භහර්ඹි..  ශභභ භහතය - වම්ඵ්තශතොට 

අධිශේගී භහර්ඹ  භ්ත ය්තන වද්තශ්ත ුමඩහ, ිරයර ළශල් 

ආ්රිත  ජර මරහර ව ජරහ්රිත ඳරියඹ මුල් ය නිමිනුි..  ඒ 

නිහ ඒ ්රශේලශේ ජරවන යටහට වහනිඹක් ශනොන ආහයඹට 

ශොශවොභද ශම් භවහ ඳරිභහණශේ යහඳතති වර්ධනඹ ය්තශ්ත 

ිරඹන හයණඹ පිළිඵ දළඩ අධහනඹ ශඹොමු ශ යුුමි. ිරඹහ භහ 

ිරඹනහ. එශවභ ශනොවුශණොත් ආඳසු තහක් විලහර මුදරක් 

විඹදම් ිරරීභ ්රශඹෝජනඹක් ශනොශ්තන පුළු්ත.  

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහවලඹ 

නිල්රහ  ඟ යහඳතතිශේ ශරහ තිශඵන අඩු ඳහඩුම් ඳවශ 

ජරහධහය ්රශේලශේ නිළයදි ශත්, ඉවශ ජරහධහය ්රශේලශේ ළඩ 

ජරඹ වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ඹට ව ගිනිශොණ දි ්රශේලඹට 

මුදහ වරි්තනට ටයුුම ශත්,  නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ 

ඹටශත් රණ ඵහධඹක් ඇති යරහ රණ රහ ශන ඒභ ඹම් 

භේටභට අභ ශත්, -රණ රහ ශන එන එ 

ම්පර්ණශඹ්ත නත්්තන ඵළවළ. නළළත්විඹ යුුමත් නළවළ. 

ශභොද, රණ අලයි. භවය ඳරිය ඳේධති ක්රිඹහත්භ 

ශ්තන-  අහනශේදී භහතය - ශොශම අධිශේගී භහර්ශේ 

ඳශමුළනි ිරශරෝ මීටර් 20්ත ජරවන යටහට න ්රලසනඹත්, ඒ 

හශේභ භහතය - තයභ දුම්රිඹ භහර්ශඹ්ත ජරවන යටහට 

න වහනිඹත් - 

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුමභනි, ඔඵුමභහට ත විනහඩ 05 හරඹක් 

ඳභණි. තිශඵ්තශ්ත. 
 

ගු බුේධික පතිරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශවොි.. ඒ හශේභ ශඹෝජිත භහතය - වම්ඵ්තශතොට අධිශේගී 

භහර්ඹ ුමශ ඇති ශරහ තිශඵන ්රලසනඹත්, ඇති ශ්තන පුළු්ත 

්රලසන ළනත් අධහනඹ ශඹොමු ශ්තන ඕනෆ. නළත්නම් 

ඔඵුමභ්තරහ විඹදම් යන ශම් මුදල් සිඹල්ර ඟට ළප ඉනි ශේ 
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

විනහල නහඹ ිරඹන හයණඹ භහ ශඳ්තහ ශද්තන ළභළතිි.. ඒ 

නිහ ශභ්තන ශම් ිරඹන ්රධහන හයණහ පිළිඵ ඔඵුමභහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු යනහ.   

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි,  අද විනහඩ 51ට ආ්තන 
හරඹක් ුමශ භභ ශඳ්තහ දු්තනහ, නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභඹ 
ක්රිඹහත්භ යේදී ඇති වුණු ්රධහන ්රලසන ුමනක් පිළිඵ. 1979දී 
්රවලශඹ්ත යපු අධයඹනට අනු 1989 දක්හ ක්රිඹහත්භ වුණු 
නිල්රහ   ඟ ඳවශ ජරහධහය ්රශේලශේ ිරශරෝමීටර් 
දවුමනවභහය ශේලි වළදුහ. ත ිරශරෝමීටර් දවුමන විතය 
ශේලි වද්තන තිශඵනහ.  නිල්රහ ඟ ුම්තළනි අදිඹශර් ඒ අත 
වළය ගිඹ ශොටස ටි අ්ත ිරරීභත්, අතයභඟ ඇණ හිටපු ළඩ 
ටයුුම ම්පර්ණ ිරරීභත්,  ඇති ශරහ තිශඵන ළටලු නිළයදි 
ිරරීභත් අද හලීන අලයතහක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ 
ඳශමුළනි හයණඹ.  

ශදළනි හයණඹ ශම්ි.. ඳහඹන හරශේදී නිල්රහ  ශේ 
ඉවත්තහ දක්හ නිල්රහ  ශේ පිහිටීභ ව විවිධ භහන 
ක්රිඹහහයම් හශේභ, නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභශඹ්ත සිේධ 
වුණු ඇදකුද නිහ ඉවශට රහශන ඹන යදිඹ නළළත් ඇභ වහ 
රණ ඵහධඹ නහවිභන හශේ ්රශේල ඉරක් ය්තශ්ත නළති 
භභ ලි්ත ව්ත ශ ේදු ව නහදුර අතයභඟ ්රශේලඹ 
සථහනත ිරරීභ ශශයහි  අධහනඹ ශඹොමු ශ යුුම තිශඵනහ. 
ඒ රණ ඵහධඹ ුමළි්ත පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ හශේභ තෂි 
බිම්රට ජරඹ රඵහ ්තනටත් පුළු්ත ්රභ ශේදඹක් ස ශ 
යුුම තිශඵනහ. ඒ තභි. ශදළනි හයණඹ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ුම්තළනි හයණඹ ශම්ි.. 
ගිව  ශේ ළඩපුය තිශඵන ජරඹත්, නිල්රහ  ශේ ළඩපුය තිශඵන 
ජරඹත් ඉවශ ජරහධහය ්රශේලශේ ඇති යන ්රභත් ළඩ 
පිළිශශක් වයවහ නළ ශඟනහිය ගිනිශොනදි ්රශේලරට ශන 
ඹ්තනට, වම්ඵ්තශතොට දිසත්රික්ඹට ශන ඹ්තනට  ඩහ විධිභත් 
්රභශේදඹක් ස ශ යුුම තිශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි,  ඒ නිහ ශභ්තන ශම් ිරඹන 
්රධහන රුණු ුමන ශනුශ්ත භභ මුලි්ත ව්ත ශ සිඹලුභ 
අභහතයහවල එක්හසු ශරහ ටයුුම ශ යුුම ශනහ. ශම් වහ 
හරිභහර් අභහතයහවලඹ ඳභණක් මුල් ශරහ වරි ඹ්තශ්ත නළවළ.  ඒ 
අභහතයහවල සිඹල්ර මුල් ශරහ ඒහඵේධ, ශභෝධහනි ළඩ 
පිළිශශක් ශම් ශනුශ්ත ක්රිඹහත්භ ශ යුුම තිශඵනහ. ඒ 
ළන සිඹලු ඳහර්ලස භඟ ථහ ශ යුුම තිශඵනහ. ශම් ුමළි්ත 
ඹම් ිරසි ්රජහට ඹම් වහනිඹක් ශනහ නම් ඒ අහධහයණි.. 
විශලේශඹ්තභ අම්ඳනහර ජරහලඹ ඉදි ය්තන ඹ්තශ්ත 
ඓතිවහසි ඳනහඩු තම ්තනට මුල් වුණු ්රශේලශේි.. 
ශම්හ එදහ ඳශමුශනි විජඹඵහහු යේජුරුශෝ කීර්ති කුභහයඹහ 
විධිඹට යම්භශල් ්තද මුල් යශන ශේනහ වවිධහනඹ යමි්ත  
ටයුුම ශ ඓතිවහසි උරුභඹ්ත තිශඵන ්රශේලි.. ඒ උරුභඹ්ත 
තිශඵන ්රශේලර තිශඵන ඒ ඓතිවහසි උරුභඹ්ත ශනොනළශන 
විධිඹට, ඒ හශේභ ඒ ්රශේලර ඳයම්ඳයහත වයත් න 
ජනතහට හධහයණඹක් ඉසට ශන විධිඹට විධිභත් ්රභශේදඹක් 
ඔසශේ ශම් ළඩටව්ත ක්රිඹහත්භ ිරරීශම් ළදත්භ භභ ශම් 
අසථහශේදී ශඳ්තහ ශද්තන ළභළතිි.. ඒ නිහ ශභ්තන ශම් 
ිරඹන සිඹලු රුණු රහ ඵරමි්ත අභහතයහවලර භනහ 
ම්ඵ්තරණයණඹක් ඔසශේ ශම් ටයුුම ක්රිඹහත්භ ශ යුුමි..   

ජහතය්තතය උඳශේලශඹෝ, දළ්ත චීනශඹ්ත එ්තන වදන චීන 
භහම් -ශම් සිඹලු ශදනහ- එක්හසු ය ත්තහට යදක් නළවළ. 
වළඵළි. ශම් ශොවිඹහ, ශම් ශොවි වවිධහනඹ, ශම් ළන 
අශඵෝධඹක් තිශඵන ඒ ඳහයම්ඳරි ම්්රදහි. උරුභඹ්ත හිත 
ජනතහ -ඒ ්රජහ- අභත යරහ ශම් ළශඩ් ය්තන ඹ්තන එඳහ.  

එශවභ වුශණොත් ඵශර්ත ළිඳට ළටීභකුි. සිේධ ්තශ්ත. ඒ 

නිහ භභ තමු්තනහ්තශේරහශ්ත ඉල්ර්තශ්ත අ්තන ඒ සිඹලු 
හයණහ රහ ඵරමි්ත ඒ සිඹලු රුණු පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු 

යමි්ත නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ්රභශේ ටයුුම නිභහ ය්තන 
ිරඹරහි..  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, භශේ අහන විනහඩශේදී 
නිල්රහ නිම්න ශොවි වවිධහනශේ ශල්ම් ජඹතිස කුරුමව 

භවත්භඹහ නිල්රහ ඟ ළන ලිඹහ තිශඵන නිළිර්ත භශේ 

අදවස දළක් ඇභ අ්ත ය්තන ඵරහශඳො ශයොත්ුම ශනහ. ශම් 
නිළ ශම් රු බහශේ සිඹලු ශදනහශේ -විශලේශඹ්ත රු 

ඇභතිුමභ්තරහශේත්, ඒ හශේභ ශභඹට අදහශ සිඹලු 
නිරධහරි්තශේත්- චිත්ත ්තතහනශේ ළඹුරි්තභ ටව්ත  ශි. 

ිරඹරහ භහ හිතනහ.  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්තත්රීුමභනි, ඔඵුමභහශේ හරඹ අහනි..  

 

ගු බුේධික පතිරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

විනහඩඹිර්ත භභ ශම් ිරඹරහ අ්ත යනහ. භට තරතහ 

භ්තත්රීුමමිඹශ්ත ඒට විනහඩඹක් රළශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, ශභ්තන ශම් තභි. අද 

නිල්රහ ඟ මිටිඹහශත් වයත් න ජනතහශේ ළඵෆ ශේදීමඹ 

තත්ත්ඹ.  
 

"ශවෝ ශවෝ වඬ නඟන 

භව යුයට ඇශදන 

නිල්රහ භව නදිඹ 

භව ළසි ඇද වළශරන ර 

රි. ම් බිම් ඹට ය 

සිදු න භව විඳත් ශක්්තනට ශොසි්ත  

සිදු ශශේ තත් භව විඳතිර......... 
 

ශඵෝතන දිඹ බික් නළත 

ජරඹ භරඩ  ඇ ඇත 

භරඩ ශඵොය දිශඹ්ත 

ඇශල් පිරී ඇත... 
 

අටු ශොටු පිරී ඉතිරී ගිඹ 

ශොවි බිම් පුය්ත  ඇ ඇත 

මීමු්ත කුඹුශය නළත 

කුඹුශය ශොවිඹහද නළත.... 
 

ශොවි බිම් වළය දභහ 

උදලු දෆළති දඬභළසි උඩ දභහ  

ඵඩ විඹත රැ ්තන 

ශවොඹහ ඹි. රැිරඹහක්..... 
 

ශොවි දිඹිජ රහශප්  

ශොවි පුතහ අඹහශල් 

වයවිතඹ රැ ්තන 

ය්තශ්ත භව ටනිර...... " 

ශභ්තන ශම් හයණඹ අශප් චිත්ත ්තතහනශේ ළඹුරි්තභ 

ටව්ත තිශඵන තහක් ල් නිල්රහ මිටිඹහශත් ජනතහට 

අහධහයණඹක් ශනොශ්තනට සිඹලු ඵරධහරි්ත ටයුුම යි. 

ිරඹරහ භභ විලසහ යනහ. ශඵොශවොභ සුමතිි..  

2147 2148 

[රු බුේධි ඳතියණ භවතහ] 
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ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා (ජවම්පාෙන ශා 

ජාපලශන අමාතයුරමා වශ ණණ්ු  පාර්නලදේ ප්රධාාන 

වංවිධාායකුරමා  
(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண - லர்ஸகல், 

டிகரனமப்தை அமஸசரும் அசரஸகத் ப்தறன் 

தொற்ரகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමභනි, හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් 

ශභනහයණ අභහතයහවලශේත්, ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

අභහතයහවලශේත්, ඳරිය අභහතයහවලශේත් ළඹ ශීර් ම්ඵ්තධ 

ථහ යන අසථහශේදී- 

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිුමභනි, භදක් නිවඬ ශ්තන. ශම් අසථහශේදී රු 

නිශඹෝජය හය බහඳතිුමභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇති.  

 
අනුරුල ගු දමොශාන් ප්රියෙර්න ෙ සිල්ලා මශතා මූාවනදයන් 

ඉලත් වුදයන්, නිදයෝජය කාරක වභාපතිුරමා මුාවනාරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர 

அர்கள் அஸூகறரசணத்றணறன்ர அகனர,  

குலஸூகபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்   மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA 

left the Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 

took the Chair. 

 

ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහවලඹ ශනුශ්ත ඳශමු 

ශොට අශප් නිශඹෝජය අභහතයුමමිඹ විසතය යහශිඹක් ඉදිරිඳත් 

ශහ.  

භභ ඳශමුශ්තභ ව්ත ය්තනට ළභළතිි., අශප් ය ට  සිේ 

භවහ වහලි්ත ශඳෝණඹ ශන, තත් වහල් 103ිර්ත 

ශඳෝණඹ ශන ඒ හශේභ ළේ, ඇශශේළි, ශඳොකුණු ආදිශඹ්ත 

ශඳෝණඹ ශන භවහ ජර ම්ඳත උරුභඹ භුක්ති විඳින ඵ.           

ශ්රී රවහශේ උරුභඹ හරි ර්භහ්තතශේ ්රහතිවහර්ඹ ඵ ළභ 

ශදනහභ පිළි්තනහ. ඒ භත වයත් වුණු ශිසනහකහයඹක් ශනස  ඇ 

එඹට ඩහ ඵටහිය අනුයණහදී භහජඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ 

ශමි්ත තිශඵන අර්බුදඹ අපි භ්ත ශද, අඳට සබහ ධර්භඹහ 

රඵහ දී තිශඵන ජර සුම නිහ භවහ ජර අර්බුදඹිර්ත ශතොය 

තභත් ටයුුම ය්තනට පුළු්තභ රළබී තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, අශප් ජහති ජර ම්ඳහදන 

භණ්ඩරඹ භඟි්ත සිඹඹට 43ට ඳභණ ඳහීමඹ ජරඹ නශ 

භහර්ශඹ්ත රඵහ ශදනහ. ඒ හශේභ අශප් යශේ ග්රහමීඹ 

ජනතහශ්ත තිස රක්ඹට ඳභණ 3,500ක් ඳභණ වූ ්රජහ ජර 

යහඳතති භඟි්තද එභ ඉරක් පුයහර්තනට අඳට පුළු්තභ රළබී 

තිශඵනහ. ශම් යහඳතතිශේ අහනඹත් භඟ ්රජහ ජර 

යහඳතතිඹට න භ්ත භහර්ඹක් ඇති ය්තන අඳට ඳසු ගිඹ 

ශර් ව ශම් ශර් පුළු්ත වුණහ. ජහති ්රජහ ජර බහයඹ ඇති 

ිරරීශභ්ත 3,500ක් ඳභණ වූ ශම් ්රජහ ජර වවිධහනරට එභ 

හර්ඹඹට එක් ්තනට අසථහ රහ දී තිශඵනහ. අශප් යශේ 

ජර ක්ශේත්රශේ -ජර ර්භහ්තතශේ- ජනතහ ශේ ඳහීමඹ ජර 

්රලසනඹ විහ ළීමභ වහ වූ ක්රිඹහ භහර්ශේ න ්රශේලඹක් 

"භහි්තද චි්තතන" ්රතිඳත්ති ්රහලනඹ අනු ඇති ය තිශඵනහ. 

ශභභ බහයඹ ශදඳහර්තශම්්තුමක් ශනොශේ. ශභඹ වසථහක් 

ශනොශේ. ශභඹ ශඳෞේලි භහභක්ද ශනොශේ. ශභඹ ්රජහ, ජර 

ම්ඳහදන භණ්ඩරශේ වහ යහජය අභහතයහවලද එමුුමක් -

වබහගිත්ඹ- ඇති  න ශභනහහරිත්ඹක් ඇති ක්රිඹහ 

භහර්ඹක්. ශම් බහයඹ ඇති ිරරීභ ුමළි්ත අපි ඵරහශඳොශයොත්ුම 

ශනහ, දළනට ඳතින ්රජහ ජර යහඳතති සිඹල්ර ආයක්හ 

යශන ඒ හශේභ ඒහ පුනරුත්ථහඳනඹ ය්තන අලය 

ඳවසුම්, ගුණහත්භ තත්ත්ඹ්ත නඟහ සිටු ඇභට අලය ම්ඳත්, 

ශේහ්ත රඵහ දීභ ුමළි්ත ඩහත් ්රශඹෝජනත් ආහයඹට ශම් 

රක් තිවක් වූ ජනතහට ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දීශම් ඉරක්ඹට 

ශන ඹ්තන. අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් 

යමි්ත ශභභ ්රජහජර  බහයඹ ළන ව්ත යමි්ත ශ්ත යන 

රද මරය ්රතිඳහදන ළන භභ ශම් අසථහශේදී විශලේශඹ්ත 

ව්ත ය්තනට ළභළතිි.. ඒ භ්තද? න ්රශේලඹක් අලය  ඇ 

තිශඵ්තශ්ත අශප් යශේත්, ශරෝඹ පුයහත් ්රජහශේ වබහගිත්ඹ 

ඇති ය නිමි්ත ශම් ජර මරහර ආයක්හ ය ළීමභටි.. 

්රජහශේ උන්තදු ඇති යළීමභ ුමළි්ත ශභළනි යහඳතති වයවහ 

ම් භේටශම් තිශඵන කුඩහ ජර මරහර ආයක්හ ය දීශම් හර්ඹ 

බහයඹටද භළදිවත් ශ්තනට පුළු්තභ රළශඵනහ. හරිභහර් වහ 

ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතය රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ 

භළතිුමභහ ව්ත ශ විධිඹටභ අශප් යටට ිරයුබික් මීටර් බිලිඹන 

100ක් ඳභණ ළසි ජරඹ ඇද වළශරනහ.  

ශභි.්ත සිඹඹට 40ක් අඳ ්රශඹෝජනඹට ්තශ්ත නළවළ. ශභභ 

ජරඹ ිරයුබික් මීටය බිලිඹන 40 ්රශඹෝජනඹට ත වළිර න ශේ 

ජහති අවස ජර ්රතිඳත්තිඹක් ආයම්බ යරහ, නහරි වර්ධන 

ීමතිඹ ඹටශත් ඒ පිළිඵ ශයගුරහසි ස යරහ ක්රිඹහත්භ ිරරීභ 

අපි ආයම්බ ශහ. අඳ දළ්ත ඒ වහ භහන ්රතිඳත්තිඹක් ජහති ජර 

ම්ඳහදන ඳනත් ශටුම්ඳත ඹටශත් ඇති යමි්ත, ෆභ නිභ 

ජරඹ ඉතිරි ිරරීභ වහ න න ශයගුරහසි ස යමි්ත ඹනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ, අඳවිත්ර ජරඹ ඳවිත්ර 

ශොට  ඹළි ්රශඹෝජනඹට ළීමභට අදහශ න ශයගුරහසි ස 

ිරරීභ වහ වූ මිටු හර්තහත් දළ්ත රළබී තිශඵනහ. අශප් යශේ 

අඳ ්රශඹෝජනඹට ්තනහ ජරඹ ඹළිත් ඳවිත්ර ශොට ශදුම්ත 

තහක් ්රශඹෝජනඹට ළීමභට පුළු්ත ඵ අඳ අභත ශ යුුම 

නළවළ. එභ ජරඹ බීභට ශනොත්තත්, ඳවිත්ර ශොට ශනත් ටයුුම 

වහ ශඹොදහළීමශම් වළිරඹහ අඳ තභ ්රශඹෝජනඹට අයශන 

නළවළ. න තහක්ණඹ ඹටශත් ඒ වහ වූ න ක්රිඹහ භහර්ඹක් අපි 

ආයම්බ ය තිශඵනහ. එඹ  සථහන කීඳඹ දළනුදු හර්ථ 

ක්රිඹහත්භ න ඵ භහ ව්ත ය්තන ළභළතිි..  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඹළිත් යක් භහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්්තුමශේ ්රහල ය්තන ළභළතිි., පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ 

භව ශඳොශශො ශෝද්තන ළීමභ භවහ අඳයහධඹක් ඵ. රු ජිත් 

ශ්රේභදහ භළතිුමභනි, ඔඵුමභහට ිරඹ්තන අභත වූ ශදඹක් එඹ. 

රු භ්තත්රීුමභනි, ඔඵුමභහශේ වශඹෝඹ ශද්තන භහ ශම් ිරඹන 

හයණඹට. ශොශම වශත් රසණ ශල්ර රසණ භල් 

ඳළශරට පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ දළමීභ අඳයහධඹක්. ඒ ජරඹ දුප්ඳත් 

ඳළල්ඳත්ර ඉ්තන අඹට ශද්තන පුළු්ත ්රභශේදඹක් අපි  

වද්තන ඕනෆ.  ඳහවිච්චි යන ජරඹ ඳවිත්ර ශොට ඹළිත් ඳහවිච්චි 

යන න ්රභශේදඹක් අපි ශඹෝජනහ යනහ. අද ඉදි න ෆභ 

ශවෝටරඹටභ ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

භඟි්ත  ශෝතශේසි ඳනමි්ත,  ඳහවිච්චි යන ජරඹ ඳවිත්ර ශොට 

ඹළි ්රශඹෝජනඹට ළීමභ වහ  උඳශදස රඵහ දී තිශඵනහ. ඒ 

ඳවිත්ර යන ජර ්රභහණඹ ශනුශ්ත අඳ රඵහ ශදන ඳවිත්ර යන 

රද ජරඹ ශනත් ඳහරිශබෝගිඹකුට ඳහවිච්චි ිරරීභට ඇති 

වළිරඹහ අපි ඵයඳතශ ශර ළරිරල්රට ශන තිශඵනහ.  
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, භහ පිළිුමයක් දිඹ යුුමි. රු 

ජිත් ශ්රේභදහ භ්තත්රීුමභහ කුඩු ශයෝඹ පිළිඵ ව්ත ශ 

රුණු ම්ඵ්තධශඹ්ත. එුමභහ ශඵොශවොභ ශවො දීර්ක ථහක් ඒ 

ම්ඵ්තධශඹ්ත ශහ. අශප් අභහතයහවලඹ භේටමි්ත ශම් ්රලසනඹ 

වඳුනහ ශන යජ යට, භවළලි රහඳර ව දකුණු ඳශහශත්ත්, 

අම්ඳහය දිසත්රික්ශේ කීඳ තළනත් ඳවිත්ර ජරඹ රඵහ දීශම් ළඩ 

ටවනට අඳ ්රමුත්ඹ රඵහ දී තිශඵනහ.  ඳවිත්ර ජර 

යහඳතතිඹක් ඇති ිරරීභට ත න හරඹ අපි තමු්තනහ්තශේරහ 

ද්තනහ.  

අශප් ඉරක්ඹ යජ යටටත්, ඒ හශේභ අශනකුත් 

්රශේලරටත් පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ වළිර ඉක්භිජ්ත රඵහ දීශම් ක්රිඹහ 

භහර්ඹ හර්ථ ිරරීභි.. ඇි. ඒ? අනුයහධපුයශේ යන රද 

මීක්ණඹිර්ත අඳට දළන ්තන රළබුණහ පිරිසිදු ඳහීමඹ ජරඹ 

රඵහ ශදන ්රශේලර කුඩු ශයෝශඹ්ත ශඳශශන ්රභහණඹ 

ඉතහභ අඩුි. ිරඹරහ. අශනක් ඳළත්ශත්ත, කුඩු ශයෝඹට ශොදුරු 

න තත්ත්ඹ ඇති යන, ඳළිශඵෝධ නහල, යහඹනි ශඳොශවොය 

ආදිඹ ළන සථිය පිඹයක් ළීමශම් ක්රිඹහ භහර්රටද අීයර්ණ 

 ඇශම් අලයතහ අඳ අතය නිය්තතයශඹ්ත හච්ඡහට බහජන න 

හයණහක්. ශම් පිළිඵද සථිය ්රතිඳත්තිඹක් ඇති ය ළීමභ 

ළදත්. ශම් න විට යජ යට හුදරහ වූ ම්භහනරට ඳහීමඹ 

ජරඹ ශඵදහ වළරීශම් ජවභ ශේහක් ඇති ිරරීභ අඳ සිදු ය 

තිශඵනහ. අශප් ශලවහ්ත ශේභසිවව භ්තත්රීුමභහත් ශම් ළන ව්ත 

ශහ.        

අපි ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ, ්රධහන යහඳතති වභහය ිරරීභ සිදු 

න ුමරු ඳවිත්ර යන රද ජරඹ කුඩහ ටළවිර භඟි්ත ම්භහනරට 

රඵහ දීශම් ටයුුම ය්තන. ඒ හශේභ භහ ශම් අසථහ ශේ දී 

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹට සුමති්තත 

ශ්තන ඕනෆ. ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹට 

වළිරඹහ ඇති ශරහ තිශඵනහ, ශම් යශේ ඳවිත්රහහය ඇති 

ය්තන; ඳවිත්රහහයර ධහරිතහඹ ළඩ ය්තන. ඔඹහභඩුශේ, 

ත්තතිරිභශල් හශේභ ත ්රශේල කීඳඹ ඇති ශ ඒ ඳවිත්රහහය 

ශම් න ශොටත් අඳ ්රශඹෝජනඹට ්තනහ. ඒ හශේභ අශප් 

හර්මිඹ්ත, ඉවජිශ්තරු්ත ම්ඵ්තධ යශන ශම් යශේ 

ඳවිත්රහහය ඇති ිරරීශම් වළිරඹහ ර්ධනඹ ය්තන ටයුුම 

යනහ. ශනදහට ඩහ ශදගුණඹිර්ත, අවුරුේදට ඳවිත්රහහය 

12ක් ඳභණ ඇති ිරරීශම් ඉරක්ඹට අද අඳ භ්ත යනහ.  භහ 

විශලේශඹ්ත ඒ රුණ ව්ත යනහ.   

ශම් ළඩටව්ත හශේභ, දළඹට ිරරුශට භහමී                

ශ්රී රවහශේ Fundalmental Studies ආඹතනඹ භඟි්ත අනුභත 

යන රද කුඩහ ජර පිරිඳවදුහයඹක් Spectra ආඹතනඹ  

නිසඳහදනඹ යරහ තිශඵනහ. අනුයහධපුය දිසත්රික්ශේ ඳදවිඹ 

ඇුමළු තත් ්රශේල කීඳඹත්, ේනි ඹහ දිසත්රික්ශේත් ශම් 

උඳයණ වි ිරරීශභ්ත කුඩු ශයෝඹට මුහුණ ශදන ජනතහට 

ම් භේටමි්ත ඳවිත්ර ජරඹ රඵහ දීභට වළිර ශනහ. ශේශීඹ 

ආඹතනඹක් වබහගි යශන ජර පිරිඳවදුහය ඹ්තත්රඹක් 

නිසඳහදනඹ යරහ, ඒ යහඳතතිශේ අත් වදහ ඵළලීම් ආයම්බ යරහ 

තිශඵනහ. ඒ  අනු, ඉතහ නිලසචිත ශම් පිළිඵ අඳ භළදිවත්  ඇ 

ටයුුම යනහ හශේභ, ඉටු ය දිඹ වළිර ටයුුම  අශප් 

ක්ශේත්රඹ භඟි්ත ඉටු ිරරීශම්  හර්ඹඹ අඳ යශන ඹනහ.   

ජර ශභනහයණඹත්, ඳහීමඹ ජරඹත් එට ම්ඵ්තධ ශන 

්රලසනඹට අද අඳ මුහුණ ශදනහ. ශොවිතළනට අලය ජරඹ 

ළඳීමභත්, විදුලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ යන විදුලි ඵරහහය වහ 

ජරඹ ළඳීමභත්, ඳහීමඹ ජරඹ ළඳීමභත් අතය ඒහඵේධ 

අශනයෝනය ළඩපිළිශශ අලයතහ තිශඵනහ. භහ අඹ ළඹ 

විහදශේ දී ව්ත ශහ හශේ ඹළිත් ඒ හයණඹ ව්ත 

ය්තනට ළභළතිි.. නමුත් ශේරහ ශනොභළති  ඇභ නිහ දීර්ක 

ලශඹ්ත ඒ ළන ථහ ය්තන ඵරහශඳොශයොත්ුම ශ්තශ්ත නළවළ. 

"Sri Lanka State of the Economy 2012" published by the 

Institute of Policy Studies of Sri Lanka. ශභභ හර්තහ 

ශදඳහර්තශම්්තුමිර්ත ශනොශි., ස යරහ තිශඵ්තශ්ත. ශභඹ 

සහරණන මීක්ණලි්ත භ්තවිත වූ හර්තහක්. එහි 66ළනි 

පිටුශේ තිශඵනහ, අශප් යශේ න ම්ඳත අඩු ඇශම් තර්ජනඹ ජර 

ශඳෝ ්රශේලරට ඵරඳහන අ්තදභ ව එහි බඹහනභ ළන 

අනුමරු වඟරහ තිශඵනහ. ඒ ශශයහි අඳශේ දළඩ අධහනඹ 

ශඹොමු ිරරීභට සිදු නහ. ඒ නිහ අපි ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරඹ ලශඹ්ත ඒ වහ භළදිවත් ශ්තන අලය  

යන  ක්රිඹහභහර්රට අීයර්ණ ශරහ තිශඵනහ. ශභහි ව්ත 

යන හයණඹක් තිශඵනහ - the level of water scarcity by 

districts in 1991 and projections for 2025.  

ශභහි බඹහනභ පිළිබිඹු න දිසත්රික් කීඳඹ අනහතඹ 

ළන ශම් ඳර්ශේණඹ හර්තහ යනහ. ිරලිශනොච්චිඹ, 

කුරුණෆර, භ්තනහයභ ව භවනුය ඹන දිසත්රික් ඉදිරි 

හරශේදී හරගුණ විඳර්ඹහඹ භඟ ඇති න වහනිය 

තත්ත්ඹ්තට ශොදුරු න දිසත්රික් ශර වඳුනහශන තිශඵන 

අතය, එභ දිසත්රික්ර ඇති න ජර හිඟඹ පිළිඵ අනුමරු 

වඟනහ.  

ශම් අනු අශප් යටට ජර ශොමිභක් අලයි. ිරඹරහ  

අභහතයහයඹහ ශර භහ විලසහ යනහ. ශභඹ තනි හර්ඹ 

බහයඹක් ශර ළරිරඹ ශනොවළිරි.. අද මුළු භවත් ජහතිඹ 

ඳළළත්භ ඳහීමඹ ජරඹ භත ඳතිනහ. අපි හ ය්තන 

ඉසශල්රහ, භවජනඹහට වයත් ්තන ඳහීමඹ ජරඹ අලයි.. ඒ 

ඳහීමඹ ජරඹට ්රමුත්ඹ දීභ ජහතය්තතය පිළිශන තිශඵන 

ශදඹක්. ඒ භත අඳට රළශඵන ජරශේ ශභනහයණඹ වහ 

ඳරිවයණඹ පිළිඵ ව ඳහීමඹ, තෂි වහ ර්භහ්තත වහ 

ඳහවිච්චි ිරරීභ පිළිඵ ඒහඵේධතහක් ඇති ිරරීභ වහ ඒ අවල 

සිඹල්ර වරිඹහහය පිළිශතට ඳහරනඹ න ශොමිභ 

අලයතහ ශ්රී රවහ වමුශේ ඳතින ඵ අපි විලසහ යනහ.  

I would like to draw your attention to the studies 

conducted in the Nuwara Eliya and Ratnapura Districts by 

Professor Shanthi de Silva attached to the Agricultural 

Engineering Department of the Open University of Sri 

Lanka. ශම් අධයඹනශඹ්ත එහි තිශඵන අනුමරුදහඹ තත්ත්ඹ්ත 

ළන  ව්ත යනහ.  

යහඳතතිශඹ්ත යහඳතතිඹට ඹෆභට භත්ශත්ත  අපි උුමරු ඳශහත 

අයශන ඵරමු.  අභහතයහවලඹ වළටිඹට අපි උුමරු ඳශහශත් 

යහඳතති යහශිඹක් වභහය ය්තනට අද ටයුුම යරහ තිශඵනහ.  

ශම් අසථහශේදී උුමශර්  රු භ්තත්රීුමභ්තරහ ශම්  බහ ර්බශේ 

නළවළ. නමුත් භභ ව්ත ය්තනට ළභළතිි., ආර්ථි වර්ධන  

අභහතයහවලශේ ව ආසිඹහනු වර්ධන ඵළවකුශේත්,  JICA ආධහය 

ඇතිත් අඳට Nedunkerny, Vidataltivu, Thevanpiddy, 

Adampan,Valvettithurai, Maruthankerny, Pandiyankulam, 

Mallavi, Oddusuddan  ඹන ජරම්ඳහදන ්රභ ක්රිඹහත්භ 

ය්තනට වළිර ශරහ තිශඵන ඵ.   

රු ශ්රීතය්ත භ්තත්රීුමභහ ශම් අසථහශේදී රු බහශේ සිටිඹහ 

නම් භභ ළභළතිි.. එුමභහ ිරලිශනොච්චි ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ ළන 

ථහ ශහ. රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ිරලිශනොච්චිශේ ජර 

තටහඹ ශඳොශශොට ශවශපු එ ළන එ කනඹිර්තත් 

නහටු ්රහල යරහ නළවළ. භ්තනහයභ ශඳොශශොට ශවශන 
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රද විලහර ජර තටහඹ -giant tank tower එ- ළන 

කනඹක්ත් ිරේශේ නළවළ. එඹ අද ම්පර්ණශඹ්ත අලුති්ත ඉදි 

ිරරීභට ටයුුම ශඹොදහ ති ශඵනහ.  ිරලිශනොච්චි ජර යහඳතතිඹට 

අතිරු ජනහධිඳතිුමභහශේ ආශිර්හදඹ ව අලය ්රතිඳහදන රඵහ 

දීභ නිහ එඹ ආයම්බ ශනහ.  

භඩු පජහ භූමිඹ වහ වූ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ අපි ආයම්බ යරහ 

තිශඵනහ. වුනිඹහ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ ආයම්බ ිරරීභට අලය 

පිඹය ම්පර්ණ යරහ භූමිඹ නිදවස ය ශන ළඩ ටයුුම 

ආයම්බ ශනහ.   ්රධහනතභ යහඳතතිඹක් වූ ඹහඳනඹ-ිරලිශනොච්චි 

දළළ්තත ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ ව ීමඳහයක් යහඳතතිඹට 

අලය අනුභළතිඹ අද රළබී  තිශඵනහ. ඒ  වහ වූ ළඩ පිළිශශ 

අපි ආයම්බ යනහ.   

අද උුමශර් භ්තත්රීුමභ්තරහ ථහ ශ ආහයඹ ළන භට 

ශඵොශවොභ නහටුි.. එදහ ආරුමුම් ඉ්තජිශ්තරු භවතහ ඉදිරිඳත් 

යපු ළඩටවන වහ භහන ළඩටවනක්  අවුරුදු 60ට ඳසශේ 

ඉදිරිඳත් යමි්ත අද ඹහඳනඹ අර්ධේ ඇඳඹට වහ ඒ භඟ තිශඵන 

නයරට ජරඹ ළඳීමභට ව ීමඳහයක් ඳවසුම් රඵහ 

ශද්තන අඳට පුළු්තභ රළබිරහ තිශඵනහ; ඒ යහඳතති ආයම්බ 

ශරහ තිශඵනහ. අශප් අභහතයහවලඹ, හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් 

ශභනහයණ අභහතයහවලඹත් භඟ එුම ශරහ 

ශතොණ්ඩභහනහරු ඇුමළු ්රශේලර භූත ජරශේ ඇති 

රණතහ්ත දුරු යරහ, ළසි ජරඹ රැස ිරරීශභ්ත, පිරිසිදු ජරඹ 

එුම ිරරීශභ්ත, අවුරුදු කීඳඹක් ුමශ ඒ ජරඹ ඩහත් ්රශඹෝජනත් 

ජරඹ ඵට ඳරිර්තනඹ ිරරීභට ඒ යහඳතතිශේභ ශොටක් 

වළටිඹට අ්තතර්ත ය තිබීභ භහ හිත්තශ්ත තත් ළදත් 

හයණහක්. ඒ ඵ භහ රු ශ්රීතය්ත භ්තත්රීුමභහ ඇුමළු සිඹලු 

ශදනහට ්රහල ය්තන ඕනෆ.  

 අනුයහධපුය දිසත්රික්ශේත් යහඳතති යහශිඹට අලය 

්රතිඳහදන රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ්රවල යජශඹ්ත ත් ණඹ 

ඹටශත් භව ත්රිකුණහභර ළඩටවන ත භහ ශදක් ඇුමශත නිභ 

ය, ත්රිකුණහභර දිසත්රික්ඹභ ආයණඹ න භවහ ජර ශඹෝජනහ 

්රභශේ ළඩ ටයුුම අඳට අ්ත ය්තන පුළු්තභ 

රළශඵනහ. අපි භඩරපුශේ ජර ශඹෝජනහ ්රභශේ ළඩ අ්ත 

ශහ. රු නිශඹෝජය ඇභතිුමමිඹත්, භභත්, විනහඹමර්ති 

මුයලිදය්ත භළතිුමභහත්, අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ භඟ භෆත හරශේ 

ඇති යපු විලහරභ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ එඹි.. අපි ුම්තළනි අදිඹය 

ඹටශත් අම්ඳහය දිසත්රික්ඹත්, භඩරපු දිසත්රික්ඹත් ආයණඹ 

යන ඳහීමඹ ජර යහඳතතිශේ ළඩ ටයුුම අ්ත යනහ. ඒ 

වහ අලය ්රතිඳහදන යජඹ ඳසු ගිඹ අඹ ළශඹ්ත ශ්ත ය 

තිබුණහ. ශභය අඹ ළශඹ්ත අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ ඉදිරි අවුරුදු 3 

ුමශ ඉටු න ඳහීමඹ ජරම්ඳහදන යහඳතතිඹ ශනුශ්ත රුපිඹල් 

බිලිඹන 125ක්  -ශම් යට බිලිඹන 33ක්- ශ්ත ය තිශඵනහ. 

ඳහීමඹ ජර යහඳතතිඹ ඹටශත්, අඳවිත්ර භශ මුත්ර ඳේධති ශන ඹෆභ 

වහ වූ යහඳතතිඹත් අ්තතර්ත යමි්ත ඉතහ ඳළවළදිලි ළඩ 

පිළිශශට ශම් අභහතයහවලශේ ළඩ ටයුුම අපි වවිධහනඹ ය 

තිශඵනහ.  

නයඹට ඳභණක් ශනො , භටද ඳහීමඹ ජර අි.තිහසිභ 

රඵහ දීශම් ක්රිඹහභහර් අපි ඇති යරහ තිශඵන ඵ භහ මිත්ර ජිත් 

ශ්රේභදහ භළතිුමභහට ඉතහභ ශෞයශඹ්ත ව්ත ය්තන 

ළභළතිි.. අපි ඉතහ ඳළවළදිලි ළඩ පිළිශශට අනු ඒ ටයුුම සිදු 

යනහ.  ්තද උඩයට, භවනුය උුමය, භවනුය දකුණ ව 

තදහ්තන ්රශේලර භවනුය ජර යහඳතතිඹ, විලහර 

ආශඹෝජනඹක් ය නිභ ය්තනට පුළු්තභක් රළබුණහ. රු 

නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිුමභහශේත් විශලේ වශඹෝශඹ්ත 

ඵදුල්ර, වහලිඇශ ව ඇල්ර ්රධහන ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ, 

ඵණ්ඩහයශර, ළලිභඩ, ඌඳයණභ වහ ඔහිඹ ජර ශඹෝජනහ ්රභ 

ආයම්බ යරහ දළ්ත ඒහ නිභ ශමි්ත ඳතිනහ. අශනක් 

ශඹෝජනහ ්රභ ආයම්බ ය්තන පුළු්ත 2013 යටි. අපි 

පිවිශ්තශ්ත. ඵයමු ඳශහශත් ව දකු ණු ඳශහශත් ුමයශේ 

ජනතහට නශ භහර්ලි්ත ඳහීමඹ ජරඹ රඵහ දීශම්දී ්රලසන 

තිශඵන තළ්ත වඳුනහ නිමි්ත, ඒ සථහනරට ්රජහ ජර යහඳතති 

ඇති ිරරීශම් ළඩ පිළිශශ ළන ුමය ජනතහශේ වවිධහන 

භඟ අපි  යන හච්ඡහලි්ත ඒ ටයුුම හර්ථ ය ්තන 

පුළු්ත ශි. ිරඹරහ අපි විලසහ යනහ.  

අද දින රු භ්තත්රීුමභ්තරහ විසි්ත ඉදිරිඳත් යන රද  රුණු 

භශේ අභහතයහවලශේ නිරධහරි්තට භහ ශඹොමු යනහ. භභත්, 

නිශඹෝජය ඇභතිුමමිඹත් ඒහට ලිිතත  පිළිුමරු  රඵහ ශද්තනට 

ඵරහශඳොශයොත්ුම නහ. 

ම්ඳව දිසත්රික්ශේත්, ශොශම දිසත්රික්ශේත් ආයණඹ    

ශනොවුණු ඳහීමඹ ජර ්රශේල ම්පර්ණශඹ්තභ ආයණඹ ය්තන 

අඳට ආසිඹහනු වර්ධන ඵළවකුශ්ත ව තත් ආශඹෝජන 

ඹටශත් රළශඵන ණඹ මුදල්ලි්ත අසථහ ළරශනහ. ඒ නිහ 

ඵසනහහිය ඳශහත මුහුණ ශදන ඳහීමඹ ජර  ්රලසනඹ්ත  විහ 

ළීමභට අඳට වළිර ශන  ඵ ව්ත ය්තන ඕනෆ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ ඹම ඳශහශත්  

කුරුණෆර, භහතභ ඳසු ගිඹ දහ ආයම්බ ශ  හිරිඹහර, 

ගිරිඋල්ර  ආදී ජර ශඹෝජනහ ්රභ භඟිනුත්, දළනට වභහය ශන 

මීමු ව අලුති්ත ආයම්බ ශන පුත්තරභ වහ වරහත ජර 

ශඹෝජනහ ්රභ භඟිනුත් 2013 ශර් විලහර   ්රශේල ණනහ 

ඳහීමඹ ජරඹ නශ  භහර්ශඹ්ත  ළඳීමභ ව ීමඳහයක් 

යහඳතති වහ වූ  ක්රිඹහ භහර්ඹට අීයර්ණ ශනහ.  

රු බුේධි ඳතියණ භ්තත්රීුමභහ ශම් අසථහශේදී බහශේ 

සිටිඹහ නම් භභ ශඵොශවොභ ළභළතිි.. එුමභහ ශවො හයණහක්  

භුම ශහ.  එුමභහට ශරහ දු්තශ්ත අශප්  රු තරතහ 

අුමශෝයර භ්තත්රීුමමිඹි.. ශශේ ශතත්,  අපි මුහුණ ශදන එ 

්රලසනඹක් තභි. වහර ළලි වෆරීභ.   ඳරිය  අභහතයහවලඹ 

භඟි්ත ඒ ක්රිඹහ ඳහරනඹ ශනොශශොත් රු නිශඹෝජය 

බහඳතිුමභනි,  අඳට ඵයඳතශ අර්බුදඹට මුහුණ ශද්තනට 

ශනහ. දළනටභත්  නිල්රහ    ශේ ලුණු ුමය ඉවශට ඹන 

්රලසනඹ,  ඊට ශභවහ ගිවශතොට  ගිව  ශේ ඇති  ශරහ තිශඵන  

්රලසනඹ, අම්ඵර්තශතොට  රශේ  ශේ ඇති ශරහ තිශඵන 

්රලසනඹ, ශොශම ළශිජ  ශේ ඇති ශරහ තිශඵන ්රලසනඹ, 

ළුතය ළු   ශේ ඇති ශරහ තිශඵන ්රලසනඹ ඹන ශම්හ 

ඳහරනඹ ය ත වළිර, ඳහරනඹ ශ යුුම ්රලසන ශර රහ 

ටයුුම ිරරීභ  අශප් ඵරහශඳොශයොත්ුමි.. එශවභ  ශනොවුශණොත් 

ජර ශඹෝජනහ ්රභරට අතිශර්  අඳට ආයක් ශේලි වහ 

විටි්ත විට තත් විලහර ආශඹෝජනඹ්ත   ය්තනට  සිේධ ශේවි. ඒ 

නිහ   ශභඹ ඵයඳතශ ්රලසනඹක්. ඒ නිි. භභ ලි්ත ිරේශේ, ජර 

ශොමිභක් අලයි.  ිරඹහ. ඳරිය අභහතයහවලඹත් ශම්ට 

ම්ඵ්තධ ශ්තන ඕනෆ. අශප් තක් රතහ ආයක්හ යනහ 

හශේභ, වහ්ත ඕනෆට ළඩඹ වෆරීශභ්ත ආයක්හ ය ්තන,   

වහ ශ්රෝිජ ශදඳළත්ත ආයක්හ ය ්තන ටයුුම    ශශොත් ශම් 

ජර ශඹෝජනහ ්රභ වහ අතිශර්  ළඹ ශීර්  දය්තන  සිදු ඇභ  

ශක්හ ්තනට  පුළු්තඹ  ිරඹහ අපි විලසහ  යනහ. එශේ 

ශක්හ ත වළිර ශේ ශක්හ ්තශ්ත නළති ඒ වහ විඹදම්  

ය්තනට ඕනෆඹ ිරඹන  ක්රිඹහ භහර්ඹ අභහතයහවලඹක්  වළටිඹට 

නිළයදි ඹි.  අඳ පිළි්තශ්ත නළවළ ිරඹන එ භභ  ශම්  

අසථහශේදී ව්ත යනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ නහටුශ්ත 

වුණත් ශම් හයණඹත් ිරඹ්තන ඕනෆ.  චු්තනහම් ජර ශඹෝජනහ 

්රභඹට ඳසුගිඹ දහ අඳවිත්ර  ්රය  මුසු ශ්තනට ඳට්ත ත්තහ. රු 
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඔඵුමභහත් ඒ ළන ද්තනහ  ඇති. ශතල් 

අඳ්රය තභි.  එශවභ එුම වුශණ්. ශතල් අඳ්රය රහ ඹහශම්  

තර්ජනඹට මුහුණ දීභ  නිහ භවහ ඳරිභහණ ආශඹෝජනඹ්ත යපු  

තත් අශප් ටිනහ ජර ශඹෝජනහ ්රභ භවය දසරට  ව්තන  

සිේධ ශනහ. ඒ නිහ ඳරිය අභහතයහවලඹ අඳට උදේ ය්තන  

ඕනෆ.  භට ිර  වළක්ශක් එඳභණි.. ශභඹ ඵයඳතශ  ්රලසනඹක්. 

භවහ ඳරිභහණශේ ණඹ අයශන, භවහ ඳරිභහණ ආශඹෝජනඹ්ත 

යරහ, ඒ භඟි්ත  රක් වයහත ජනතහක් ඳහීමඹ ජරඹ බුක්ති 

විඳින ශරහශේ ශභළනි ශදඹක්  සිදු  ඇභට ඉඩ දීභ සුදුසු නළවළ.  ශම් 

හයණශේදී නිරධහරි්තශේ වශඹෝඹ අඳට අලයි..  

නිරධහරි්තශේ වශඹෝඹ ශනොරළබුශණොත් අඳට මුහුණ  ශද්තනට  

සිදු්තශ්ත ඊට ඩහ ඵයඳතශ ළටලුටි.. අඳට තිශඵන ශේරහ 

සීභහ හිත නිහ  මීට  ඩහ හරඹ රඵහ ්තන භභ උත්හව 

දය්තශ්ත නළවළ. ඳසු ගිඹ දසර භහ ිරඹවූ ශඳොතිර්ත ශොටක් 

ශම් අසථහශේදී   භහ ිරඹ්තන ළභළතිි.. 

In the book titled, "Towards Water Wisdom - Limits, 

Justice, Harmony” written by an outstanding Indian 

scholar, Ramaswamy R. Iyer, he draws our attention to 

the following.  On page 225, under "A Declaration on 

Water" he states, I quote: 

“1.Water is primarily a life-supporting substance and only 

secondarily anything else. (That is 'water for life‟.) Next comes „water as 
social good‟ (e.g., water for firefighting, hospital use, use in schools and 

public institutions, etc). We then have „water as commodity‟ („economic 

good‟), i.e., water for irrigation, industry, recreation, etc." 

Again I quote: 

“2.„Water for life‟ is a basic need and right and cannot be denied to 

anyone. It must take precedence over the other two categories. 
Economic or other uses of water must not jeopardize „water for life‟." 

Then, I would also like to quote from another section. 

On page 227, it states, I quote: 

“11.There can be use rights but not property rights in relation to 
water. Use rights can be made tradable only to a very limited extent.” 

ශම් ්රලසනඹට අඳ අද මුහුණ ශදනහ. ජරඹ ශඳොදු සුමක්. 

ජරඹ ශඳොදු සුමක් නිහ එඹ ආයක්හ ය ළීමභට යජඹට  

කීභක්, ඵළඳීභක් වහ ීමතිභඹ ලශඹ්ත ආයක්හක් ද තිබිඹ යුුමි.. 

මලි මිනිස අි.තිහසිම් ශර එඹ ්රශඹෝජනඹට ළීමශම්දී 

්රමුත්ඹ දීභට අලය සිඹලු පිඹය අඳ ත යුුමි.. 

ත හයණහක් භභ ශඳ්ත්තනට ළභළතිි.. ඳවිත්ර 

ශනොයනරද ජරඹ විලහර ්රභහණඹක් අපි ශොවිතළනට ඳහවිච්චි 

යනහ. ඒ ඳවිත්ර ය ්රශඹෝජනඹට වළිර ජරඹි..  

 
නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have only one more minute. 

 
ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Yes, I will conclude.  

ශොවිතළනට ඳහවිච්චි ිරරීභට ශනභ හ ඇති ජරශඹ්ත 

සිඹඹට 30ක් අපි ඳහවිච්චි ය්තශ්ත නළවළ ිරඹරහ ිරඹනහ.   

I quote from "The Sunday Times" of 18th March, 

2012. It states: 

"... 30% of the food produced worldwide is never eaten and water 

used to produce it is definitely lost!" 

ශභළනි ළඹුරු රුණු ළන ශොඹහ ඵළලිඹ වළිර ආඹතන බිහි 

ිරරීභ අඳශේ යුුමභි.. Food circle එත් ළදත්.  

It further states: 

"It takes about 1500 litres of water to produce 1 kg of wheat, but it 

takes 10 times more to produce 1 kg of beef!" 

ශම්හ ළන භභ ව්ත ශශේ ඳහීමඹ ජරඹ ජනතහට රඵහ 

දීභ අශප් ්රමුතහක් න නිහි.. අපි ශනත් ශේ වහ ඳහවිච්චි 

යන ජරඹ ශවොහහය ශභනහයණඹ ිරරීභ ළදත් 

අලයතහක්.  

ඳ වයක්ණඹ ිරරීභ පිළිඵ අඳ වදන රද ීමතිරීති 

ඳළරැිජි.. ජරඹ සුයක්ෂිත ශ වළිර ක්රිඹහ භහර්ඹට ඳ ද 

අලයි.. එභ නිහ ඒ ීමති වශලෝධනඹ ශ යුුමඹ ිරඹහ භහ 

ඉල්ලීභක් යනහ.  

භශේ අභහතයහවලශේ ශල්ම්ුමභහ ඇුමළු සිඹලු නිරධහරි්තටත්, 

ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරශේ බහඳතිුමභහ, අධයක් භණ්ඩරඹ 

ඇුමළු සිඹලු නිරධහරි්තටත්, රු භ්තත්රීුමභ්තරහටත්, අඳට 

වශඹෝඹ ශදන ජහතය්තතය ආඹතනරටත්, අශනක් සිඹලු 

ආඹතනරටත් අශප් ටයුුම ය ශන ඹහභට රඵහ ශදන 

වශඹෝඹට අපි ශම් අසථහශේදී සුමති්තත නහ. භට 

අශනක් ්රශේල ළන ව්ත ය්තන ඵළරි වුණහට, භශේ මිත්ර 

භහතශල් භ්තත්රීුමභහ ඉ්තනහ. භහතශල් ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ 2013 

දී ආයම්බ ය්තන පුළු්තඹ ිරඹන ීයයණඹට අපි දළ්ත ඳළමිණ 

තිශඵනහ.  

 

ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
යත්නපුයඹ? 

 

ගු දිදන්න ගුණලර්ධාන මශතා 
(ரண்தைறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යත්නපුයශේත් ජර ශඹෝජනහ ්රභ ආයම්බ යරහ තිශඵනහ. 

ඔඵුමමිඹ ථහ ශනොයන නිහ භභ හිුමහ, ුමටු නිහ ඔඵුමමිඹ 

නිවඬ ඉ්තනහ ිරඹරහ. ශොශශෝතන, ඵරවශොඩ, යත්නපුය, 

රශේ ජර ශඹෝජනහ ්රභර ටයුුම අද වභහය ශරහ තිශඵනහ. 

අශප් ඇඹිලිපිටිශේ භ්තත්රීුමභහ ඉ්තනහ.  

2012 ර්ශේදී ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ විසි්ත න ජර 
ම්ඵ්තධතහ 1,18,367ක් රඵහ දී තිශඵනහ. ජර ම්ඳහදන 

භණ්ඩරඹ විඹදම් ළඩ ඇභ නිහ හසුම ළඩ ශහ විනහ, සිඹලු 
ක්ශේත්රර විඹදම් ළඩ ශේදි අවුරුදු ුමනක් තිසශේ ජර ම්ඳහදන 

භණ්ඩරඹ -අපි- හසුම ළඩ ශශේ නළවළ. ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ 
ඳති්තන ඕනෆ ආඹතනඹක් නිහත්, එඹ ඵවශොශරොත්බහඹට 

ඳරිර්තනඹ ය්තන ඉඩ ශද්තන ඵළරි නිහත් සුළු ්රභහණඹිර්ත 

හසුම ළඩ ිරරීශභ්ත අණ්ඩ ශම් ළඩ පිළිශශ ඉදිරිඹට ශන 
ඹ්තන අඳ ඵරහශඳොශයොත්ුම නහ.  

2155 2156 

[රු දිශ්තස ගුණර්ධන භවතහ] 
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අඳට රඵහ දිඹ වළිර ජර ශඹෝජනහ ්රභ ෆභ දිසත්රික්ඹටභත් 

රඵහ දීශම් ළඩටවන භශේත්, භශේ නිශඹෝජය ඇභතිුමමිඹශේත් 

නහඹත්ශඹ්ත ඉදිරිඹට ශන ඹහභට අතිරු ජනහධිඳතිුමභහශේ 

ආශිර්හදඹ අඳට රළබී තිශඵනහ. ඒ අනු භශේ ථහ අ්ත 

යනහ. සුමතිි.. 

 
[අ.බහ. 4.43] 
 

ගු ක්නමන් ලවන්ත දපදර්රා මශතා 
(ரண்தைறகு னக்ஷன் சந் ததரர) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ්රධහන අභහතයහවල ුමන ළඹ 

ශීර් පිළිඵ විහද යන ශම්   අසථහශේදී ඊට වබහගි  ඇභට 

අසථහ රළබීභ පිළිඵ භශේ ුමට ්රහල යනහ. 

විශලේශඹ්තභ අඳට තත් ුමටට රුණක් තභි. අදහශ රු 

අභහතයරු්ත ුම්තශදනහභ ශම් අවුරුේශේ අශප් දිසත්රික්ඹට 

ඇවිල්රහ, අශප් ආනරට ඇවිල්රහ, අශප් අඩු ඳහඩු ශොඹහ ඵරහ 

ටයුුම ිරරීභ. ඒ පිළිඵත් එුමභ්තරහ ුම්තශදනහටත්, ඒ හශේභ 

නිශඹෝජය අභහතයුමභ්තරහටත් අශප් සුමතිඹ පුද යනහ. 

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහවලඹට අදහශ 

යහඳතති විතයක් ශනොශි., අශනකුත් අභහතයහවල ශදටත් අදහශ 

විශලේ යහඳතති ක්රිඹහත්භ න දිසත්රික්ඹක් තභි. භහතශල් 

දිසත්රික්ඹ.  

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහවලඹ ඹටශත් අද 

ඉ්තදිඹ්ත භහභක් භඟ එුම භව දඹුල්ර ජර ශඹෝජනහ 

්රභඹ ඉතහභ හර්ථ අ්තදමි්ත ක්රිඹහත්භ නහ. ඒ හශේභ අපි 

රු අභහතයුමභහට විශලේශඹ්තභ සුමති්තත ශ්තනට ඕනෆ, 

්රවල යජශේ ආධහය ඹටශත් රුපිඹල් මිලිඹන 8,000 ඳභණ 

මුදරිර්ත ශග්රේටර් භහතශල් ජර ශඹෝජනහ ්රභශේ ටයුුම ිරරීභ 

ම්ඵ්තධ. එුමභහ මීට භහ ුමනට ශේ ඉවතදී ඇවිල්රහ ඒ 

ම්ඵ්තධශඹ්ත අපිත් එක් හච්ඡහ යරහ අනිහර්ඹශඹ්තභ එඹ 

ක්රිඹහත්භ යන ඵට අඳට ශඳොශයෝතදුක් දීරහ ගිඹහ. ඒ 

ශඳොශයෝතදු ඉටු යන ඵ එුමභහ අද අඳට වති වුණහ. ඒ 

භහතශල් ජනතහට විශලේ හයණඹක් ශේවි. භව දඹුල්ර ජර 

ශඹෝජනහ ්රභඹ ක්රිඹහත්භ  ඇශභ්ත දඹුල්ර ්රශේලශේ  ්රහශේශීඹ 

ශල්ම් ශොේනහ වතයටත් ඒ හශේභ, ළිරයහ, ඉඳශරෝභ, 

අනුයහධපුයඹ දක්හත්  ඳවුල් 174,000ට ඳභණ ශතක් 

ළරශනහ. ඒ හශේභ ශග්රේටර් භහතශල් ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ 

භඟි්ත භහතශල් නයඹ වහ අට ්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහ 

ණනහ ජර ්රලසනඹට විඳුම් රළශඵනහ. ඒ නිහ ශම් 

භහතශල් ජනතහට ඉතහභ සුඵ ආයවචිඹක්.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ ඉතහභ දුසය 

්රශේලරට ජරඹ ඳඹන ජර ශඹෝජනහ ්රභඹක් ලශඹ්ත ්රජහ 

මර ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ ලක්තිභත් ිරරීභට අපි ඵරහශඳොශයොත්ුම 

ශනහ. රු ඇභතිුමභනි, ඒ පිළිඵත් අධහනඹ ශඹොමු ශශොත් 

ඩහත්භ හශරෝචිති. ිරඹන රුණ අපි ශම් අසථහශේදී ඉදිරිඳත් 

යනහ.   භහතශල් ජර මරහලශේ සිට එභ ම්භහනරට ජරඹ 

ශන ඹෆශම්දී එභ ම්භහනර තිශඵන දුයසථබහඹ නිහ අඳට 

විලහර විඹදභක් දය්තන සිදු නහ. ඒ නිහ ම්භහන භේටමි්ත, 

ශොේනහ භේටමි්ත අදහශ ජර මරහර වඳුනහ ශන ම් භේටමි්ත 

ඒහ ඳරිශබෝජනඹ වහ අසථහ රඵහ දු්තශනොත් ඒ ජනතහට 

යන ශරොකු ශේඹක් ිරඹරහ අපි හිතනහ. ඒ හශේභ විලහර 

විඹදභක් අඩු ය ළීමශම් පිඹයක් වළටිඹටත් එභ ්රභඹ 

දක්්තනට පුළු්ත. 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ හරිභහර් වහ ජර 

ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයහවලඹ ත්තහභ, රු නිභල් සිරිඳහර 

ද සිල්හ ඇභතිුමභහ වතය ළයඹක්, ඳස ළයඹක් ඇවිල්රහ අශප් 

්රශේලශේ ජනතහශේ ළටලු විවිධ ආහයශඹ්ත විහ තිශඵනහ. 

අද විඳක්ඹ ශම් ඳහර්ලිශම්්තුමශේදී ිරේශේ, ශභොයව්තද 

යහඳහයඹ ිරඹ්තශ්ත ශඵොරුක්, ඒ ක්රිඹහත්භ ්තශ්ත නළවළ, 

ඒට මුදල් නළවළ ිරඹහි.. රු අනුය කුභහය දිහනහඹ 

භ්තත්රීුමභහත් අද උශේ ්රහල ශහ, ශභොයව්තද ජරහල 

ශඹෝජනහ ්රභඹ අහර්ථ ශඹෝජනහ ්රභඹක් නිහ විශේල මුදල් 

රඵහ දීභක් සිදු ිරරීභට එභ භහම් ඉදිරිඳත් ශ්තශ්ත නළවළ 

ිරඹරහ. නමුත් ඒ මිථයහක්. Cino-Hydro භහභත් එක් 

ඒහඵේධ ශරහ ශම් න ශොටත් ශභොයව්තද ජරහල 

යහඳතතිශේ ළඩ ආයම්බ යරහ ඉයි.. එහි ළේ 7ක් ඉදි යරහ 

ඉයි., ඳහයල් ටි වදරහ ඉයි., quarters ටි වදරහ ඉයි., 

ග්රහභ නිරධහරි ම් 14 ජනතහ ඳදිවචි ිරරීභ වහ අලය ඔප්පු 

්රදහනඹ ිරරීභ රු ඇභතිුමභහ අති්ත සිදු යරහ ඉයි., ග්රහභ 

නිරධහරි ම් ණනහ ජනතහට ්තදි රඵහ දීරහ ඉයි.. ඒ 

නිහ අද න ශොට ඹම් ිරසි ්රභශේදඹක් අනු ශභොයව්තද 

ජරහල යහඳතතිඹ හර්ථ ක්රිඹහත්භ න යහඳතතිඹක් වළටිඹට 

අඳට ුමටු ශ්තනට පුළු්ත. ශභොයව්තද ජරහල යහඳතතිඹ 

1970 ඉරහභ භවළලි ශඹෝජනහ ්රභශේ විශලේ යහඳතීය්ත 

ඹටශත් ඇුමශත් තිබුණු භවහ ඳරිභහණශේ යහඳතතිඹක්.  ළු ඟ 

වහ ශභොයව්තද ජරහලඹ එුම වුණහභ භවහ ඳයහ්රභ මු්රඹ 

ශේ වතය ගුණඹක් විලහර ජරහලඹක් තභි. භහතශල් 

දිසත්රික්ශේ ඉදි ශ්තශ්ත. ඒ භඟි්ත ඉයණභඩු දක්හ ුමය 

ශන ඹ්තනත්, ඒ හශේභ ගිරිතශල් ව ්තතශල් ළේ හයත් 

ය්තනත් විලහර රුකුරක් රළශඵනහ.  

භහි්තද චි්තතනඹ ුමළි්ත ශනහ ශභභ යහඳතති ශම් යශේ 
ජනතහ ශේ ශුබ සිේධිඹ වහ තිශඵන යහඳතති වළටිඹට අඳට 
වඳු්තහ ශද්තනට පුළු්ත. 380,000ක් ඳභණ පිරිට ශභි.්ත 
ශත ළරශනහ. ශවක්ටඹහර් 80,000ක් හශේ ්රභහණඹක් 
අසේද්තන වළිර ශනහ. එභ නිහ ශභි.්ත ජනතහට  සිදු න  
ශේඹ, ශම් යශේ ශොවිතළනට සිදු න ශේඹ අතිවිලහරි.. අඳ 
ද්තනහ,  ශභොණයහර ජරහලඹ අට ්රශේලශේ   ජනතහ ඹම් 
ඹම්  උසි ළ්ත ඇම්රට ශඹොමු ය්තන විවිධ පුේරි.්ත ටයුුම  
යන ඵ. නමුත් ශම්හි.්ත ඔවු්ත ළශර්තශ්ත නළවළ. අඳ 
නිතයභ ජනතහත් එක් ඉ්තශ්ත. ජනතහ  දළනුත් ය, 
ජනතහට  රුණු ඳවදහ දී ජනතහත් එක් ඉ්තන භ්තත්රීරු්ත 
ලශඹ්ත අඳ ශම් යහඳතතිශේ තිශඵන හර්ථත්ඹ  අද 
ශවළිදයවු ය තිශඵනහ. අශප් රු භේදුභ ඵණ්ඩහය භ්තත්රීුමභහ 
ිරේහ ඳහයම්ඳරි ම්භහන ශම්ශ්ත විනහල න නිහ  ඒ  
ශක්හ  ශද්තන ිරඹහ. රේර ආනශේ ග්රහභ නිරධහරි ම් 
152ක් තිශඵනහ. ්රහශේශීඹ ශල්ම්  ශොේනහ  4ක් තිශඵනහ.  
ශම් ග්රහභ නිරධහරි  ම් 152්ත  100ට අධි  ්රභහණඹක් 
හම්්රදහි. ම්භහන. එභ හම්්රදහි. ම්භහනර තත්ත්ඹ අඳ 
ඒ ආහයශඹ්තභ ආයක්හ ය   තිශඵනහ.  ඒහට ිරසිභ  යජශේ  
ඵරධහරිඹකු ගිහි්ත  ඒහ  ඵරශඹ්ත අත් ඳත් ය ළීමභ සිදු 
ය්තශ්ත  නළවළ.  ජරශඹ්ත ඹට න ්රශේල  හම්්රදහි. 
ම්භහන වල්ඳඹ  ආයක්හ න ඳරිදි නළත යක්  එශේභ  
සථහපිත ිරරීශම් කීභ  යජඹක් වළටිඹට  අඳ බහය අයශන 
තිශඵනහ. රු ඇභතිුමභහ  ඒ ම්ඵ්තධශඹ්ත විශලේ අධහනඹක් 
ශඹොමු ය තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය  බහඳතිුමභනි, ඳරිය අභහතයහවලඹ අශප් 
්රශේලඹට  විශලේ ළදත්භක් තිශඵන අභහතයහවලඹක්. භළිජක් 
ටි, ළලි ටි  ඒ හශේභ  නහ්තතය විලහර ලශඹ්ත අඹත් න 
ආනඹක්  රේර ආනඹ. රු ඇභතිුමභහශේ ්රධහනත්ශඹ්ත 
ඳළළති  රැස ඇභදී  අඳ ීය්තදු ශහ,  භළිජක් ර්භහ්තතඹ වහ 
දුගී දුප්ඳත් ජනතහට ඹම් වන ්රභඹට  රුපිඹල් දහවක්  ළනි 
මුදරට ඵරඳත්රඹක්  රඵහ දීභට.   රු යවජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය 
භ්තත්රීුමභහ ිරේහ,  යහඳහරිඹ්තට විතයි. ඵරඳත්ර  අය ශන ශම් 
යහඳහයඹ  ය්තනට පුළු්ත ්තශ්ත ිරඹහ. අද භළිජක් යහඳහයඹ 
යන පුේරඹ්තට  වන ්රභඹට ඒ වහ අලය ඉඩඩ  
රහ තිශඵනහ.    
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

ශම් විධිඹට විලහර ළේ ඳේධතිඹක්, ජර ම්ඳහදන ශඹෝජනහ 

්රභඹක්, ඳරියඹ  ආයක්හ ිරරීශම්  ඳරිය වයක්ණ ළඩ 

පිළිශශල්  භහතශල් දිසත්රික්ශේ ජනතහ ශනුශ්ත ශභභ 

අභහතයහවල ුමළි්ත ඉටු  ිරරීභ පිළිඵ අශප් ශෞයඹ වහ ්රණහභඹ 

අභහතයුමභ්තරහ  ුම්ත ශදනහටභ ශම් අසථහශේදී පුද ය්තනට 

ළභළතිි..  

භළිජක් ර්භහ්තතඹ ළන අශප් රු භ්තත්රීුමභහට  විශලේශඹ්ත භතක් 

ය්තනට  ඕනෆ.  ශභොයව්තද ජරහලඹට ඹට න  ්රශේලශේ 

භවහ ඳරිභහණශේ ම්ඳත් තිශඵනහ, භළිජක් ඉල්රම් විලහර 

ලශඹ්ත  තිශඵනහ. ශම් ම්ඵ්තධශඹ්ත රු අභහතයුමභහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු ය, ඳරිය  අභහතයුමභහශේත් අධහනඹ ශඹොමු 

ය,  ශම් භළිජක් ම්ඳත ජහති  නිසඳහදනඹ වහ රඵහ ළීමභට 

අලය ටයුුම  සුදහනම් යන ශර ඉල්රහ සිටිමි්ත, භට ශම් 

අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ  ඔඵුමභහට සුමති්තත ශමි්ත භශේ 

ථහ අ්ත යනහ.   

 
[අ.බහ. 4.51] 

 

ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි,  ළදත් අභහතයුමභ්තරහ ුම්ත 

ශදශනක්  බහය සිටින ඉතහභ ළදත් අභහතයහවල ුමන ළඹ ශීර් 

ඹටශත් අද  ථහ ය්තනට රළබීභ ළන ුමටු ශනහ.   අඳට 

රළබී  තිශඵන හර සීභහත් එක් ථහ ය්තනට ශ්තශ්ත 

ශඵොශවොභ ශටිශඹනුි..  ශශේ ශතත්,  ඹභක් ය්තනට  

උත්හව යන, නිඹත ලශඹ්තභ ඹභක් යන  අභහතයරු්ත, 

නිශඹෝජය අභහතයරු්ත  වළටිඹට  අඳ ඔඵුමභ්තරහට සුමති්තත 

ශනහ. 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි,  රු වරි්ත ්රනහ්තදු භ්තත්රීුමභහ 

ිරේහ හශේ  හරි ර්භහ්තතඹ නම් තිශඵ්තශ්ත ඵදුල්රට විතයක් 

හශි. ශඳශන්තශ්ත. [ඵහධහ ිරරීභක්] ශද්තනහ වූ යක්හල් 

අශනක්  ඳශහත්රටත් ශද්තනඹ ිරඹහ  භහ ඉල්රහ  සිටිනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, භභ ශම් අසථහශේදී රු 

දිශ්තස ගුණර්ධන අභහතයුමභහට  විශලේශඹ්ත සුමති්තත  

ශනහ. භහ නිශඹෝජනඹ යන නිවිතිර භළතියණ 

ශොේනහඹටත්  ජර ශඹෝජනහ ්රභඹක් වහ 1999 ර්ශේ  

මුදල් ශ්ත  ය තිබුණහ. වරිඹහහය නම්  එභ  ජර ශඹෝජනහ 

්රභඹ අ්ත විඹ යුත්ශත්  2012 ර්ශේදීි.. නමුත් එහි ්රතිඹ 

සිඹඹට 48ි. ඇභතිුමභනි.  නිවිතිර ිරඹ්තශ්ත  ඉතහභ දුසය 

්රශේලඹක්.   ශඵොශවොභ ශඳොඩ නයඹක් තභි. තිශඵ්තශ්ත.  එභ 

නිහ  ශම් ජර ශඹෝජනහ  ්රභශේ ටයුුම ඩනමි්ත අ්ත 

ය්තනට ටයුුම යි. ිරඹහ අපි ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ. ඒ  

මුදල් ්රභහණශඹ්ත සිඹඹට 71ක් ඳභණ  ළඹ   ඇ තිශඵනහ.  2012 

ර්ඹ නම්  දළ්ත අහනි.. ශභභ ජර ශඹෝජනහ ්රභශේ ඉතිරි 

ශොට   ඉතහ ඉක්භනි්ත  අ්ත ය ශේවිඹ  ිරඹහ භභ විලසහ 

යනහ. ඒ හශේභ ඔඵුමභහ යත්නපුය දිසත්රික්ඹට  පුවචි 

වශඹෝඹක්  රඵහ දී  තිශඵනහ. ඒ ළනත් භභ ඉතහ හරුිජ 

සුමති්තත ශනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ අශප් හරිභහර් වහ 

ජර ම්ඳත් ශභනහයණ ඇභතිුමභහ ඳසු ගිඹ දසර ළු ඟ 

ශඹෝජනහ ්රභඹ ළන ථහ ශහ. ශභය ්රති හර්තහශේ 

තිශඵනහ ඔඵුමභහ, ළු ඟ නිම්නශේ ජර ම්ඳත් වර්ධනඹ වහ 

ජර ළලීම් ඳහරනඹ පිළිඵ 2011 අශොසුම භහශේදී යහඳතති 

හර්ඹඹක් වහ අභහතයහවලඹ ව ඊරහඹල් තවල් ඉවජිනිඹරි්ත 

භහභ අතය ගිවිසුම් අත්්ත යරහ තිශඵනහ ිරඹරහ. ශභභ 

ගිවිසුභ ඹටශත් එභ භහශම් විශලේවි.්ත විසි්ත ඳවත ව්ත 

අධයඹනඹ්ත සිදු යරහ තිශඵනහ. යත්නපුය ජරහලඹ පිළිඵ 

ම්පර්ණ ලයතහ අධයනඹක් ව වුමය ඳහරනඹද ඇුමළු මුළු 

වහ නිම්නශේභ ජර ම්ඳත් පිළිඵ ම්පර්ණ ලයතහ 

අධයනඹක් ය තිශඵනහ. අහනශේ යත්නපුයඹ ජරහලඹ 

ශනුශ්ත භධයභ ්රභහණශේ ජරහල ිරහිඳඹක් ඉදි ිරරීභ ශශයහි 

අධයඹනඹක් යන ශර එභ විශලේවි.්තශ්ත ඉල්ලීභක් 

යරහ තිශඵනහ. රු ඇභතිුමභනි, ශම් ශරොකු භතශේදඹට 

ුමඩු දු්තන හයණඹක්. විශලේශඹ්තභ අපි ද්තනහ යත්නපුයඹ 

ිරේහභ ඉසය ඉරහභ ්රසිේධ භළිජක්රටි., වුමයටි. 

ිරඹරහ. නමුත් ශම් ්රශේලඹ ඉතහභ ශවොඳි්ත ශත් හ යන 

්රශේලඹක්. ඒ පිළිඵ ඒ ්රශේලශේ ජනතහ ඉතහභත් 

කුුමවරඹිර්ත, ශඳොඩ අවිනිලසචිතභිර්ත තභි. වයත් ්තශ්ත. 

ඔඵුමභහශේ අභහතයහවලශේ ළඹ ශීර් ම්ඵ්තධශඹ්ත විහද යන 

ශම් හය බහ අසථහශේදී, ඒ පිළිඵ ්තනහ වූ පිඹ ය 

ශභොක්ද ිරඹන එ ම්ඵ්තධශඹ්ත අඩුභ තයමි්ත ශම් බහ 

දළනුත් ය්තන පුළු්ත නම් ඉතහභත් ටිනහ. 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ වරී්ත ්රනහ්තදු 

භ්තත්රීුමභහ ඵදුල්ර දිසත්රික්ශේ යරහ තිශඵන ළඩ ටයුුම 

ම්ඵ්තධශඹ්ත ඔඵුමභහට සුමති ශහ. අඳට එශවභ සුමති 

ය්තනට අභහරුි.. අශප් දිසත්රික්ර ශොඩක් ඇශ ශේලි 

හශේභ භවළලි අභහතයහවලඹ ඹටතට එන උඩර රහඳඹත් 

තිශඵනහ. ඒ ්රශේලර ශම් දසර ශරී ශන ඹන ළඩ 

ටයුුම දිවහ ඵළලුහභ අඳට එතයම්භ ්තශතෝ ්තනට ඵළවළ. 

යත්නපුය දිසත්රික්ඹ ශනුශ්ත ඒ පිළිඵ ඔඵුමභහශේ 

වශඹෝඹ  රඵහ ශදි. ිරඹරහ  භහ විලසහ යනහ. 

 

ගු නිමල් සිරිපා ෙ සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔඹ ්රලසනඹ භභ ද්තනහ. ළු  ශේ වුමය ඳහරනශේදී 

තිශඵන ්රධහන ්රලසනඹ ශභඹි.. අඳ ඉවශ ජරහල වද්තශ්ත නළති 

ඳවශ වුමය ඳහරනඹ ය්තන පුළු්තභක් නළවළ. ඒ නිහ 

අලය ්තශ්ත ශත් ඉඩම් ටි ආයක්හ ය ළීමභද, වුමය 

ශක්හ ළීමභද? ශත් ඉඩම් සිඹල්රභ ආයක්හ න ඳරිදි ශම් 

යහඳතතිඹ ශනොය ඉ්තන පුළු්ත. එශවභ වුශණොත් ඳවශ 

වුමය නත්්තනට ්රභඹක් නළවළ. අපි දළ්ත ලයතහ 

අධයඹනඹ විශලේවඹ්තට ඵහය දීරහ තිශඵනහ. ඒශක්දී අඳට 

ශම් ය්තන පුළු්ත විවිධ ්රභශේදඹ්ත -options-පිළිඵ 

විශලේවශඹෝ හර්තහක් ශදනහ. එභ හර්තහ අපි ජනතහට 

ඉදිරිඳත් යනහ. අඳට ජනතහ ිරඹනහ නම් ජරහල වද්තන 

එඳහ, අඳට ශම් යහඳතතිඹ ඕනෆ නළවළ ිරඹරහ ඒ කීභ ජනතහ 

ඵහය ්තන ඕනෆ. නමුත් යජඹක් ලශඹ්ත අපි ශම් ළඩ ටයුත්ත 

ය්තනට ඕනෆ. නමුත් ජනතහ එඳහ ිරඹන ශේල් ඵශර්ත 

ඳට්තශ්තත් නළවළ.  

 

ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
රු ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහට සුමති්තත ශනහ. ශත් ඉඩම් 

ළන ශනොශි. භභ ථහ ශශේ. ශත් ඉඩම් හිමිශඹොත් ඉ්තනහ. 

ශත් ිරඹ්තශ්ත ඒ අඹශේ ආර්ථිඹි.. ඒ ්රශේලශේ වයත් න 

උදවිඹ ඳහයම්ඳරි කුඩහ ශත් ුම හිමිශඹෝි.. ඒ අඹට ඹම් ිරසි 

වනදහඹ ළඩ පිළිශශක් හශේභ වුමය භළඩ ඳළළත් ඇභත් 

අලයි..  වුමය ළශළක් ඇභ වහ ඔඹ ජරහලඹ වළදීභට ඩහ 

ළඩ පිළිශශ ඕනෆ තයම් තිශඵනහ ිරඹරහ භභ විලස යනහ. 
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[රු රක්සභ්ත ්තත ශඳශර්යහ භවතහ] 
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ශභතළන අශප් දිශ්තස ගුණර්ධන ඇභතිුමභහ ඉ්තනහ ශ්ත. 

ඔඵුමභහටත් පුළු්ත ශම් ුමය ටි ඳහීමඹ ජර යහඳතතිරට 

ශඹොදහ ළීමභ වහ ශවො ළඩ පිළිශශක් ස ය්තන.  

 

ගු නිමල් සිරිපා ෙ සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු භ්තත්රීුමමිඹ, වුමය එ්තශ්ත විලහර ලශඹ්ත හින 

අසථහර ශ්ත. ඒ ශරහට ඒහ ඳහීමඹ ජරඹට ්තන ඵළවළ. ඒ 

නිහ ඉවළි්ත ුමය ඵඩහ ිරරීශම් ළඩ පිළිශශක් ශඹොද්තනට 

ඕනෆ. අපි ඵරමු ඊරහඹල් විශලේවි.්තශේ හර්තහ ආහභ public 

comments ලශඹ්ත අපි ජනතහශේ අදවස ්තනහ. ඒ හර්තහ 

ඉදිරිඳත් යනහ. ඉ්ත ඳසු ජනතහ අභළති නම් අපි ඒ 

ය්තශ්ත නළවළ. අපි ජනතහට ඵහය ශදනහ ීය්තදු ශද්තන 

ිරඹරහ.  

 

ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ශඵොශවොභ සුමතිි. ඇභතිුමභනි. ශශේ ශතත් වුමය වළභ 

දහභ තිශඵන ශදඹක් ශනොශි. ශ්ත. වුමය හරඹට වුමය 

ඳහරනඹ ය්තන ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ය්තන පුළු්ත. 

නමුත් ඒ එක්භ ඒ අඹට වනදහීම ළඩ පිළිශරක්, -ආර්ථිඹ 

වහ ්තදි ශනුශ්ත- අද ඳතින තත්ත්ඹ ුමශ-[ඵහධහ ිරරීභක්]

ශඵොශවොභ සුමතිි.. දළ්ත තභි. අශප් ඳරිය අභහතයුමභහ ආශේ. ඒ 

ළන අපි ශඵොශවොභ ්තශතෝ ශනහ. එුමභහ ළන තභි. අපිට 

ළඩපුය ථහ ය්තන ශරහ තිශඵ්තශ්ත.  

රු ඇභතිුමභනි, අශප් දිසත්රික්ඹට ඉතහභ ළදත් ශන 

ඳරිය අභහතයහවලඹට අඹත්  ශදඳහර්තශම්්තුම, අධිහරි විලහර 

්රභහණඹක් තිශඵනහ. අද න විට ශරෝශේ හරගුිජ 

විඳර්ඹහඹක් ශඵොශවොභ තදඵර ශර ඳතිමි්ත තිශඵන නිහ 

ඳරියඹ පිළිඵ මීට ළඩඹ ්රමු සථහනඹක් රඵහ දිඹ යුුමි.. 

වහර ළලි වෆරීශභ්ත ඇති න ්රලසනඹ පිළිඵ රු දිශ්තස 

ගුණර්ධන ඇභතිුමභහ විසතය ශහ. අපිත් ඒ පිළිඵ ඉල්ලීභක් 

යනහ. අද න විට ඳතින යටහ, ජනවනඹ ළඩ  ඇභ, 

ශොඩනළඟිලි ඉදි  ඇභ, නිහ ඉදි  ඇභ ශම් වළභ එටභ අපි  

වර්ධනඹ ිරඹරහ ිරඹනහ. වර්ධනඹ එක් ඵරන විට විලහර 

ලශඹ්ත වශොශ ළපීභ අලය ශනහ. ඒ ශනුශ්ත නළත 

ස සිටු ඇභක් සිදු ශශයනහද? ඳතින නඹ්ත ඒ විධිඹට 

ආයක්හ ශනහද? එශවභ නළත්නම් ව ඉවුරුර අවුරුදු සිඹ 

ශදසිඹ ණ්ත ඳළයිජ කුඹුක් ස එශවභභ ඳතිනහද ිරඹන එ 

ම්ඵ්තධශඹ්ත දළඩ අධහනඹක් විශලේශඹ්තභ ඔඵුමභ්තරහ 

ඳරිය අධිහරිඹ ුමළි්ත - 

 
ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

හරිභහර් ශදඳහර්තශම්්තුම ිරඹන ආහයඹට මික් අපිට 

ඕනෆ ආහයඹට ස ඳ්තශ්ත නළවළ. 

 
ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔඵුමභ්තරහ ඳ්තශ්ත නළති ඵ අපි පිළි්තනහ. නමුත් රු 

ඇභතිුමභනි, වුරුත් ිරඹ්තශ්ත නළුම ශ්ත, වුරුත් ද්තශ්ත 

නළුම ශ්ත ශම්හ සිදු ්තශ්ත. අශප් ඳළත්ශත් ්රහශේශීඹ 

ශේලඳහරනවශඹෝ සිටිනහ. ඒ ශොල්ර්තශේ යහඳහයඹ ටිනහ ස 

ළපීභ. හරිභහර් ශදඳහර්තශම්්තුම ළන ශනොශි. භභ ථහ 

ය්තශ්ත. අශප් දිසත්රික්ශේ විලහර වහල් ිරහිඳඹක් 

රහශන ඹනහ. වහ ශදඳළත්ශත් තිශඵන ටිනහ ස ළපුහභ 

වුමය ඵහුර ඳතින ්රශේලඹක් වළටිඹට ඳහවශු හදනඹ 

ඉතහභත් ඉක්භනි්ත සිදු ශනහ. කුඹුක් හශේ ස ළන ළඩ 

අධහනඹක් ශඹොමු යරහ වහ භහි.ම් ආයක්හ ය්තන ටයුුම 

ය්තන ඕනෆ. රු දිශ්තස ගුණර්ධන ඇභතිුමභනි, ඔඵුමභහ 

ිරේ හයණඹ ම්ඵ්තධශඹ්ත අපි ඔඵුමභහත් භඟ එඟ 

ශනහ.  

රු බුේධි ඳතියණ භ්තත්රීුමභහ ිරේහ හශේ  ශම් පුවචි යශේ 

්රධහන වහල් වඹක් විතය  තිශඵන නිහ,  ළලි ශොඩ දළමීභ 

නිහ ත ටි හරඹක් ඹන විට ශම් වළභ එිර්තභ මුහුදු ජරඹ 

උඩට එනහ. එභ නිහ ශම්හට ඒහඵේධ වුණු ඹම් ිරසි ළඩ 

පිළිශශක් ඕනෆ ිරඹහ අපි ිරඹනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ර්තභහනශේ භවහ භහර් විලහර 

්රභහණඹක් වර්ධනඹ  ඇශන ඹන ඵ  අපි ද්තනහ. භවහ භහර් 

ස ිරරීශම්දී ඒ අට තිශඵන ස ළල් ඳනහ. ආදි හරශේ 

ඉරහ තිබුණු භවහ දළළ්තත රුක් බිභ ශවශනහ. වළඵළි., ශම්හ 

ශනුශ්ත නළත ඳළශඹක් සිටු්තශ්ත ශොශවේද?  

 

ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

අතිරු ජනහධිඳතිුමභහත් ළබිනේ භණ්ඩරඹත් අඳට උඳශදස 

දීරහ තිශඵනහ, අලුශත්ත වදන ඳහයල් ශදඳළත්ශත් ස සිටු ඇශම් 

යහඳහයඹක් ඳට්ත ්තන ිරඹහ. ඒ ශීර්ශේදීභ ඒ වහ ළඹ 

ශීර්ඹක් ශ්ත ය්තන ිරඹහත් එුමභහ අණ ය තිශඵනහ.  

 

ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
රු ඇභතිුමභනි, වරි්ත ්රනහ්තදු භ්තත්රීුමභහ ිරේහ හශේ 

ශභය ඳරිය අභහතයහවලඹට ශ්ත ය  තිශඵන මුදර අඩු ය 

තිශඵ්තශ්ත ඒ නිහද ද්තශ්ත නළවළ.  

 

ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඒ අඳට ්රලසනඹක් නළවළ. අඳට ශනත් භහර්ලි්ත 

රළශඵනහ. ශම් තහශේ නළත න හ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 

500ක් රළශඵනහ. 

 
ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ශවොි.. ඔඵුමභහ ළන ශරොකු විලසහඹක් ඇුම, ඒ හශේභ 

විලසහඹක් තිඹ්තන පුළු්ත ශශනක් වළටිඹට අපි ඒ කනඹ 

විලසහ යනහ. ඒ ශශේ ශතත් රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, 

ස -න ම්ඳත- රැ ළීමශම් අලයතහ ඉතහභ තදි්ත 

දළශන්තශ්ත ශන ශභොකුත් නිහ ශනොශි., ශම් හරගුණ 

විඳර්ඹහඹ නිහි.. භවය ශරහට දස ණ්ත හිනහ. ුමය 

 ටි ශොශවේ ඹනහද ිරඹහ ශවොඹහ ්තන ඵළවළ. ඒ තයභට 

ශඳොශරො ශවේශදනහ. ශම් හශේ තත්ත්ඹක් තභි. අද ඇති 

ශරහ තිශඵ්තශ්ත. තත් ඳයම්ඳයහ ණනහට භනුයහශේ 

ඳළළත්භ තිශඹන ුමරු ශම්හ තිඹහ ්තන නම් අද අඳට ශම් 

ශනුශ්ත ළඩ පිළිශශක් ස ය්තන ශනහ.  

අපි ද්තනහ, ඳසු ගිඹ දසර උඳ්ත දින භය්තන නම් ඳළශ 

සිටු ඇශම් ශරොකු යහඳහයඹක් ශ ඵ. ඒ හ ශේභ ඇභතිුමභහශේ 

උඳ්ත දිනඹට, නිශඹෝජය ඇභතිුමභහශේ උඳ්ත දිනඹට ඒ හශේභ 
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

ය්තන. අපිත් ඒහට දහඹ ශ්තනම් ිරඹහ ශම් ශරහශේ භතක් 

යනහ. ශභොනහ ශත් ඳළශ සිශටේහ හශේ ශනොශි.. එ 

වක් ඳන විට අඩු ණශ්ත ඳළශ දවඹක්ත් සිටු්තන පුළු්ත 

ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ ය්තන ිරඹහ ඉල්රහ සිටිනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ ඔඵුමභ්තරහ ද්තනහ 

ඊශේ ශඳශර්දහ දකුණු ඉ්තදිඹහශේ කුඩ්තකුරම් නයසටි ඵරහහයඹ 

ළන භවහ ශරොකු ශකෝහක්, ආ්තශදෝරනඹක් ඇති වුණ ඵ. ඒ 

පිළිඵ ඉ්තදිඹහශේත් භත ශේද ඇති ශරහ තිශඵනහ. අශප් යජඹ 

වළටිඹට ඒ ම්ඵ්තධශඹ්ත අය ශන තිශඵන ළඩ පිළිශශ 

ශභොක්ද ිරඹරහ ඳරිය ඇභතිුමභහශේ ථහශේදී අපි දළන ්තන 

ළභළතිි.. නයසටි ඵරහහය ළන අඳට ශවො අත්දළකීභක් 

තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ දසර ඇති වූ භූමිම්ඳහරදී ජඳහනශේ 

ෆුකුෂිභහ නයසටි ඵරහහයර  පිපිරීශභ්ත ඇති වුණ විනහලඹ අපි 

ද්තනහ. ඒ හශේභ ශම් රහඳඹ ුමශත ස නිතයභ භූමිම්ඳහ ඇති 

ශනහ; සහබහවි විඳත් ඇති ශනහ. ඒහශේ ්රතිපර වළටිඹට 

දකුණු ඉ්තදිඹහශේ ඒ නයසටි ඵරහහයඹ ුමශත් ශභොක් වරි 

නය තත්ත්ඹක් ඇති වුශණොත් අපි ්තනහ වූ ක්රිඹහ භහර් 

ශභොනහද? ඹහඳනශේ ඉරහ භඩශපු අම්ඳහය ශදටත්, අශනක් 

ඳළත්ශත්ත භ්තනහයභ පුත්තරභ ශදටත් ඒ ඵරහහයඹ නිහ විලහර 

ඵරඳෆභක් ඇති ශ්තන පුළු්ත. එළනි අදහනභක් පිළිඵ අඩු 

ණශ්ත ඉ්තදිඹහනු ආණ්ඩුත් එක් ශ්රී රවහ යජඹ කුභන  ථහ 

ඵවක් ශවෝ යරහ තිශඵනහද ිරඹන එ අපි දළන ්තන 

ළභළතිි..  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඳරිය අභහතයහවලඹ ඹටශත් 
ථහ යන ශොට, අද න විට අඳ හටත් ථහ ශනොය ඉ්තන 

ඵළරි ශදඹක් තභි. ශ ඵළවළය ිරරීශම් ළටලු. අද ශම් 
ම්ඵ්තධශඹ්ත යශේ වළභ තළනභ ්රලසන ණනහක් තිශඵනහ. 

ශරඩක් වළශදන ශොට, වතඹක් ශඵෝන ශොට, ශරඩ ශයෝ 
ඳහරනඹ ය ්තන ඵළරි ශන ශොට විතයක්, ශොශවොභද ඒ 

ශරඩ ශයෝ වළදිරහ තිශඵ්තශ්ත ිරඹන එ ළන ල්ඳනහ 

යනහ.  

වළඵළි., අද අපි ආසිඹහශේ ආලසකර්ඹඹ යහ භ්ත ශත්, අඩුභ 
තයමි්ත අශප් යශේ කුණු ටි ඵළවළය ය්තශ්ත ශොශවොභද ිරඹන 

එ පිළිඵ නිසි ළඩ පිළිශශක් ඇති ය ශන නළවළ. ්රහශේශීඹ 
බහරත්, නය බහරත්, භව නය බහරත් ශම්  ශන 

ශොට ඹම්ිරසි ශ ්රතිකක්රීඹයණ ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භ 

ය්තන ඳට්ත ශන තිශඵනහද? දළ්ත අවුරුදු 25 30 විතය 
ඉරහ  භහ නිශඹෝජනඹ යන යත්නපුය දිසත්රික්ශේ යත්නපුය 

නයශේ ඉරහ ිරශරෝමීටර් එවභහයක් විතය ඇුමශත තිශඵන, 
යජඹට අි.ති ඉඩභට කුණු ඵළවළය යනහ. එතළනට තභි. මුළු 

යත්නපුය නයශේභ කුණු දභ්තශ්ත.  

 

නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
You have two more minutes, please. 

 

ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
They took about four minutes from my time. 

 

නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
You allowed their interventions.  

ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
No, I did not. 

 

නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

You should have objected to them at that time. 

 

ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

The Hon. Nimal Siripala de Silva and the Hon. Anura 

Priyadharshana Yapa will give me four minutes. -

[Interruption.] No, you have to give me time. 

ඒ නිහ දළ්ත එතළන ශරොකු කුණු ්තදක් ඇති ශරහ 

තිශඵනහ. යත්නපුය නයශේ ඉරහ ිරශරෝමීටර් ශදි. එතළනට 

දුය. 

 

නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
Please wind up now. 

 

ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

ඒ නිහ දළ්ත ළසක් එනශොට ඒ කුණු ශොඩ ශේදිරහ ඒ  

සිඹලුභ අඳ්රය  ඳවළි්ත තිශඵන කුඹුරුරට එනහ. වත්ත 

ත්තත්, නිවිතිර ත්තත් ශඳෞේලි භහ නිශඹෝජනඹ යන 

භළතියණ ශොේනහ ඒහි.. මුළු යශේභ ත්තත් ඔඹ තත්ත්ඹ 

තභි. තිශඵ්තශ්ත. ඉති්ත ආසිඹහශේ ආලසකර්ඹඹට ඹේදී, 

ඔඵුමභ්තරහ යහඹල්, ගු්ත ශතොටුශඳොශල් ආදී ශම් ඔක්ශොභ 

වදන ශරහ, රුණහයරහ ශම් කුණු ටි   ඵළවළය ය්තන 

පුළු්ත වරි විධිශේ  ළඩ පිළිශශක් මුළු යශේභ ක්රිඹහත්භ 

ය්තන. අඩු ණශ්ත ්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොේනහ වතය ඳවක් 

එට ම්ඵ්තධ ය ශන ඒ  ටයුත්ත ය්තන ිරඹන ඉල්ලීභ 

යනහ.  

ථහ ය්තන ශොඩක් ශේල් තිබුණත් ශභුමභහ වළභ දහභ 

භශේ ශරහ අඩු යනහ. භහ ඒ ළන නහටු න භ්ත, 

ඔඵුමභ්තරහට ශම් ටයුුම ය ශන ඹ්තන තත් ලක්තිඹ 

රළශඵ්තන ිරඹරහ ්රහර්ථනහ යනහ.  

 

[අ.බහ. 5.07] 

 
ගු දමොශාන් ප්රියෙර්න ෙ සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, අශප් ජන වයවිතඹට  ශඵශවවි්ත 

ඉවල් න ඉතහ ළදත් අභහතයහවල ුමන ළඹ ශීර් අද ශම් 

උත්තරීතය බහශේ හච්ඡහට ්තනහ අසථහශේ දී අදවස 

්රහල ය්තනට අසථහක් රඵහ දීභ ම්ඵ්තධශඹ්ත 

ඔඵුමභහටත්, අශප් ආණ්ඩු ඳක්ශේ ්රධහන වවිධහඹුමභහටත් 

භශේ ශෞයඹ ව සුමතිඹ පුද ය්තනට ඕනෆ.  
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[රු තරතහ අුමශෝයර භවත්මිඹ] 



2012 ශදළම්ඵර් 03 

විශලේශඹ්තභ ශම් අභහතයහවල එිර්ත එ ඵළඳී ඳතින 

අභහතයහවල ුමනක්. ඒ හශේභ අතිරු ජනහධිඳති භහි්තද යහජඳක් 

භළතිුමභහශේ භහි්තද චි්තතන ළඩ පිළිශශශේ දළක්ශන ආහයඹට 

2016 අවුරුේද න ශොට ලක්තිභත් ආර්ථිඹිර්ත ශවබි භක් 

නිර්භහණඹ ය්තන ඉතහ විලහර පිටුවරක් න අභහතයහවල ුමනක් 

ළන තභි. අද අපි හච්ඡහ ය්තශ්ත. ඳශමුශ්තභ ශම් 

අභහතයහවල ුමන බහය ටයුුම යන රු අභහතයුමභ්තරහටත්, 

සිඹලුභ නිරධහරි්තටත් භශේ ශෞයඹ ව සුමතිඹ පුද ය්තන 

ඕනෆ, එුමභ්තරහශේ නහඹත්ශඹ්ත ශම් යශන ඹ්තනහ වූ ළඩ 

පිළිශශ ශනුශ්ත.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, මිනිසු්තට ෆභ නළති ඉ්තන 

පුළු්තභ තිබුණත් ශවො ුමය ටික් නළති ඉ්තන 

පුළු්තභක් නළවළ. එක්ත් ජහීය්තශේ වවිධහනඹ යපු 

ඳරීක්ණඹට අනු, එශවභ නළත්නම් පුශයෝථනඹට අනු, 

2050 අවුරුේද න ශොට යටල් 66 උග්ර ඳහීමඹ ජර ්රලසනඹක් 

ඇති න ඵ දළන ්තන තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශරෝ ශෞය 

වවිධහනඹ යන රද ඳරික්ණඹදී ශවළි  ඇ තිශඵනහ, 2020 

න ශොට ශරෝඹට ඵරඳහන ඵයඳතශ ළටලුක් ්තශ්ත, 

ඳහීමඹ ජරඹ ආරශඹ්ත ඇති න ශයෝහඵහධ ඵ. ඒ නිහ 

ශරෝශේ ඳළළත්භ ශඵශවවි්තභ අඩහශ න ඵට වනක් 

තිශඵනහ. ශශේ නමුත්,  අද න විට අශප් යශේ ජර ම්ඳහදන 

විඹ බහය ටයුුම යන රු ඇභතිුමභහ ්රමු අභහතයහවලඹ 

යශන ඹ්තනහ වූ ළඩ පිළිශශ අපි ශඵශවවි්තභ අඹ යනහ. 

විශලේශඹ්තභ භහ නිශඹෝජනඹ යන හල්ර දිසත්රික්ශේ ඳහීමඹ 

ජර ළටලු වි්තන ශම් න ශොට අතිවිලහර ළඩ ශොටක් 

අශප් රු ඇභතිුමභහ ්රමු  අභහතයහවලඹ ඉටු ය තිශඵනහඹ 

ිරඹන එ රු ඇභතිුමභහ ඇුමළු එභ අභහතයහවලශේ නිරධහරි්තට 

යන ශෞයඹක් වළටිඹට භහ ිරඹ්තන ඕනෆ. ඵයඳතශ ළටලුක් 

ශරහ තිබුණු ශඵ්තශතොට ඳහීමඹ ජර ්රලසනඹ විඳීභට ව 

ශෝනහපීනුර ඳහීමඹ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹට ආයම්බ ිරරීභට ශම් 

න ශොට මුදල් ශ්ත ය තිශඵනහ. අපි විලසහ යනහ, ඉතහ 

ඉක්භනි්ත ඒ ළඩ ටයුත්ත ඉටු යහවි ිරඹරහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ රු ඇභතිුමභහශේ 

අධහනඹට ශඹොමු ය්තන ඕනෆ ත ්රලසන ිරහිඳඹක් තිශඵනහ. 

ශම් න ශොට හල්ර නයශේ භරහඳවන ඳේධතිඹක් නළවළ 

රු ඇභතිුමභනි. ඒත් ඉක්භනි්ත ස ය ශද්තන ිරඹරහ 

ඉල්ලීභක් යනහ. ඒ හශේභ හල්ර නයඹ ආ්රිත අලුති්ත ජර 

නශ එලීභක් ය්තනට තිශඵනහ. මිලිඹන 60 ඇසතශම්්තුමක් 

ඒ ශනුශ්ත ස ය තිශඵනහඹ ිරඹන එ  තභි. ආයවචි 

ශ්තශ්ත. ඒ ම්ඵ්තධශඹනුත් ඔඵුමභහශේ අධහනඹ  ශඹොමු යන 

ශර ඉල්රහ සිටිනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ රු ඇභතිුමභනි, 

ඵේශේභ ව හල්ශල් ජර ශඳොම්ඳහහයරට විදුලි ශජනශර්ටර් 

ශද අලයතහක් තිශඵනහ. ඔඵුමභහ අශප් ඉල්ලීම්රට 

ඇහුම්්ත ශදන නහඹඹකු වළටිඹට අශප් දළඩ විලසහඹක් 

තිශඵනහ ඔඵුමභහ ඒ උදේ අඳට යහවි ිරඹරහ. ඔඵුමභහශේ 

අනුග්රවඹ ුමළි්ත ශම් න විට අඳට පුළු්තභ රළබී තිශඵනහ, 

අශප් ආනශේ  ඳහීමඹ ජර ළටලු  සිඹඹට 90ට ඩහ 

වි්තන. යත්භ ආනඹ නිශඹෝජනඹ යන භවජන 

නිශඹෝජිතඹහ වළටිඹට ඒ පිළිඵ භහ ඔඵුමභහට නළත නළත 

සුමති්තත ශ්තන ඕනෆ. අශප් ආනඹ මුහුද ආ්රිත ්රශේලඹ 

තිශඵන ආනඹක්. ඔඵුමභහ  කීඳ තහක් ඒ ්රශේලඹට ඇවිල්රහ 

තිශඵනහ. ඇත්ත ලශඹ්තභ ඔඵුමභහට අද අශප් ්රශේලශේ 

ජනතහ පිව ශදනහ ශම් ම්ඵ්තධ. අශප් ආනශේ මිනිසු්තට 

ශඵෝතන ුමය ටික් තිබුශණ් නළවළ. ඔවු්ත රිේජ බිේශේ. ඒ 

හශේභ අපි සුනහමිශඹ්ත විනහල ශරහ අනහථ ශරහ හිටපු 

මිනිසසු.  

අද න ශොට අපි සුනහමිශඹ්ත අනහථ වුණු ජනතහට විලහර 

අනුග්රවඹක් දක්හ තිශඵනහ.  ඒ නිහ ඔඵුමභහටත්, ඔඵුමභහශේ 

අභහතයහවලශේ ශල්ම්ුමභහටත්, ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරශේ රු බහඳතිුමභහ, හභහනයහධිහරිුමභහ ඇුමළු ඒ 

සිඹලු නිරධහරි්තටත්, විශලේශඹ්ත භහතය ්රශේලඹ බහය ටයුුම 

යන නිශඹෝජය හභහනයහධිහරිුමභහ, අතිශර් හභහනයහධිහරි 

සුමිත් ශඳශර්යහ භළතිුමභහ ඇුමළු ඒ වළභ ශදනහටත්, හල්ර ව 

අම්ඵර්තශොඩ, හික්ඩු බහය ටයුුම යන ඒ සිඹලු 

නිරධහරි්තටත් භශේ ශෞයඹ ව සුමතිඹ පුද ශ යුුම ශනහ 

ශම් අසථහශේදී.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ  අශප් රු ඳරිය 

ඇභතිුමභහ ශම් බහශේ ඉ්තන නිහ එුමභහශනුත් ශඳොඩ 

ඉල්ලීභක් ය්තන ඕනෆ. රු තරතහ අුමශෝයර භළතිනිඹ ථහ 

යන භ්ත ිරේහ, කුණු ශ ඉත් ය්තන ශම් ආණ්ඩුට 

ිරසිභ ළඩ පිළිශශක් නළවළ ිරඹරහ.  නමුත් රු නිශඹෝජය 

බහඳතිුමභනි, ඔඵුමභහ ද්තනහ ශම් න ශොට අශප් යජඹ 

පිළිරු යහඳතතිඹ ක්රිඹහත්භ යරහ ඉතහභ ලක්තිභත් ආහයඹට 

කුණු ශ ඉත් ිරරීශම් ්රභශේදඹක් ස ය තිශඵන ඵ.  

  
ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ශොශවේද තිශඵ්තශ්ත? 

 

ගු දමොශාන් ප්රියෙර්න ෙ සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

භශේ ආනශේ ක්රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහ. රු ඇභතිුමභහ 

ගිඹහ යත්භ ආනඹට. යත්භ ආනශේ  අක්ය 20 

්රභහණඹක් ඒ වහ රඵහ දීරහ අද ශම් න ශොට ඉතහභ ශවොඳි්ත 

ඒ ටයුත්ත ක්රිඹහත්භ නහ. ඒ ්රශේලශේ තත් ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතන 7 කුණු ශ එතළනට ශශනනහ. නමුත් ශඳොඩ 

ළටලුක් තිශඵනහ.ඒ ටයුුම වහ න ඇන ඹ්තශත්රෝඳයණර 

අඩුක් තිශඵනහ. ඒ හශේභ මිනිස රභඹ ත ටික් රඵහ ශද්තන 

ඕනෆ. 

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, ඒ නිහ  ඒ ශශයහි 

ඔඵුමභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය්තනඹ ිරඹහ භහ ඉතහ 

ශෞයශඹ්ත ඉල්රහ සිටිනහ. එශවභ ශශොත් භහ හිත්තශ්ත 

විඳක්ඹ අඳට ශම් යන ශකෝදනහරට අඳට ශවො උත්තයඹක් 

ශද්තන පුළු්ත ශි..  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, අඳ නහටු ශනහ, විඳක්ඹ 

අඳ යන ිරසිභ ශදඹ අඹක් දිර්තශ්ත නළති එ ළන. 

ඇභතිුමභහ ඳළශ ඉ්තදුහ. ඒට ශභුමභ්තරහ ඳළත්ශත්ත ෆල්රක් 

දභනහ උඳ්ත දිනඹට ඳළශ ඉ්තදනහ ිරඹරහ. ඔවු්ත දිර්තශ්ත 

නළවළ ශභි.්ත ඳරියඹට ඇති න ඹවඳත ශභොක්ද ිරඹරහ. භභ 

ඇත්තටභ නහටු ශනහ, අශප් විඳක්ඹ අඳ යන ිරසිභ 

ශදඹ ශවොක් දිර්තශ්ත නළති එ ළන. ඒ නිහ අශප් ඳරිය 

ඇභතිුමභහට භහ ිරඹ්තන ඕනෆ, විඳක්ඹ  ශභොන තයම් නිර්දඹ 

විශේකන ඉදිරිඳත් ශත් ඔඵුමභ්තරහශේ ලක්තිභත්බහඹ ුමළි්ත 

අශප් යටට අලය යන ලක්තිඹ රඵහ ශද්තනඹ ිරඹරහ.  

අශප් හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ ඇභතිුමභහ 

දළ්ත ශම් රු බහශේ ඉ්තන නිහ අඳ එුමභහට ිරඹ්තන ඕනෆ 

එුමභහ ඉතහභ ්රලසත හර්ඹඹක් යන ඵ. නමුත් භට ශඳොඩ 

ළටලුක් තිශඵනහ. රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, අඳ භධයභ 

ආණ්ඩු ුමළි්ත ජර ශභනහයණඹට  ශභොන තයම් ඳවසුම්  
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

රඵහ දු්තනත්, ඳශහත් බහ වයවහ ශශයන ළඩරදී අඳට ඹම් 

ළටලුක් තිශඵනහ. අඳ භධයභ යජශේ මුදල් අයශන ඳශහ ශත් 

තිශඵන ඇශ භහර් ශුේධ යරහ දු්තනත් නඩත්ුම ිරරීශම් 

්ර භශේදඹ්ත නළවළ. ශම් හයණඹ රු ඇභතිුමභහශේ අධහනඹට 

ශඹොමු ය්තනට භහ ළභළතිි.. ළබිනේ භණ්ඩරශේදී ශවෝ ශම් 

ම්ඵ්තධශඹ්ත හච්ඡහ යරහ විධිභත් ම්ඵ්තරණයණඹක් 

ුමළි්ත ශම් ඇශ භහර් නඩත්ුම ිරරී ශම් ්රභශේදඹක් ස 

ය්තනඹ ිරඹහ භහ ඉල්ලීභක් යනහ. එශවභ ශනොවුශණොත් මුදල් 

අඳශත් ඹහභක් විතයි. සිදු ්තශ්ත. භධයභ ආණ්ඩු මුදල් ශදනහ. 

භට භති., ගිඹ අවුරුේශේ රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිුමභහශේ 

මලිත්ශඹ්ත ්රශේලශේ හරිභහර් ඳේධතිඹ ස ය්තන 

අඳට රුපිඹල් රක් 100 ඳභණ මුදරක් රඵහ දු්තනහ. නමුත් 

හරඹක් ගිඹහට ඳසශේ ඒහ නඩත්ුම ්තශ්ත නළවළ. භට රළබී 

තිශඵන හරඹ  අහනද, රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි?  

 

නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
හරඹ අහනි.. ඔඵුමභහශේ  ථහ අ්ත ය්තන, රු 

භ්තත්රීුමභනි. 

 

ගු දමොශාන් ප්රියෙර්න ෙ සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, භට හරඹ රඵහ  දීභ ම්ඵ්තධ 

ඔඵුමභහට සුමති්තත න අතය, භහි්තද චි්තතන ළඩ පිළිශශ 

ඹටශත් අශප් යජඹ ශන ඹ්තනහ වූ ශම් වර්ධන ක්රිඹහදහභඹ්ත 

අශප් යශේ ජනතහ සිඹඹට සිඹඹක්භ අනුභත ය තිශඵනහඹ 

ිරඹන හයණඹත් ්රහල යමි්ත භශේ අදවස දළක් ඇභ අ්ත 

යනහ. සුමතිි.. 

 

නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

මීශඟට රු තහයහනහත් ඵසනහඹ භවතහ. රු භ්තත්රීුමභහ, 

ඔඵුමභහට විනහඩ 9 හරඹක් ශ්ත ය  තිශඵනහ.   

 
[අ.බහ. 5.15] 

 

ගු තාරානාත් බවනනායක මශතා 
(ரண்தைறகு ரரரத் தஸ்ரஸூக ) 

(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි,  ළදත් අභහතයහවල ුමනක් න 

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ, ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන ව  ඳරිය  ඹන අභහතයහවලර  ළඹ ශීර් අද දින 

හච්ඡහට බහජනඹ නහ.  ඒ ඹටශත් භට ථහ ය්තනට  

අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ භහ  ඔඵුමභහට  සුමති්තත ශනහ.  

 ශභහිදී භහ ඳශමුශ්තභ ව්ත ය්තන ඕනෆ,  යජඹක් 

වළටිඹට අතිරු ජනහධිඳති භහි්තද යහජඳක් භළතිුමභහශේ 

නහඹත්ඹ ඹටශත් ඳසු ගිඹ ඉතිවහඹ ුමශ ශම් යශේ තිබුණු 

දළළ්තත, කුරිරු ත්රසතහදඹ අ්ත යරහ සිඹලුභ ජහීය්තට 

නිදවශේ වයත් ්තනට පුළු්ත ඳරියඹක් ඇති යරහ  ඩනම් 

වර්ධනඹක්  ශම් යට ුමශ ක්රිඹහත්භ ය තිශඵන ඵ.  එ්ත 

දළළ්තත වූ වර්ධනඹක් අද ශම් යට ුමශ ක්රිඹහත්භ ය තිශඵන 

ශරහ, ග්රහමීඹ ජනතහට අලය ඳවසුම් සිඹල්ර එිර්ත එ 

රඵහ දීශම් ළඩටව්ත යහශිඹක් ක්රිඹහත්භ නහඹ ිරඹන එ 

අඳ වුරුත් ද්තනහ හයණඹක්. අශප් යට තෂිහර්මි යටක්. 

විශලේශඹ්තභ අශප් ආර්ථිඹ තෂිර්භහ්තතඹත් එක් ඵේධ 

ශරහි. තිශඵ්තශ්ත. අඳ යශේ ළඩපුයභ ඉ්තශ්ත ශොවි ජනතහ. 

පුයහණශේ සිට ශොවිතළනි්ත දිවි ශපු අශප් මුුම්ත මිත්ත්ත, 

යජරු යපු ඒ හරි ර්භහ්තත ශද ඵරන විට අඳට ශප්නහ 

ඔවු්ත දළළ්තත වූ හරි  වර්ධන වග්රහභඹක් ක්රිඹහත්භ ය 

තිශඵන ඵ. එදහ ඒ යජරු, මුුම්තමිත්ත්ත හරි වර්ධනඹ 

ශනුශ්ත ටයුුම ශහ වහ භහනභ භෆත හරශේදී ශම් හරි 

ක්ශේත්රශේ දළළ්තත වර්ධන ක්රිඹහදහභඹක් ඇයඹුශේ අතිරු 

ජනහධිඳති භහි්තද යහජඳක් භළතිුමභහඹ ිරඹන හයණඹ අඳ 

වුරුත් ද්තනහ. අතිරු භහි්තද යහජඳක් භළතිුමභහශේ යජඹ 

භඟි්ත ක්රිඹහත්භ යනු රළබ වර්ධන ක්රිඹහදහභඹ්ත ශද, ශොවි 

ජනතහ ශනුශ්ත ශ ශේඹ ශද ආඳසු වළරී ඵළලුශොත් ඒ 

ළන අඳ හටත් ිරසික් ිරඹ්තනට ඵළවළ. ඒ පිළිඵ විඳක්ඹ 

ඹම් ඹම් අදවස, ශඹෝජනහ, ශකෝදනහ, විශේකන ඉදිරිඳත් ශහ. 

ග්රහමීඹ ජනතහ ශම් භහි්තද යහජඳක් ිරඹන කරිතඹ පිළිඵ, ඒ 

ග්රහමීඹ නහඹඹහ පිළිඵ ඉතහභ ශවො අශඵෝධඹිර්ත යුුම 

ටයුුම යනහඹ ිරඹන හයණඹ අඳ විලසහශඹ්ත යුුම 

ිරඹනහ.      

විශලේශඹ්තභ උභහ ඔඹ, ඹහ්ත ඔඹ, දළදුරු ඔඹ, ශභොයව්තද 

ආදී ලශඹ්ත  භවහ හරි යහඳතති ණනහක් ක්රිඹහත්භ ය්තන 

ළඩ ටයුුම ආයම්බ යරහ තිශඵනහ. අපි ඉතිවහඹට 

ශඳොඩ්ඩට ගිශඹොත් භට භතක් ශනහ, දළදුරු ඔඹ යහඳතතිඹ. 

දළදුරු ඔඹ යහඳතතිඹ ළන ථහ යන ශොට භට ශම් හයණඹ 

ිරඹ්තනභ ශනහ. අශප් ර්තභහන ථහනහඹුමභහ තභි. ඒ 

හරශේ විඹබහය අභහතයයඹහ වළටිඹට ටයුුම ශශේ. ශම් 

යහඳතතිඹ ළන යජඹට විලහර ලශඹ්ත ශකෝදනහ එල්ර වුණහ; 

විලහර ලශඹ්ත අ්රහද ඳශ ශහ. ශේලඳහරන කුභ්තත්රණහදී්ත 

අශප් අහිව ශොවි ජනතහ අල්රහශන ඒ අඹශේ ඔළුරට වි 

බීජ දහරහ, ඒ අඹට එ  එ ශේල් ිරඹරහ ශම් ළඩටවන අක්රීඹ 

ය්තන වළදුහ. නමුත් ඒ සිඹලු අභිශඹෝ ජඹ ශන අපි දළදුරු ඔඹ 

යහඳතතිඹ විලහර ශොවි ජනතහට ශත ළරශන 

ආහයශඹ්ත ජනතහ අි.තිඹට ඳත් ය්තන අලය ටයුුම 

ශඹොදරහ තිශඵනහ. ඒ ළන අඳ ්තශතෝ නහ.  ඒ ළන අඳට 

ඩහ අද ්තශතෝ ්තශ්ත ඒ ශොවි ජනතහි.. ඔවු්ත  එදහ 

භවමුරහ වුණහඹ ිරඹරහ ඒ ජනතහ ිරඹනහ. ශේලඳහරන 

ඳළිළීමම්රට, ශේලඳහරන කුභ්තත්රණරට ශම් ජනතහ අල්රහ 

්තන වළදුහට එඹ ඉසට වුශණ් නළවළ.  

  භහ නිශඹෝජනඹ යන, ඹම ඳශහශත් ල්මු භළතියණ 

ශොේනහඹ භවහ හරි ශඹෝජනහ ්රභ වතක් ක්රිඹහත්භ න 

භළතියණ ශොේනහඹක්.ඹම ඳශහශත් කුරුණෆර 

දිසත්රික්ශේ විලහරතභ භළතියණඹ ශොේනහඹ වළටිඹට 

ල්මු භළතියණ ශොේනහශේ හරි ශඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ 

ශන ශොට  රඵන ර්ශේදී අලුත් වර්ධන ශඹෝජනහක් 

වළටිඹට හරි ශඹෝජනහක් ක්රිඹහත්භ ය්තන වළිරඹහ රළබී 

තිශඵනහ. ඒ තභි., ශභොයව්තද යහඳතතිඹ ඹටශත් ඒ 

්රශේලරට ජරඹ රඵහ දීභ. ඒ නිහ භභ ්තශතෝ ශනහ, 

ඹහඳහු භළතියණ ශොේනහශේ වයත් ශන ශොවි ජනතහශේ 

සිහිනඹක් ළඵෆ  ඇභ පිළිඵ. හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් 

ශභනහයණ අභහතයහවලඹ වයවහ රඵන ර්ශේ අශ්රේල් භහඹ 

න ශොට එහි ඳශමු අදිඹය ආයම්බ යනහ. 

ශභොයව්තද යහඳතතිඹ වයවහ ඒ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ 

ශශනන ශොට භවිරරුශ ව භවිරුමර ිරඹන ්රධහන ජරහල 

ශද ඉදි ය්තන ටයුුම ශඹොදරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ භභ 

ශොඩහක්භ ්තශතෝ ශනහ. ශභොද ශම් ජනතහශේ 

ඉල්ලීභක් ඉසට  ඇභක් නිහ. ජනතහ භවහ ශේල් ඉල්ලුශේ නළවළ. 
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ශොවි ජනතහක් වළටිඹට ඒ ්රශේලර වයත් ්තශ්ත අහිව 

ජනතහක්. ඒ අඹ භවහ ශරොකු ඉල්ලීභක් ඉසට ය ශද්තන ිරඹරහ 

අඳට ිරේශේ නළවළ. ඒ අඹ ිරේශේ, ඔවු්තට වයත් ්තනට කුඹුරු 

ටි ය ්තන ුමය ටි රඵහ ශද්තන ිරඹරහි.. භභ ශම් 

අසථහශේදී සිහිඳත් ය්තන ඕනෆ, ඒ හශේභ සුමති ය්තන 

ඕනෆ, නහභල් යහජඳක් අශප් තරුණ නහඹ භ්තත්රීුමභහට. එුමභහ 

ඒ පිළිඵ උන්තදු ශරහ අතිරු ජනහධිඳතිුමභහට ඒ ළන රුණු 

ඳළවළදිලි යරහ ඳසට ගිහිල්රහ තිබුණු ශඹෝජනහ ්රභඹ 

ක්රිඹහත්භ ය්තන අලය ටයුුම ශහ. අපිත් අතිරු 

ජනහධිඳතිුමභහට ශම් පිළිඵ ව්ත ශහට ඳසශේ එුමභහ රඵන 

ර්ශේ ඒ යහඳතතිඹ ක්රිඹහත්භ ය්තන ්රතිඳහදන ශ්ත යරහ 

තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ එුමභහටත් සුමති ය්තන ඕනෆ. හරිභහර් 

වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයුමභහ වළටිඹට රු නිභල් 

සිරිඳහර සිල්හ භළතිුමභහ ඒ ්රශේලඹට ඇවිල්රහ ඒ ජනතහ ිරඹන 

ශේල් අවශන හිටිඹහ. එුමභහ අවශන ඉරහ අභහතයහවලශේ 

ශල්ම්ුමභහ ඇුමළු ඒ සිඹලු නිරධහරි්ත දළනුත් යරහ ඒ හරි 

ශඹෝජනහ ්රභඹ ක්රිඹහත්භ ය්තන ටයුුම ශඹොදරහ තිශඵනහ. 

ශම් ම්ඵ්තධශඹ්ත ටයුුම ිරරීභ පිළිඵ ඹම ශොවි 

ජනතහශේ ශෞයීමඹ ්රණහභඹ,  අතිරු ජනහධිඳතිුමභහටත්, 

රු නහභල් යහජඳක් භළතිුමභහටත්, හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් 

ශභනහයණ අභහතයුමභහ වළටිඹට රු නිභල් සිරිඳහර සිල්හ 

ඇභතිුමභහටත්, අභහතයහවලශේ ශල්ම්ුමභහ ඇුමළු සිඹලුභ 

නිරධහරි්තටත් පුද යනහ. ඒ ශඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ ිරරීභ වහ 

ඒ නිරධහරි්ත ඒ ්රශේලරට ගිහිල්රහ ඒ ටයුුම යන ශොට 

ජනතහට ශඵොශවොභ උන්තදුක් ඇති වුණහ;  ඔවු්තශේ  සිත් 

ත්ත ුමශ ශඵොශවොභ ආලහක් ඇති වුණහ. දිසත්රික්ශේ අශප් 

අශනකුත් අභහතයරු්තටත් භශේ ශෞයීමඹ සුමතිඹ පුද 

යනහ, ශම් ශඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ ය්තන වළිරඹහ රඵහ දීභ 

පිළිඵ.  

විශලේශඹ්තභ භභ ව්ත ය්තන ඕනෆ, භශේ භළතියණ 

ශොේනහශේ සිඹඹට 90ක්භ සිටි්තශ්ත ශොවි ජනතහි. ිරඹන 

හයණඹ. අශප් හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ 

අභහතයුමභහ ඳසු ගිඹ හරශේ අශප් ්රශේලඹට ආහ. අශප් 

්රශේලශේ භවහ හරි ශඹෝජනහ ්රභ වතක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. 

උසර සිඹමර්තභ යහඳහයඹ ඉ්ත එක්. ශේලි ආයක්ණ 

යහඳතතිඹ ඹටශත් රක් 1,200ට ආ්තන විලහර මුදල් 

්රභහණඹක් ළඹ යරහ ඒ ශේලි ඳේධතිඹ ස යශන ඹනහ. 

රඵන ර්ශේදී නළත ළයඹක් රුපිඹල් මිලිඹන 500ක් විඹදම් 

යරහ ඒ උසර සිඹමර්තභ ඔඹ වයස යරහ භවහ ල්මු 

ිරඹන ජරහලඹට ුමය ශනළල්රහ එක්තයහ ්රශේලඹට ඒ ජරඹ 

ශනළත් ශද්තන ටයුුම ශඹොදහ තිශඵනහ. ශොවි ජනතහ 

ශනුශ්ත ඒ අලය සිඹලු ශේල් රඵහ දීරහ, ශොවි තළනට අලය 

යන ඳරියඹ නිර්භහණඹ ය්තන අතිරු භහි්තද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිුමභහශේ යජඹට වළිරඹහ රළබී තිශඵනහ.  ඒ පිළිඵ 

ජනතහ ද්තනහ.  

රු නිශඹෝජය බහඳතිුමභනි, භට නිඹමිත හරඹ ශඵොශවෝ 

ශි.්ත ශ ඇ ගිහි්ත තිශඵනහ. ඒ නිහ භභ භශේ ථහශේ ඉතිරි 

ශොට  වභාගත* යනහ.  

අහන ලශඹ්ත, ශම් අසථහශේ ශම් හයණඹත් ව්ත 

ය්තන ඕනෆ. වුරු ශභොනහ ිරේත්, විඳක්ඹ ශොි. තයම් ශේ 

ිරේත් අද අඳ වයත් න ඳශහත්ර ජනතහ ද්තනහ, අතිරු 

භහි්තද යහජඳක් ජනහධිඳතිුමභහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත්, ශම් 

ආණ්ඩු භඟි්ත ජනතහට ශත ළරසී තිශඵන ඵ, විවිධ 

ය්රහද රළබී තිශඵන ඵ, ය්රහද රළශඵමි්ත ඳතින ඵ. ඒ 

සිඹල්ර ජනතහ ද්තනහ ිරඹහ ව්ත යමි්ත ශම් අසථහ 

රඵහ දු්ත ඔඵ සිඹලුශදනහට භශේ ශෞයීමඹ සුමතිඹ පුද යනහ.    

 
 

[5.24 p.m.] 
 

ගු ණර්. දයෝගරාජන් මශතා 
(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Thank you, Hon. Deputy Chairman, for giving me 

time to speak on the Votes of three very important 

Ministries. Three very important Ministers are handling 

these three Ministries, and as such, it is a pleasure to 

speak on these Votes. When I entered the Chamber this 

afternoon, the Hon. Dinesh Gunawardena was speaking. 

He  spoke with hurt because some Opposition Members 

had only criticized him and not praised him. But, I am 

sure his heart has now been soothened because my 

Colleague, the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, praised 

all three Ministers so much that you all must be feeling 

very happy now.  

Hon. Minister of Water Supply and Drainage, I have 

been speaking to many people in this Parliament and 

outside. All the people feel that you are doing a great job. 

Your Ministry is limited to water supply and drainage. 

However, the projects you are handling are so large that I 

am sure you must be feeling happy and satisfied that you 

are doing something worthwhile in this country today. 

We are grateful to you for developing water supply 

schemes not only in the South but in the North and East 

as well because the Members of Parliament from the 

North and East are also  full of praise for you. We, in the 

up-country are also grateful to you for bringing water 

supply schemes to the urban areas in the up-country.  

However, in the plantations, it is taken for granted 

that there is water and people are happily enjoying the 

water. But, there is no proper management of water 

inside these estates.  There are naturally flowing streams 

from which they tap the water by putting a small bund 

somewhere. But, from that bund,  you could see about 

100 pipes being drawn to each household. There is no 

system of managing water in these estates and a lot of 

water is going waste. A lot of money is also being wasted 

for providing these pipes from the original source right to 

their houses.  So, this has to be looked into. They should 

have the know-how and support to create their own 

community-based water supply systems in the estates. So, 

in this regard, you have a duty to look after these people. 

Through such a system, a water source could be tapped 

and water could be brought to the area where the houses 

are located and then distributed in a manner that wastage 

will be less and water would be readily available.      

We believe that natural streams are clean and the 

water that flows is hygienic. It is not always so. 

Especially today, with the use of chemicals, with the use 
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of pesticides and water being exploited at different stages, 

water is somewhat polluted. There is no scheme or no 

system to check whether the water is hygienic.  There is 

no know-how given to those people who manage water in 

the plantations as to how the water could be made 

hygienic for consumption by the people. So, this is a very 

important aspect where the Hon. Minister and the Water 

Supply and Drainage Board should take some action. 

These people could be educated; they could be given the 

know-how; they could be given the support to tap clean 

water to their homes. Today, even the people in the 

plantations do not want to go to the stream and fetch 

water. They are expecting the water not only by the line-

rooms, but they also wish to have the water inside their 

houses, into their kitchens, so that they can use water for 

their day-to-day purposes in the manner that all others in 

urban areas, or even in villages, are able to utilize water. 

So, in this regard, please devote some attention to the 

needs of these plantation people so that their water 

situation, the way they use water is improved. Though 

they have water, they are not using it in a scientific way. 

In this regard, I wish to point out,  Hon. Minister, that the 

World Bank has done a study on water and sanitation 

issues in the plantation areas. I am sure that is available to 

you and I understand that the World Bank is willing to 

support any scheme that is going to address this issue. 

You must exploit this situation when they are willing to 

support you; make use of it to supply good water to the 

people in the plantations.  

Talking about plantations, the watersheds are mostly 

in the hills. There was a scheme under the Ministry of 

Environment for watershed management. It was an ADB-

supported project, but this project has now been 

abandoned. I think it was in operation for about four years 

and I remember when the Hon. A.H.M. Fowzie was the 

Minister for Environment, I met him. We had discussions 

and we were asked to persuade the people in the 

plantations not to exploit their watersheds in a manner 

that the water supply itself would be affected. But, today, 

I do not know whether there is any other project to protect 

the watersheds in the up-country. So, I request the 

Minister of Water Supply and Drainage, which is 

connected to environment and also to irrigation, to look 

into the situation of the watersheds, which have to be 

preserved by us to preserve the ecology and the 

availability of water without creating drought situations in 

the country. As most of the rivers are emanating from the 

up-country and are flowing down, preservation of 

watersheds is important for these streams and rivers to 

flourish and be available for the future.  

We are grateful to the Minister of Water Supply and 

Drainage for issuing a statement that no groundwater will 

be taxed. Hon. Minister, that is a very positive statement 

that you have made. I do not know from where it 

emanated  but some official or somebody in the 

Government thought that water that is available 

underground and tapped by people who dig their own 

wells be taxed. This would have been a very unfortunate 

situation. About 25 years ago, when the Water Supply 

and Drainage Board started taxing water, there was a big 

ha-ho. We thought, "Why should we  pay for water?"  

But, the Water Supply and Drainage Board is bringing 

the water to our house, delivering it and they incur a cost. 

They charge for that and we are willing to pay. But, when 

somebody digs his own well and exploits that water, to 

tax that water will be unacceptable. Hon. Minister, we are 

grateful that you would stand up for this policy of not 

taxing the water. Otherwise, soon we would see even the 

air that we breathe may be taxed. We may have to carry a 

meter around our neck, which will be measuring how 

much of air we are using to breathe, so that you could tax 

it, because this Government is taxing everything.  

The Environment Ministry at one time said, all 

electronic waste is creating pollution and that they would 

collect it and destroy them. They said the mobile phones 

were creating the biggest electronic pollution in the 

country and they imposed a tax of 12.5 per cent on all 

telephone bills. But, today, it is not a tax for the 

Environment Ministry, it is a tax for the Government. 

 

නිදයෝජය වභාපතිුරමා 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 

 
අනුරුල නිදයෝජය කාරක වභාපතිුරමා මූාවනදයන් ඉලත් 

වුදයන්, නිදයෝජය කාානායකුරමා [ගු චන්දිම වීරක්දකොඩි මශතා]  
මූාවනාරූඪ විය. 

அன்தறநகு, குலஸூகபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அஸூகறரசணத்றணறன்ர அகனர, தறறஸ சதரரகர் அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER   took the Chair. 

 
ගු ණර්. දයෝගරාජන් මශතා 
(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

A tax of 20 per cent is imposed on all telephone bills. 

But, today this money is used not for the protection of the 

environment but it has become a further revenue measure 

for the Government and nothing else. 

Today, this Government imposes taxes on everything. 

Taxes are levied on things like milk food, milk powder, 

flour, sugar, potatoes, all these. This again, is a revenue 

measure. But, normally you say that you are levying 

these taxesto to protect the potato farmer, to protect the 

local sugar industry. We also have an export cess on tea. 

We have an export cess on rubber. But, how much of 

these taxes are used for the benefit of these industries? If 

you are taxing flour, you must support the rice farmer 

with that revenue. If you are taxing export of tea, at least 

a part of that tax must be used for the welfare of the 
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people who grow that tea. But, that is not happening. 

Otherwise, at least, you support the industry. I know that 

Rs.1,750 million is collected as export cess on tea. But, 

only Rs. 200 million is given per year to the Sri Lanka 

Tea Board for their recurrent expenditure. If this Rs.1,500 

can be given back to the tea industry for the development 

of the tea industry, I am sure we would reap much more 

benefits in the future by the development of the industry. 

So, all these taxes should not be merely revenue measures 

but they should have a deeper motive. It should go back 

to develop that particular industry against which you are 

collecting this revenue. 

Talking about milk powder, milk powder without the 

tax would be about Rs. 200.  A litre of milk from that 

milk powder will be about Rs. 60. Today, you buy a litre 

of milk from the farmer at Rs. 50. But, this tax that comes 

in should go back to the dairy farmer so that he is able to 

increase the production of milk  and we can become self-

sufficient in milk, at least,  at some future date. 

My Colleague, the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 

spoke about solid waste management. We have been 

talking about solid waste management for years. You had 

announced that there are schemes that are coming up to 

collect urban solid waste and to process it. But, we see on 

TV every other day, there are two places where dirt is 

being dumped in the City. That is in Maligawatta and in 

Kolonnawa. Those people are suffering everyday. This 

type of dumping is taking place in every Pradeshiya 

Sabha, every Urban Council and every Municipal 

Council. Those areas are being polluted. We are using our 

solid waste only as filler to fill low lying areas and 

marshy lands. That should not be the way. You should 

have a positive plan of action to deal with this issue. 

Hon. Minister, I request you to please look into this 

matter. Thank you. 

 

[අ.බහ. 5.38] 

 
ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා (පරිවර අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - சுற்நரடல் 

அமஸசர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Environment)  

රු බහඳතිුමභනි, ්රථභශඹ්ත රුණු කීඳඹක් ම්ඵ්තධශඹ්ත අදවස 

දක්්තන භශේ හරඹ ත්ශතොත් ශවොි. ිරඹරහ භභ හිතනහ. 

විශලේශඹ්තභ වරී්ත ්රනහ්තදු භ්තත්රීුමභහ පිළිරු කන අඳ්රය  

ශභනහයණ යහඳතතිඹ පිළිඵ විලහර ශකෝදනහක් ශහ. ශම් 

ශ යහඳතතිඹ ඳට්ත අයශන තිශඵ්තශ්ත 2008 සිට 2013  

දක්හ හරඹ වහි.. යජඹ විඹදම් ය්තන ඵරහශඳොශයොත්ුම 

ශරහ තිශඵ්තශ්ත ශෝටි 5ක් ශනොශි., රුපිඹල් මිලිඹන 

5,675ක්. ශම් ළඩ පිළිශශ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහතයහවලශේත්, 

ඳරිය අභහතයහවලශේත් ශල්ම්රු්තශේ භ බහඳතිත්ඹ 

ඹට ශත් පිළිරු ජහති භඩුල්රක් පිහිටුහ තිශඵනහ. අපි ්රභ 

ණනහට ඒට වහඹ ශදනහ. විශලේශඹ්තභ ්රහශේශීඹ 

බහර, නය බහර, භව නය බහර ශ ්රතිකක්රීයණඹ 

වහ අපි ටයුුම යනහ.  

අශප් යවි රුණහනහඹ භ්තත්රීුමභහ ශොශශෝතනහශේ  එුම 

න ශ ළන ව්ත ශහ. Now, we are putting up a 

building for a compost project in Kolonnawa. But, we have 

to do a lot of new projects in Colombo and other areas. So, 

we are going ahead with that.  කුඩහ ඳරිභහණශේ ශොම්ශඳෝසේ 

යහඳතති විලහර ්රභහණඹක් ්රහශේශීඹ බහ භේටමි්ත ආයම්බ 

ය්තන අපිට පුළු්ත ශරහ තිශඵනහ. භවය ්රහශේශීඹ 

බහ්ත ඉතහභ විශිසට විධිඹට ශම් යනහ. යත්භත් අපි 

යහඳතතිඹක් ශහ. අපි ළුතය විලහර යහඳතතිඹක් ශහ. 

ඵරවශොඩ ්රහශේශීඹ බහ භභ හිත්තශ්ත ජහතය්තතය තරඹට 

ඳත් න විධිශේ විලහර ළඩ ශොටක් යනහ.  

 
ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
යත්නපුය දිසත්රික්ශේ ්රහශේශීඹ බහ 17ක් තිශඵනහ. 

 
ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
අඳට ඉඩභක් ඳඹහ ්තන පුළු්ත නම් දළ්ත වුණත් යත්නපුය 

භව නය බහටත්, යත්නපුය දිසත්රික්ශේ සිඹලුභ ්රහශේශීඹ 

බහරටත් අඳට  ඒ ශද්තන පුළු්ත. ශොි.හ මරයහධහය 

ඳඹන ීමඳහයක් ශ බිම් යහඳතතිඹ ක්රිඹහත්භ ිරරීභට 

අපි ඵරහශඳොශයොත්ුම නහ. විශලේශඹ්තභ භළදිරිගිරිඹ, 

අනුයහධපුයඹ, හික්ඩු, භහනමුල්ර, ම්ශඳොශ, උඩුනුය ශම් 

ීමඳහයක් ශ යන ඇති ිරරීභ වහ අඳට ශම් අවුරුේශේ 

සිට ශොි.හ ආධහය රළශඵනහ. ශොරිඹහනු ආධහය ඹටශත්  

රුපිඹල් මිලිඹන 450 මරය ආධහය ළඳීමභිර්ත ශදොම්ශප් 

්රශේලශේ අපි ්රථභ යහඳතතිඹ ආයම්බ ය්තන ඳට්ත අයශන 

තිශඵනහ. දළනට ඒ ඉදි ශමි්ත ඹනහ. ඒ  ඉදි ශහට ඳසශේ 

රවහශේ ඳශමු ීමඳහයක් ශ බිම් පියවුම් යහඳතතිඹ 

ආයම්බ නහ.  

 
ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔක්ශොභ ශදොම්ශප්ට ශේනහද? 

 
ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

නළවළ, ශදොම්ශප්ට ඔක්ශොභ ශශන්තන ශනොශි.. අපි 

දළනට එළ්තනක් ඉදි ය්තන ීය්තදු ය තිශඵ්තශ්ත ශදොම්ශප් 

්රහශේශීඹ බහට ඳභණි.. ඊට ඳසු අපි තත් ්රහශේශීඹ බහ 

ණනහකුත් එඹට ම්ඵ්තධ යනහ. වය හයු ඒ ඉදි ිරරීභ 

වහ අපි විලහර ළඩ ශොටක් යරහ තිශඵනහ. ශොම්ශඳෝසේ 

ඵඳු්ත ශඵදරහ දීරහ තිශඵනහ. ශ ශ්ත ිරරීම් ළඩටව්ත 

යරහ තිශඵනහ. භවජන දළනුත් ිරරීශම් ළඩටව්ත යරහ 

තිශඵනහ. ශම් ආදී ලශඹ්ත අපි  ෆශවන ළඩ ශොටක් යරහ 

තිශඵනහ.  විශලේශඹ්තභ ඵදුල්ර ්රශේලශේ ඹම්  සිේධිඹක් ඇති 

වුණහ. ශම් ඳශහත් ඳහරන අභහතයහවලඹ තභි. යරහ 

තිශඵ්තශ්ත. භහ හිත්තශ්ත මිලිඹන 25 මරය ආධහයඹක් පිළිරු 

යහඳතතිශඹ්ත දීරහ තිශඵනහ. නමුත් ඒශක් සිඹලුභ ක්රිඹහලිඹ 

බහය ශරහ තිශඵ්තශ්ත ඒ අභහතයහවලඹටි.. අපි ඒශක් අරණක්ණ 

ටයුුමර ශනොභළති වුණත්, ඒශක් ඹම් ්රලසනඹක් තිශඵනහ නම් 

ශොඹරහ ඵරරහ,  ත මුදල් ශද්තන තිශඵනහ නම් අපි ඒ ටයුුම 

යනහ. ඒ හශේභ කුරුණෆර ම්පර්ණ ශ යහඳතතිඹක් 

ආයම්බ යරහ තිශඵනහ. භභ හිත්තශ්ත ඒ ත භහ කීඳඹිර්ත 

අහන ශනහ.  
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

වරි්ත ්රනහ්තදු භ්තත්රීුමභහ රුණු ණනහක් අපිට ිරේහ. 

ශම් එ ඉඩභක්ත් අපිට අි.ති ඉඩම් ශනොශි.. න වයක්ණ 

ශදඳහර්තශම්්තුමට අි.ති ිරසිභ ඉඩභක් අපි "ශඩෝල්" භහභට 

දීරහ නළවළ. විශලේශඹ්ත පුත්තරභ HVA Farm එට අපි ශම් 

රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒට අපි එඟතහ ඳශ ශහ. ඒ අපි රඵහ 

දීරහ තිශඵ්තශ්ත ශරේසනහධියණ ීය්තදුක් භති.. ඒ හශේභ 

අනුයහධපුයශේ ඉඩභ ම්ඵ්තධශඹ්ත ත්ශතොත් භවළලි 

අධිහරිශඹනුත් අය රළබුණහට ඳසශේ අපි ලයතහ හර්තහක් 

ළරහ ඒ අනු තභි. ඒ ඉඩම් නිදවස යරහ තිශඵ්තශ්ත. ඔඹ 

ිරඹන විධිශේ ඳලු ස,  ඇය ස ළපිල්රක් ශොශවේත් ශරහ 

 නළවළ. ඉතහ ශවොඳි්ත ඒ ටයුත්ත යශන ඹනහ. භහ හිත්තශ්ත 

ඔඹ ශකෝදනහ යන අඹ ශම් ශතොයුමරු රඵහ ්තන ශොට අඩු 

ණශ්ත ඒ ්රශේලඹට ගිහිල්රහ ශෂොශටෝ එක්ත් අයශන 

එනහ නම් ශවොි.. එතශොට ශභොද ශරහ තිශඵ්තශ්ත ිරඹරහ 

ශවොඹහ ්තන පුළු්ත. භභ ඔඵුමමිඹට ශනොශි. ශම් ිරඹ්තශ්ත 

රු භ්තත්රීුමමිඹනි.  

රු බහඳතිුමභනි, පුත්තරභ දිසත්රික්ශේ ලුණු නිසඳහදන 

යහඳතති වහ අය දීරහ තිශඵ්තශ්ත ඹම ඳශහත් ඳරිය 

අධිහරිඹි.. ඒ නිහ ඒ පිළිඵ විසතය භහ ුම නළති ඵ භභ ශම් 

අසථහශේ ිරඹ්තන ඕනෆ. ඒ අනු අද අපි ශම් වළභ අවලඹභ 

විලහර ශනසම් යරහ තිශඵනහ.  

රු බහඳතිුමභනි, ජහති භළිජක් ව සර්ණහබයණ 

අධිහරිඹ ළන අද ථහ ශහ. ඇත්ත ලශඹ්ත අද ශභඹ රහබ 

රඵන ආඹතනඹක්. ශනදහ හශේ ශනොශි., අපි ශම් න ශොට 

ෆශවන ඳභණ ඉවශ භේටමි්ත ශම් ආඹතනඹ යශන ඹනහ. 

[ඵහධහ ිරරීභක්] ඒ භහ ිරඹ්තනම්. අපි දළනට  ඵරඳත්ර 9,604ක් 

දීරහ තිශඵනහ. ඒ ිරඹ්තශ්ත, ළණීම් ඵරඳත්ර ඇුමළු ඵරඳත්ර 

වයහි.. ශම් ඵරඳත්ර වයහශ්ත ඵළශෝ වහ අපි දීරහ 

තිශඵ්තශ්ත ඵරඳත්ර 140ි.. ඒහ රඵහ දීශම්දීත් අපි ්රශේලශේ 

ශේලඳහරන අධිහරිඹත්, ඒ හශේභ අශනකුත් උදවිඹත් එක් 

හච්ඡහ යරහ ්රභශේදඹක් වළදුහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] ඔඵුමමිඹට 

ඕනෆ නම් භභ ඒ ශද්තනම්. ඒ  ්රභශේදඹ ළන භහ ිරඹ්තනම්.  

හභහනය  ්රභඹට ඳතල් වහය්තන ඵළරි, ඒ හශේභ ්රශේලශේ භව 

ජනතහශ්ත හිරිවළයඹක් නළති ්රභශේදඹක් වදරහ අපි ඒ ඵහය 

දීරහ තිශඵනහ. ඒ ෆභ ඵළශෝ ඵරඳත්රඹටභ අපි අරණක්ණ 

නිරධහරිඹකු ඳත් යරහ ටයුුම යනහ. ඵළශෝ ඹ්තත්ර ඳහවිච්චි 

ශහට ඳසශේ ඒ ශල් වරහ ස හිශටේහට ඳසශේ තභි. අපි 

අඳ ශඟ තිඹහශන ඉ්තන ම්පර්ණ මුදර නිදවස ය්තශ්ත. 

දළනටත් එශවභි. ශශය්තශ්ත. 
 

ගු තතා අුරදකෝර මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අරණක්ණ නිරධහරි්ත දළම්ශම් කුරුණෆලි්තද?  

 
ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ශොශව්ත වරි දළම්භහභ ශවොි. ශ්ත. ඇි., ඔඵුමමිඹ තයවහද? 

තයවහ ශ්තන එඳහ. ඒට අපි ආණ්ඩුශ්ත ල්ලි ශ්තශ්ත 

නළවළ ශ්ත. හුඟක් හම්්රදහි. ර්භහ්තතරි. ශඹශද්තශ්ත. ඳසු 

ගිඹ හරශේ අඳට ිරේහ අඳ ශරොකු මුදරක් අඹ යනහ ිරඹරහ. 

2006 ඉරහ ශදයක් ඵරඳත්ර හසුම වශලෝධනඹ ශරහ 

තිශඵනහ. ශම් අවුරුදු වඹ හරඹ තිසශේ ළඩ ශරහ 

තිශඵ්තශ්ත රුපිඹල් 3,000 ්රභහණඹකුි.. ළඩභ ්රභහණඹක් 

තිශඵ්තශ්ත හභහනය ළණීම් ඵරඳත්රි.. ඵරඳත්ර නදවස 

ණනිර්ත අඳට තිශඵ්තශ්ත ඵළශෝ ඵරඳත්ර 140ක් විතයි.. අපි 

ඒ ළණීම්රට ම්ඵ්තධ ට ්රභහණඹ ඇුමළු සිඹල්ර ඳරීක්හ 

යනහ. එහි අඩු ඳහඩුක් තිශඵනහ නම් අඳට ද්ත්තන රු 

භ්තත්රීුමමිඹනි. අඩු ඳහඩුක් සිදු ශරහ තිශඵනහ නම් ඒ 

ම්පර්ණශඹ්ත නළති ය්තන අපි ටයුුම යනහ.  

රු බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ ඹම් ිරසි නිරධහරි්ත වයහක් 

වසු වුණහ ිරඹරහ ිරේහ. Spot fine එට ගිහිල්රහ ඒ 

නිරධහරිඹහ අත් අඩවගුට නු රළබුහ. ඊට ඳසශේ භභ ඒ 

්ර භශේදඹ ම්පර්ණශඹ්ත ශනස ශහ. නමුත් ශම් දක්හ ඒ 

නිරධහරිඹහශේ ළඩ තවනම් ශරහ නළවළ ිරඹරහි. භට ිරේශේ. 

භභ අද ිරේහ ඒ අඹශේ ළඩ තවනම් ය්තන ිරඹරහ. 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්රහ, ඒ ීය්තදු අනු අඳට ආඳසු ඒ 

ටයුත්තට එ්තන පුළු්ත. භභ අද ඒ උඳශේලඹ දු්තනහ. අශඳ්ත 

අඩුඳහඩුක් ශරහ තිශඵනහ. ඒ අඩු ඳහඩු පිළිනිමි්ත ඒ වහ 

ටයුුම ය්තන ිරඹරහ භභ ඒ අසථහශේ ිරේහ. ඒ හශේභ අපි 

භවය තළ්තරට -විශලේශඹ්ත ඇරවළය හශේ තළ්තරට- 

ගිහිල්රහ ඒ ඒ සථහනර තිශඵන ශොඩ ඉල්රම් අඩු ඵරඳත්ර 

හසුමක් ඹටශත් රඵහළීමභට අලය අයඹ දීරහ තිශඵනහ. ඒ 

අනු ඒ ඉල්ලීම් යන ඕනෆභ ශනකුට ඒ වහ අලය ටයුුම 

රස්තන ිරඹරහ අඳ ිරඹහ තිශඵනහ.  

රු බහඳතිුමභනි, විශලේශඹ්ත භශේ අභහතයහවලඹ ළන 

ථහ යනහ නම් අශප් අභහතයහවලශේ තිශඵන ෆභ 

ආඹතනඹක්භ ඉතහභ ඉවශ භේටශම් ශභනහයණඹක් 

ඳත්හශන ඹනහ. භූවිදයහ මීක්ණ වහ ඳතල් හර්ඹහවලඹ, 

යහජය දළ වසථහ, ජහති භළිජක් ව සර්ණහබයණ අධිහරිඹ, 

ඒ හශේභ භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ ිරඹන ශම් සිඹලු ආඹතන 

ඉතහභ ශවොඳි්ත ක්රිඹහත්භ ශනහ.  

්රධහන ලශඹ්ත තිශඵන අශප් හිජජ ආඹතන සිඹල්රභ රහඵ 

රඵනහ. භවය ආඹතන ඳසු ගිඹ යරට ඩහ ළඩ රහබඹක් 

අද රඵහ නිමි්ත ඉ්තනහ. ඒ නිහ ඇත්තටභ අපි බහණ්ඩහහයඹට 

ඵයක් ශනොන අභහතයහවලඹක්.  

ශභය අඳට විලහර  කීභක් තිශඵනහ, අශප් නවනඹ 

සිඹඹට 35ක් දක්හ ළඩ ය්තන. අපි ශභශතක් ල්, උුමරු 

නළ ශඟනහිය ්රශේලර ව අශනකුත් ්රශේලර තිබුණු යක්ෂිත -

වයක්ෂිත- ණඹට අි.ති ශනොවූ නහ්තතය ණනහක්,  යක්ෂිත 

නහ්තතය ඵට ඳත් යරහ තිශඵනහ. එශේ ඳත් යරහ 

තිශඵ්තශ්ත ඒහ ආයක්හ ය්තනි.. විශලේශඹ්තභ  ශම් ආයක්හ 

ිරරීභ ඔසශේ අඳට අශප් යශේ දළළ්තත ශනක්  ය්තන 

පුළු්ත නහ. අශප් නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිුමභහ ිරේහ, 

එුමභහශේ  යහඳතතිරට භවය ශරහට අපි ඉඩඩම් රඵහ 

ශද්තශනත් නළවළි. ිරඹරහ. අපි එශවභ ය්තශ්ත නළවළ. නමුත් 

අපි වළභ ශරහශේභ පිළි්තන ඕනෆ, ඩනම් භවළලි යහඳහයඹ 

වයවහ රවහශේ ඳරියඹට විලහර වහනිඹක් සිේධ වුණු ඵ. භවය 

ශරහට තභත් ඒ ඳරිය වහනිඹ ශභනහයණඹ ය ්තන 

අඳට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ඩනම් භවළලි යහඳහයඹ වයවහ 

එක් යදී රක් ණන ළරෆ ඳරහ දළම්භහ. ඒ නිහ ඒ 

ළරෆර වයත් වුණු න ුම්තට භවය ශරහට ඹ්තන එ්තන 

අතක් නළති වුණු අසථහ තිබුණහ. තභත් ඒ තත්ත්ඹ තිශඵනහ. 

ඒ නිහ අපි හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ 

අභහතයහවලඹත් භඟ හච්ඡහ යරහ තිශඵනහ, අපි ශම් ෆභ 

අවලඹක්භ ශභනහයණඹ න විධිඹට, එුමභහ හරිභහර් ස 

යන ශොට ඳරියඹත්, හරි ර්භහ්තතඹත් ිරඹන ශදභ 

ආයක්හ න විධිඹට ළඩ ය්තන ඕනෆ ිරඹරහ. ශභොද, 

ඇත්තටභ අපි ද්තනහ, අශප් අද තිශඵන ළරෆ ්රභහණඹ ඉතහ අඩු 

ඵ.  
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සිඹඹට 23ක් සිඹඹට 25ක් ඳභණ ළරෆ ්රභහණඹක් තභි. අඳට 
අද තිශඵ්තශ්ත. ඒ ්රභහණඹ තදුයටත් අඩු ය ්තන අඳට ඵළවළ. 
එශවභ වුශණොත් විලහර ඳහරිරි ්රලසන ඇති නහ. ඒ නිහ 
ඇභතියඹහ වළටිඹට භට ඳරියඹ ළනත්, වර්ධනඹ ළනත් එ 
භහන හිත්තන ශනහ. ඒ නිහ ඒ අසථහශේදී අපි අශප් 
අභහතයහවලශඹ්ත, -විශලේශඹ්ත න වයක්ණ ශදඳහර්තශම්්තුම

- උඳශදස දීරහ තිශඵනහ,  ඹම් ිරසි හර්තහක් වුරු වළදුත් ඒ 

හර්තහ මුර සිට අට ිරඹරහ ඒශක් ඹම් ිරසි අඩුඳහඩු තිශඵනහ 
නම් අශප් අභහතයහවල භේටශභ්ත හච්ඡහ ය්තන ිරඹරහ.  

රු බහඳතිුමභනි, ඇත්තටභ  නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ 
ඇභතිුමභහ ිරඹ්තශ්ත ඉතහ ශේශඹ්ත ළඩ යන ශශනක්. එශේ 
ශේශඹ්ත ළඩ යන ශොට අඳට ශඳොඩ ්රලසන කීඳඹක් ඇති 
නහ. එුමභහත් එක් අපි එඹ ශභනහයණඹ ය ්තන 
ශනහ. ඇත්ත ලශඹ්තභ භව ළරෆක් භළදි්ත ඇශක් ළපුහභ 
ඒහශේ ඉ්තන ුම්තට එවහට ශභවහට ඳනි්තන ඵළරි ඹනහ.  ශම් 
පිළිඵ ඊරහඹල් යශේ විලහර තහක්ිජ දියුණුක් ඇති යරහ 
තිශඵනහ. ඒ ිරඹ්තශ්ත ුම්ත ඹන භහර්ඹ දිවහ ඵරරහ, 
ජරහලරට  උඩ්ත  ුම්තට ඹහ වළිර න ඳරිදි, ශෝතක්රීේ ඳහවිච්චි 
යරහ ශනභ භහර් වදරහ තිශඵනහ. අශප් යශේ තභ ඒ 
ශරහ නළවළ. එශේ ශනො ඇභ  ශරොකු ්රලසනඹක්. ඒ නිහ ුම්ත 
ජරඹට ළටිරහ, එශවභත් නළත්නම් ඇශල්රට ළටිරහ 
නියඳයහශේ මිඹ ඹන අසථහ තිශඵනහ.  

රු බහඳතිුමභනි, ඒ නිහ ශම් පිළිඵ අපි නළත හිත්තන 
ඕනෆ. ඒ නිහ අපි එුමභහත් එක් එඟ ශරහ තිශඵනහ, "ඹම් 
ිරසි හරි ර්භහ්තතඹක් යන ශොට ඒ හරි ර්භහ්තතඹත් 
ඳරියඹත් ශදභ ළන ල්ඳනහ ය ඵරහ  අපි එට ීය්තදු යමු; 
ඒ ීය්තදු ිරරීශම්දී වළභ දහටභ ඳරියඹත් රැශන, ඒ හශේභ අශප් 
ජනතහත් රැශන ක්රිඹහ භහර්ඹට අපි ඹහ යුුමි." ිරඹරහ. ශම් 
භත ළටුභ නම් අශප් අභහතයහවල ශදශක් තිශඵනහ. එුමභහ ශවො 
ශජයසන මිත්ර අභහතයයශඹක් වළටිඹට එුමභහත් එක් අඳට ඒ 
ශභනහයණඹ ය ්තන පුළු්ත.  ඒශක් ්රලසනඹක් ශන 
ඵක් භට ශඳශන්තශ්ත නළවළ.  

රු බහඳතිුමභනි, විශලේශඹ්තභ ශභය අඹ ළඹ ත්ශතොත් 
අශනක් අඹ ළඹරට ඩහ ශරොකු ශනක් භට ශම් අඹ ළශේ 
ශඳශනනහ. විශලේශඹ්තභ හඵනි ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ, 
පුනර්ජනීමඹ ඵරලක්ති වර්ධනඹ, ශේශීඹ ඳර්ශේණහහය ුමශ 
ඳරීක්ණ ශභශවඹ්තනට ඵදු වන රඵහ දීභ, වරිත 
විලසවිදයහරඹක් ඇති ිරරීභ,  න හරු්තට  ඵදු වන රඵහ 
දීභ  ශම් අඹ ළඹ ශඹෝජනහර තිශඵන ඳරිය හිතහමී 
තත්ත්ඹ්ත නහ. භසතඹක් ශර ඵරන ශොට ශභභ අඹ ළඹ 
ඩහත් ඳරිය හිතහමී ඵ අඳට ශඳශනනහ.  

රු බහඳතිුමභනි, අඳ සිඹලු ශදනහභ ද්තනහ, අද ශරෝශේ 
තිශඵන ශරොකුභ ්රලසනඹ තභි. මිහිත උණුසුම්  ඇභ ිරඹරහ.  ශම් 
තත්ත්ඹ ශරෝශේ ිරසිභ යටට ශේශය්තන ඵළරි තත්ත්ඹක්.  
විශලේශඹ්ත දියුණු යටර, හර්මි විප්රශඹ්ත ඳසශේ හඵ්ත 
ඩශඹොක්ි.ඩ් හයු විලහර ්රභහණඹක් පිට ිරරීභ නිහ අඳට 
ශරොකු ශේලගුණ විඳර්ඹහරට රක් ශ්තනට ඉඩ තිශඵනහ. අද 
හිභහරශේ හිභ දිඹ ශ්තන ඳට්ත ශන තිශඵනහ. අද එඹ හිභහරඹ 
ආ්තනශේ තිශඵන යටරට තදි්ත ඵරඳහනහ. භවය විට 
ජරශඹ්ත ඉතහභ ශඳොශවොත් යටරට ත දල කීඳඹිර්ත එශවභ 
නළත්නම් ශම් ලත ර්ශේ භළද බහශේ ජරඹ නළති ්තන 
පුළු්ත. ඒ හශේභ අපි අද පිළි්තනහ, නිඹඟ, වුමය, භූමි 
ම්ඳහ හශේ විවිධ හරගුණ විඳර්ඹහ  සිඹල්රභ අද ශරෝශේ 
විවිධ යටරට ඇති න ඵ.  

විශලේශඹ්තභ ඊශේ ශඳශර්දහ ඇශභරිහට වළම "Sandy" 

ිරඹන කුණහටු දිවහ ඵළලුහභ, ඒ මුළු නිේශඹෝර්ක් නුයත්, ඒ 

අට ්රශේල ණනහකුත් විනහල ශහ. ඇශභරිහශේ ජනතහට 

තභ්තශේ වයවිත හරශේ නළත දහත් මුහුණ ශද්තන ඵළරි 

තයභට ඒ බිඹරු ශරහ තිශඵනහ. අපි වර්ධනඹ ළන 

ටයුුම යේදී, ඳරියඹ  භඵය ය ත්ශත් නළත්නම් ඒ නිහ 

සිදු න මිහිතරඹ උණුසුම් ඇභ අඳට ඵරඳහනහ. විශලේශඹ්තභ 

අශප් යටට ඵරඳහනහ. ශම් දසර ටහර් යහජයශේ මිහිත 

උණුසුභ පිළිඵ හච්ඡහක් ඳළළත්ශනහ. ඒ හච්ඡහශේදී 

මිහිත උණුසුම්  ඇභ නිහ විවිධ යටල්ර ඇති න ඳහරිරි 

විඳර්ඹහ ළන ථහ යනහ. අශප් රවහටත් ඒ රුණු 

ඵරඳහනහ. අපි  විලහර ලශඹ්ත  ඇ හ යන යටක්. මිහිත 

උණුසුශම් ඵරඳෆශභ්ත  අශප් හ බිම්ලි්ත භවය ්රභහණඹක් 

අඳට නළති ශ්තන ඉඩඩ තිශඵනහ. ඒ  නිහ අපි ඳරියඹ 

ආයක්හ ය්තන ඕනෆ. ඒ විධිඹට ඳරියඹ සදහනම් ිරරීභට අඳට 

ෆභ ශදශනකුශේභ ළඳ ඇභ අලය ශනහ. ඇත්ත ලශඹ්තභ 

''යර දිවි ශඳශතක්'' ිරඹන අදව අශප් ජනතහට ඇුමළු 

ිරරීභට අශප් ආශම් ශඳ්තහ ශදන භහර් ඔසශේ අපි භ්ත 

ය්තන ඕනෆ.  

විශලේශඹ්ත ශම් යශේ ඳරියඹ පිළිඵ ථහ යන ශොට, 

අ්තතර්ජහති ම්මුති ණනහ ශොටසරු්ත වළටිඹට අශප් 

අභහතයහවලඹ ක්රිඹහ යනහ. ඕශෝ්ත විඹන ආයක්හ ිරරීභ, 

ඳරියඹ ආයක්හ ිරරීභ ළනි අ්තතර්ජහති ම්මුති ණනහක් 

ම්ඵ්තධශඹ්ත අපි ක්රිඹහත්භ ශනහ. ඒ ම්ඵ්තධශඹ්ත අපි 

ළඩ යනහ.  

රු බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ අපි ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ 

ෆභ අසථහභ ම්ඳත් අයපිරිභළසශභ්ත බහවිත ය්තන. අද 

අඳට ශරොකුභ ්රලසනඹක් තිශඵනහ. අශප් වර්ධන ශේඹ 

ළඩි.; එඹ  විලහර ලශඹ්ත ශශයනහ. ඒ ටයුුමරට අලය 

යන ළලි, ළු ල්, ශඩොල් හශේ ශේල්ර විලහර 

වුභනහක් තිශඵනහ. අශප් වහලි්ත තභි. තභත් අශප් ළලි 

අලයතහ පුයහ ්තශ්ත. ඒ නිහ අපි ළබිනේ භණ්ඩරඹට 

ශඹෝජනහ යරහ තිශඵනහ, මුහුදු ළලි අයශන ශෝදරහ 

බහවිතඹට ්තන පුළු්ත භහර් ළඩ ය්තන ිරඹරහ. ඒ තභි. 

අපිට ශද්තන තිශඵන එභ උඳශද.  

රු බුේධි ඳතියණ භ්තත්රීුමභනි, විශලේශඹ්තභ ඔඵුමභහ 

නිල්රහ ඟ ළන ිරේහ. නිල්රහ   ශේ ඉවශට මුහුදු ජරඹ ඒභ 

ළන අපි ද්තනහ. ඒ නිහ දළ්ත ඒ වහශේ ළලි ළණීභ වහ 

ිරසිභ ඵරඳත්රඹක් අපි නිකුත් ය්තශ්ත නළවළ. ඒ අපි ීය්තදු 

යරහ තිශඵනහ. ශරේසනහධියණඹ අඳට උඳශේලඹක් දීරහ 

තිශඵනහ, නිශඹෝඹක් දීරහ තිශඵනහ, විශලේශඹ්තභ දළදුරු 

ඔශේත් ළලි ළණීම් නත්්තන ිරඹරහ. අපි ඒත් යරහ 

තිශඵනහ.  

 
ගු බුේධික පතිරණ මශතා 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභතිුමභනි, රවහශේ යක්ෂිත- 

 

ගු අනුර ප්රියෙර්න යාපා මශතා 
(ரண்தைறகு  அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඒ ම්ඵ්තධශඹ්ත අපි ථහ ශහ. ඔඵුමභහ ිරඹන යක්ෂිත 

රවහශේ  වජ විවිධත්ශඹ්ත අනූන යක්ෂිත කීඳඹක්. ඒ යක්ෂිත 

නිදවස ිරරීභ පිළිඵ අපි ළභළත්තක් දක්්තශ්ත නළවළ. භශේ 

නිරධහරි්ත  ිරඹන වළටිඹට ඒ ළරෆ ුමශ, ඒ ළරෆටභ අි.ති 

වය ඇ්ත ඉ්තනහ. ඒ නිහ ඒහ ආයක්හ ය්තන ඕනෆ. 

තමු්තනහ්තශේරහශේ ්රශේලශේ තිශඵන වජ විවිධත්ඹ 

ආයක්හ ිරරීභට අපි ඵළඳී සිටිනහ. ඒ නිහ ඒ යක්ෂිතශඹ්ත 

ශොටක් ශද්තන අපි එඟතහ ඳශ ශශේ නළවළ. 
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

ජනහධිඳතිුමභහත් ඒ පිළිත්තහ. එුමභහ ිරේහ, ශන 

සථහනඹිර්ත අලය ඉඩම් ්තන ිරඹරහ. භත තිඹහ ්තන, න 

වයක්ණ ශදඳහර්තශම්්තුම ුම ඉඩම් ශොි. ශරහත්, 

හටත් ශද්තන ඵරඹක් අඳට නළති ඵ. විශලේශඹ්තභ අඳට 

ඉඩම් ශද්තන පුළු්ත ශ්තශ්ත, නිදවස ය්තන පුළු්ත 

ශ්තශ්ත ඉඩම් වර්ධන ශදඳහර්තශම්්තුමට ඳභණි.. අශප් 

අභහතයහවලඹ ඉඩම් ශඵදහ ශදන අභහතයහවලඹක් ශනොශි.; ඉඩම් 

යිරන අභහතයහවලඹක්. ශම් ශන ශත්රුම් ්තන ිරඹරහ 

තමු්තනහ්තශේරහශ්ත අඳ ඉල්රහ සිටිනහ.  

අපි න හ වහ භවජනඹහ උන්තදු යනහ. භවය 

දිසත්රික්ර, විශලේශඹ්තභ ශභොනයහර දිසත්රික්ශේ න හ 

වහ ළමිඹ්ත භඟ අපි එුම ශරහ ළඩ යනහ. අශප් ළරෆ 
ුමශ ඒ අඹට හ ය්තන අලය යන ඉඩඩ ශද්තනත්, ඊට 

ඳසු ඒ පර ශනශහ ්තනත් ටයුුම රනහ. ඒ හශේභ අපි 
යඵර් හටත් ඉඩ දීරහ තිශඵනහ. ඒ ටයුත්ත වහ ශම් 

අවුරුේශේ ඕසශේලිඹහනු ආධහයඹකුත් -ණඹ මුදරකුත්- අඳට 
රළබිරහ තිශඵනහ.    

රු බහඳතිුමභනි, අඳට තිශඵන ඉතහ ළදත් ආඹතනඹක් 

තභි. භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ. ඒශක් ්රධහනභ හර්ඹ තභි., 
ජහති ඳරිය ්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහට නළව ඇභ ව ඳරිය ආයක් 

ඵරඳත්ර නිකුත් ිරරීභ. අශප් නිරධහරි්ත ඒ ඵරඳත්ර නිකුත් ිරරීශම්දී 

ඉතහභ ශවො ්රභශේදඹක් අනුභනඹ යනහ. ඒ  වහ 
හශේත් ඵරඳෆභක් දහත් ඇති ශ්තශ්ත නළවළ. භහ ද්තනහ 

අශප් අභහතයහවලශේ ිරසිභ ශශනකු, ිරසිභ අසථහ ඒ හර්ඹ 
ශනුශ්ත ඵරඳෆභක් ඇති යරහ නළවළ ිරඹරහ. ඒ අඹ ශඵොශවොභ 

සහරණන ළඩ යනහ. ඒ නිහ ඳරිය ආයක්ණ ඵරඳත්ර නිකුත් 
ිරරීභ පිළිඵ ශවො හර්තහක් අපි ශඟ තිශඵනහ. ශඵොශවෝ විට 

පුේරඹ්ත විවිධහහය ්රහල නිකුත් ය්තන පුළු්ත. නමුත් අපි 

ඒ ටයුත්ත ය්තශ්ත ඹම් ිරසි තහක්ිජ ්රභශේදඹක් ඳහවිච්චි 
යරහ නිහ ඉතහභ හධීමඹ ශරි..  

රු  බහඳතිුමභනි, ඒ හශේභ අවුරුේදක් ඳහහ වරිත ම්භහන 

ශදන ළඩ පිළිශශක් අපි ආයම්බ ය තිශඵනහ. අද දශේත් 
අතිරු ජනහධිඳතිුමභහශේ නහඹත්ශඹ්ත ඒ ටයුත්ත 

ශශයනහ.    

ශම් ටයුුමරදී භට වහඹ  දු්ත භහ නිශඹෝජනඹ යන 

අභහතයහවලශේ සිඹලුභ  නිරධහරි්තට, බහඳතිුමභ්තරහ ඇුමළු 

සිඹලු ශදනහට භශේ ශෞයීමඹ සුමතිඹ ඳශ යනහ. රු 
බහඳතිුමභහශේ අයඹ ඇති භශේ ථහශේ ඉතිරි ශොට 

වළ්තහඩ් හර්තහට ඇුමශත් ිරරීභ වහ වභාගත* යනහ.  
 

වභාදම්වය මත තබන ෙ කාාදේ ඉතිරි දකො ව: 
சதரதேடத்றல் மஸூகப்தட்ட உமறன் ஞ்சற தகுற:: 

Rest of the speech tabled: 

2179 2180 

[රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ] 



2012 ශදළම්ඵර් 03 2181 2182 



ඳහර්ලිශම්්තුම 2183 2184 

[රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ] 



2012 ශදළම්ඵර් 03 2185 2186 

 
“166 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදම් 

වහ රු. 116,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ” 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ.  

 
166 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුම ඹි. නිශඹෝ යන 
රදී.  

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,             

රු. 6,800,000 
 
“166 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 6,800,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ” ඹන 
්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 



ඳහර්ලිශම්්තුම 

02 ලන ලැඩව ශන.-  වංලර්ධාන ලැඩව ශන -  මූධාන 

වියෙම, ු. 34,514,200,000  
 

றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02.-  அதறறருத்றஸ தசற்தரடுகள்  தோனணஸ 

தசனவு ரூதர  34,514,200,000 

 
PROGRAMME 02.  - DEVELOPMENT ACTIVITIES - CAPITAL 

EXPENDITURE, RS. 34,514,200,000 
 

ගු නිමල් සිරිපා ෙ සිල්ලා මශතා 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

රු බහඳතිුමභනි, අග්රහභහතයුමභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි ටයුුම අභහතයුමභහ ශනුශ්ත භහ විර්ජන ඳනත් 

ශටුම්ඳත 2013 හය බහ අසථහශේදී 166 න ළඹ ශීර්ශේ  

02 න ළඩටවන වහ ඳවත ව්ත වශලෝධනඹ ඉදිරිඳත් 

යනහ. 
 

වභාපතිුරමා  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

හය බහ එඟද? 

 

 ගු මන්ත්රීලු  
(ரண்தைறகு உரப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 

 

මුර පෂ ලන දයෝජනාල වභා වම්මත විය: 
லர்ரணறஸூகப்தட்டது: 

Resolved: 
 
ළඩ ටවන 02 - වර්ධන ළඩ ටවන - මරධන විඹදම් වහ 

්රතිඳහදනඹ  රු. 34,764,200,000 දක්හ ළඩ ිරරීශභ්ත වශලෝධනඹ ශ යුුම 
ඹ.  

  
(ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයුමභහශේ ශභභ වශලෝධනශේ 

අභි්රහඹ නුශේ ශභභ ළඩටවශ්ත මරධන විඹදම් වහ ්රතිඳහදනඹ රුපිඹල් 
250,000,000 ිර්ත ළඩ  ිරරීභඹ.)  

 

යහඳතතිඹ 03 - ජර ළඳයුම් අවලශේ ්රජහ ඳවසුම් යහඳතතිඹ ම්ඵ්තධශඹ්ත 
ඳවත ව්ත ඳරිදි මරධන විඹදම් ළඩ ශ යුුමඹ. (අඹ ළඹ ශඹෝජනහ):- 
 
උඳ යහඳතතිඹ 16 -  ්රජහ ජර ම්ඳහදන ශඹෝජනහ ්රභ ්රතිවසයණඹ ිරරීභ.  
ළඹ විඹඹ 2502 -  ආශඹෝජන රු. 250,000,000 

 
ශීර් 166, ළඩ ටවන 02, වර්ධන ළඩ ටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 34,764,200,000 ළඩ යන රද මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ 
යුුමඹ"  ඹන ්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

 
ශීර් 166, ළඩ ටවන 02, වර්ධන ළඩ ටවන, මරධන විඹදභ 

වශලෝධිතහහයශඹ්ත, උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. 
නිශඹෝ යන රදී. 

                
 “மனப்தை 166, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, தோனணஸ தசனவுஸூகரண 

அறகரறஸூகப்தட்ட ரூதர 34,764,200,000 அட்டமறற் 

ரசர்ஸூகப்தடுரக” தம் றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூ தகரள்பப் 

தட்டது. 
               
  “மனப்தை 166, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, அதறறருத்றஸ 

தசற்தரடுகள் றருத்ப்தட்டரர அட்டமறன் தகுறரக 

இருஸூகரண்டுதண கட்டமபறடப்தட்டது.  

 

Question, "That the increased sum of Rs. 34,764,200,000, for Head 

166, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 
put and agreed to.  

2187 2188 

166 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. නිශඹෝ යන 
රදී. 

    
02 න ළඩටවන.-  වර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 64,000,000  
 

“166 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 64,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ” 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

 
166 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුම ඹි. නිශඹෝ යන 
රදී. 
 

“மனப்தை 166, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுஸூகரண ரூதர 116,000,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 
                
 மனப்தை 166, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநஸ தசற்தரடுகள் - தோனணஸ 

தசனவு ரூதர 6,800,000 
 
“மனப்தை 166, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, தோனணஸ தசனவுஸூகரண 

ரூதர 6,800,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 
    
 மனப்தை 166, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, தோனணஸ தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02.-  அதறறருத்றஸ தசற்தரடுகள் - லண்டுருஞ் 

தசனவு ரூதர 64,000,000 
 

   “மனப்தை 166, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தசனவுஸூ 

கரண ரூதர 64,000,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 
          
 மனப்தை 166, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 116,000,000, for Head 166, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 166, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 6,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 6,800,000, for Head 166, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 

and agreed to. 

 
Head 166, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

   

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,            

Rs. 64,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 64,000,000, for Head 166, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 166, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 



2012 ශදළම්ඵර් 03 

282 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 1,063,900,000 

 
"282 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 1,063,900,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ" 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

 
282 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. නිශඹෝ යන 
රදී. 
 

 
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,                

රු. 5,924,030,000 

 
"282 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 5,924,030,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ"  ඹන 
්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

 
282 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
“மனப்தை 152, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுஸூகரண ரூதர 108,770,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 

   
 மனப்தை 152, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநஸ தசற்தரடுகள் - தோனணஸ 

தசனவு ரூதர 16,025,000 

 
 “மனப்தை 152, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, தோனணஸ தசனவுஸூகரண 

ரூதர 16,025,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 

   
 மனப்தை 152, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, தோனணஸ தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02.-  அதறறருத்றஸ தசற்தரடுகள் - லண்டுருஞ் 

தசனவு ரூதர 2,054,980,000 

 
“மனப்தை 152, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தசனவுஸூ 

கரண ரூதர 2,054,980,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப் தடுரக”  

தம் றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 

        
மனப்தை 152, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02.-  அதறறருத்றஸ தசற்தரடுகள் - தோனணஸ 

தசனவு ரூதர 30,918,320,000 

 

 “மனப்தை 152, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, தோனணஸ தசனவுஸூகரண 

ரூதர 30,918,320,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 

 
 மனப்தை 152, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, தோனணஸ தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

Head 166, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule. 

 
"152 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ වහ රු. 

108,770,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ" ඹන ්රලසනඹ විභන 
රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

 
152 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. නිශඹෝ යන රදී. 
 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,                            

රු. 16,025,000 

 
"152 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 16,025,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ"  ඹන 
්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

 
 152 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

 
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන  විඹදභ, 

රු. 2,054,980,000 

 
"152 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 2,054,980,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ"  
ඹන ්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

 
152 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

 
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,              

රු. 30,918,320,000 

 
"152 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 30,918,320,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ"  
ඹන ්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

 
152 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
282 ලන ශීර්ය.-  ලාරිමාර්ගදෙපාර්තදම්න්ුරල 

 
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 372,350,000 

 
"282 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු. 372,350,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ" 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

 
282 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. නිශඹෝ යන 
රදී. 

 
 

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,             
රු. 41,625,000 

 
"282 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු. 41,625,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ"  ඹන 
්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 
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மனப்தை 282.-  லர்ப்தரசணத் றமஸூகபம் 
 

றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநஸ தசற்தரடுகள் - லண்டுருஞ் 

தசனவு ரூதர 372,350,000 
 
“மனப்தை 282, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுஸூகரண ரூதர 372,350,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 

மனப்தை 282, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநஸ தசற்தரடுகள் - தோனணஸ 

தசனவு ரூதர 41,625,000 
 

                
“மனப்தை 282, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, தோனணஸ தசனவுஸூகரண 

ரூதர 41,625,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 
                
மனப்தை 282, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, தோனணஸ தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றஸ தசற்தரடுகள் - லண்டுருஞ் 

தசனவு ரூதர 1,063,900,000 
 

                
“மனப்தை 282, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் 

தசனவுஸூகரண ரூதர 1,063,900,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 
                
மனப்தை 282, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றஸ தசற்தரடுகள் - தோனணஸ 

தசனவு ரூதர 5,924,030,000 
 

                
“மனப்தை 282, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, தோனணஸ தசனவுஸூகரண 

ரூதர 5,924,030,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 
 
மனப்தை 282, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, தோனணஸ தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question, "That the sum of Rs. 108,770,000,  for Head 152,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 152, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     

Rs. 16,025,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 16,025,000, for Head 152, 
Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

   
Head 152, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs. 2,054,980,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 2,054,980,000, for Head 152,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 152, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                

Rs. 30,918,320,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 30,918,320,000, for Head 152, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 

and agreed to. 

   
Head 152, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

HEAD 282. -  DEPARTMENT OF IRRIGATION 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 372,350,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 372,350,000, for Head 282, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 282, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 41,625,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 41,625,000, for Head 282, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

   

Head 282 Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,             

Rs. 1,063,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,063,900,000, for Head 282,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 282, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 5,924,030,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 5,924,030,000, for Head 282, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 

and agreed to. 

   
Head 282, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
“160 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදම් 

වහ රු. 186,930,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ” 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ.  

 

160 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුම ඹි. නිශඹෝ යන 
රදී.  

 

 01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,             
රු. 25,750,000 

            

  “160 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.25,750,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ” ඹන ්රලසනඹ 
විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

  
160 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ උඳශල්නශඹහි 

ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. නිශඹෝ යන රදී. 
 

02 න ළඩටවන.-  වර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු. 407,000,000  
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“160 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 407,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ” 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

  
160 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුම ඹි. නිශඹෝ යන 
රදී. 

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,                
රු. 1,320,350,000 

             

“160 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු. 1,320,350,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ” ඹන 
්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

  
160 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. නිශඹෝ යන රදී. 
 

 

283 ලන ශීර්ය.-  ලන වංරක්ණ දෙපාර්තදම්න්ුරල 

 
01 න ළඩටවන.-  ශභශවයුම් ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු. 906,070,000  
 

“283 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු. 906,070,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශ යුුමඹ” 
ඹන ්රලසනඹ විභන රදි්ත  බහ ම්භත විඹ. 

 
283 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුම ඹි. නිශඹෝ යන 
රදී. 

 

 01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ, රු. 
453,900,000 

           

  “283 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු.453,900,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුමශත් ශයුුමඹ” ඹන 
්රලසනඹ විභන රදි්ත බහ ම්භත විඹ. 

 
283 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුුමඹි. නිශඹෝ යන 

රදී. 
 
“மனப்தை 160, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுஸூகரண ரூதர 186,930,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 

               
 மனப்தை 160, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநஸ தசற்தரடுகள் - தோனணஸ 

தசனவு ரூதர 25,750,000 

             
 “மனப்தை 160, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, தோனணஸ தசனவுஸூகரண 

ரூதர 25,750,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப்தடுரக” தம் றணர 

றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 

                
 மனப்தை 160, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, தோனணஸ தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02.-  அதறறருத்றஸ தசற்தரடுகள் - லண்டுருஞ் 

தசனவு ரூதர 407,000,000 

                
“மனப்தை 160, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் 

தசனவுஸூகரண ரூதர 407,000,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 

மனப்தை 160, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02.-  அதறறருத்றஸ தசற்தரடுகள் - தோனணஸ 

தசனவு ரூதர 1,320,350,000 

“மனப்தை 160, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, தோனணஸ தசனவுஸூகரண 

ரூதர 1,320,350,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப்தடுரக” தம் 

றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 

                
 மனப்தை 160, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 02, தோனணஸ தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்தை 283.-  ணபத் றமஸூகபம் 

 

றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநஸ தசற்தரடுகள் - 

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 906,070,000 
              
“மனப்தை 283, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுஸூகரண ரூதர 906,070,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப் 

தடுரக”  தம் றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 

                 
மனப்தை 283, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01.- தசல்தொமநஸ தசற்தரடுகள் - தோனணஸ 

தசனவு ரூதர 453,900,000 

 

“மனப்தை 283, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, தோனணஸ தசனவுஸூகரண 

ரூதர 453,900,000 அட்டமறற் ரசர்ஸூகப்தடுரக” தம் 

றணர றடுஸூகப்தட்டு ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 

                 
மனப்தை 283, றகழ்ஸசறத்றட்டம் 01, தோனணஸ தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருஸூகஸூ கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 186,930,000, for Head 160, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 160, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                  

Rs. 25,750,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 25,750,000, for Head 160, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 
Head 160, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 407,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 407,000,000, for Head 160, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 160, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,               
Rs. 1,320,350,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 1,320,350,000, for Head 160, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 160, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

HEAD 283. -  DEPARTMENT OF FORESTS  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               

Rs. 906,070,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 906,070,000, for Head 283,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 283, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                  

Rs. 453,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 453,900,000, for Head 283, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the 

Schedule" put and agreed to. 

 
Head 283, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to 

stand part of the Schedule.  

 
එකල්හි දේාල අ. භා. 6.00 වදයන්, පාර්ලිදම්න්ුරල  ප්රගතිය 

ලාර්තා කරනු ිළණිව වභාපතිුරමා මූාවනදයන් ඉලත් විය. 

කාරක වභාල ප්රගතිය ලාර්තා කරයි; නැලත රැවනවීම 2012 
දෙවැම්බර් මව 04ලන අඟශුලාො. 

அப்ததரலது ரம் தற.த. 6.00 றரகறறடர, குலறன் 

தரறசலனமண தற்நற அநறறஸூகும்ததரருட்டு றசரபர் அர்கள் 

அஸூகறரசணத்றணறன்ர அகன்நரர்கள்.  

குலறணது தரறசலனமண அநறறஸூகப்தட்டது; லண்டும் கூடுது 2012 

டிசம்தர் 04, தசவ்ரய்ஸூகறம.  

It being 6.00 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress. 

Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 04th 

December, 2012. 

 
 

 

 

කල්තැබීම 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 

 

 

ගු නිමල් සිරිපා ෙ සිල්ලා මශතා  
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, "ඳහර්ලිශම්්තුම දළ්ත ල් 

තළබිඹ යුුමඹ" ි. භහ ශඹෝජනහ යනහ.  

 
ප්රනනය වභාිමමුඛ් කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
නිදයෝජය කාානායකුරමා 
(தறறஸ சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

බහ ල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ රු විජිත 

ශේරුශොඩ භවතහ.  

Order, please! Will an Hon. Member propose  the 

Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair.  

ගු මහින්ෙ වමරසිංශ මශතා (ලැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு யறந் சசறஸக - ததருந்ரரட்டஸூ 

மகத்தரறல் அமஸசர்)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Plantation 

Industries)  
රු නිශඹෝජය ථහනහඹුමභනි, "රු ්රිඹහනි විශේවි්රභ 

භ්තත්රීුමමිඹ දළ්ත මරහනඹ ත යුුමඹ" ි. භහ ශඹෝජනහ යනහ.  
 
ප්රනනය විමවන දින්, වභා වම්මත විය. 
றணர றடுஸூகப்தட்டு  ற்ரஸூதகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුල නිදයෝජය කාානායකුරමා මූාවනදයන් ඉලත් 
වදයන්, ගු ශ්රියානි විදිවික්රම මශත්මිය මූාවනාරූඪ විය. 

 அன் தறநகு, தறறஸ சதரரகர் அர்கள் அஸூகறரசணத்றணறன்ர 

அகனர, ரண்தைறகு (றருற) ஸுரற றரஜறஸூகற அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and                  

THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
 

 

විනා ව දගොවිජන දවේලා මධායවනාාන 

වංලර්ධානය ිරීමම 
அறமடந் கன ரசம றமனஸகபறன் 

அதறறருத்ற  
 DEVELOPMENT OF DESTROYED AGRARIAN SERVICES 

CENTRES 

 
ගු විජිත දබ්ුදගොඩ මශතා 
(ரண்தைறகு றஜற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමමිඹනි, අද දින බහ ල් තඵන 

අසථහශේදී භභ ඳවත ව්ත ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්  යනහ.  

''ය 30ක් පුයහ ඳළති ත්රසතහදී අයරඹත්, 1980 දශේ අ 

බහශේදී ඇති වූ සිවිල් අරඹත්, සුනහමි යනඹත් නිහ ශම් යශේ 

තිබ ශොවිජන ශේහ භධයසථහන ඇුමළු යජශේ ශොඩනළගිලි විලහර 

වයහක් විනහලඹට ඳත් විඹ.  

එභ  ශොඩනළගිලි ්රතිවසයණඹ ිරරීභට ශවෝ නළත ශොඩ නළගීභට 

පිඹය ශන ඇතත්, භවය සථහනරට අධහනඹ ශඹොමු  ඇ නළති 

ඵත් දක්නට රළශේ. 

ශභශේ විනහල වූ ශොඩනළගිලි ඹළි වර්ධනඹ ය ශොවි ජනතහට 

අලය ඳවසුම් ඳඹහ දීභ වහ පිඹය ්තනහ ශභ්ත ශභභ රු 

බහට ශඹෝජනහ ය සිටිමි.'' 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමමිඹනි, ර්තභහනශේ අශප් යට 

ආර්ථි ලශඹ්ත ුමටුදහඹ භේටභට ඳළමිණ තිශඵනහ.  

විශලේශඹ්ත අශප් යට භළදි ආදහඹම් රඵන යටක් විධිඹට ඒ 

පුේර ආදහඹභ ළඩ ශරහ, ජහති නිසඳහදනඹ ළඩ ශරහ, 

ආසිඹහශේ ළදත් තළන ඉ්තන පුළු්ත යටක් විධිඹට  ඉදිරි 

භනක් ඹන ශභොශවොතක් තභි. ශම්.   

අපි ද්තනහ, යටක් වර්ධනඹ ිරරී ශම්දී ඒ වහ විශලේ වූ 

දර්ල තිශඵන ඵ. භහන දර්ල තිශඵනහ, භහජ දර්ල 

තිශඵනහ. ශබෞති වයන තත්ත් දර්ලඹ ඉවශභ යටක් විධිඹට 

අශප් යට දිර්තන පුළු්ත. භහජ වහ භහන දර්ල අතිනුත් අශප් 

යශේ ුමටුදහඹ භේටභක් තිශඵනහ. එ ඳළත්තිර්ත අශප් යශේ 
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ඒ පුේර ආදහඹභ ළඩි.. ඒ නිහ අශප් යශේ ආර්ථිඹ 

ලක්තිභත් භේටභ තිශඵනහ. නමුත් එශවභ තිබුණහට, 1948 දී 

අපි නිදව රඵන ශොට අශප් යශේ තිබුණු තත්ත්ඹ ශනත් 

යටල් භඟ ්ත්තදනඹ යරහ ඵරන  ශොට ශොරිඹහ හශේ 

යටල් අශප් යටට ඩහ ශඵොශවොභ පිටුඳසි්ත හිටිශේ. නමුත් අද 

ශන ශොට ශොරිඹහ ඇුමළු ආසිඹහශේ යටල් ණනහක් අශප් 

යට ඳසු ය ශන ආර්ථි වහ භහජ භේටශභ්ත ඉසයවට 

ගිහිල්රහ තිශඵනහ. ර්තභහනශේදී තභි. අශප් යශේ ඒ පුේර 

ආදහඹභ ළඩ ශරහ, දරි්රතහ අඩු ශරහ, වයන තත්ත්ඹ ර්ධනඹ 

ශරහ ශම් වර්ධන සබහඹ ඉසයවට ඹන ළඩ පිළිශශක් 

ක්රිඹහත්භ ය ශන ඹ්තශ්ත. නමුත් ඳසු ගිඹ දල ශද, ුමන 

දිවහ වළරිරහ ඵළලුහභ ඒ අධිශේ ශම් යටට ළටිරහ තිබුණු ඒ අඳුරු 

ශණළලි ශනොතිශඵ්තනට අශප් යටට මීට ඩහ ඉසයවට ඹ්තන 

පුළු්තභ තිබුණහ.  

අඳට අභත ය්තන ඵළවළ, 1971 තිබුණු අයශඹ. ඳශමු 

තහට ්රජහත්තත්රහදී යටක් විධිඹට භව ජනතහශේ ඡ්තදශඹ්ත 

ඵරඹට ඳත් වුණු යටක් අවි ඵරශඹ්ත ශඳයශහ දභ්තන ත් 

අහර්ථ උත්හවඹක් ඒ අධිශේ තිබුණහ. ඒ අධිශේ තිබුණු ශම් 

යශේ සිවිල් අයශඹත් එක් අශප් ය ශේ ජන වයහශ්ත ඹම් 

්රභහණඹක් විනහලඹට ඳත් වුණහ. ඒ එක්භ 1987 දී ඉ්තදු - රවහ 

ගිවිසුභ අත්්ත ිරරීභත් භඟ, දවුම්තන ආණ්ඩු්රභ යසථහ 

වශලෝධනඹත් භඟභ ශම් යශේ සිවිල් අයශඹක් ඇති වුණහ. 

විශලේශඹ්තභ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණට ම්ඵ්තධ තරුණ පිරිස 

ශම් යශේ ජන වයවිතඹ අඩහශ යමි්ත, යජඹ ඳත්හ ශන ඹෆභට 

අභිශඹෝ එල්ර යමි්ත ජන වවහයඹක් ශහ; ශොඩනළඟිලි 

ඇුමළු ශේඳශ විනහලඹට ඳත් ශහ. ඒ නුදුරු අීයතඹ පිළිඵ අපි 

ශවොට ද්තනහ. ඒ විනහලශේ ශදෝවහයඹ, රශතෝනිඹ ජනතහශේ 

සිත් ත්ත ුමශත්, ඳු, වහ අතයත් ශම් ආර්ථි භේටභත් එක් 

ඵරන ශොට තභ රැේ පිළිරැේ ශදනහ.  

ශොශවොභ වුණත් ඒ අධිශේ ඒ අ්තතහදී ණ්ඩහඹම් අශප් 

යශේ තිශඵන ම්ඳත් විලහර ්රභහණඹක් විනහල ශ ඵ අපි 

දළක්හ. ඩහත්භ ටිනහ ම්ඳත තභි. මිනිස ම්ඳත. තරුණශඹෝ 

60,000ක් ඳභණ විනහලඹට ඳත් වුණහ. ආයක් වමුදහශේ අඹ 

විනහලඹට ඳත් වුණහ. ශම් අතය අපි දළක්හ, ශම් යට ඉසයවට 

ශන ඹ්තන පුළු්ත භවහකහර්ඹරු, ීමීයවරු, වදයරු, 

විලසවිදයහර ශියශඹෝ, සිවිල් ශේි.්ත, ශොවි වහ ම්රු 

ජනතහ ළනි වළභ සතයඹභ ජනතහ ශම් විනහලඹට ශොදුරු වූ 

ඵ. ඒ හ විලහර ්රභහණඹක් මිඹ ගිඹහ. ශම් යටට අලය 

බුේධිභුම්ත විලහර වයහක් -අශප් යට ඉසයවට ශන ඹ්තන 

බුේධිභඹ රභඹ ඳහවිච්චි ය්තන පුළු්ත විලහර වයහක්- මිඹ 

ගිඹහ.  

ඊට අභතය, යටක් වර්ධනඹ යන ශොට ්රහේධනඹ 

අලයි. ිරඹරහ අපි ද්තනහ. ්රහේධනඹ ළන ථහ යන ශොට 

භහන ්රහේධනඹ හශේභ, සථහය ත්ම්, සථහය ්රහේධනඹත් 

අශප් යශේ තිශඵනහ.  

විශලේශඹ්ත ශොඩනළඟිලි, ඹ්තශත්රෝඳයණ හශේ ශේල් ශම් 

යශේ සථහය ්රහේධන ත්ම්. ශම් යශේ ජනතහශ්ත අඹ ය 

ත් ඵදු මුදල් තභි. ශොඩනළඟිලි ඇුමළු ශම් සථහය ත්ම් 

ශොඩ නඟහ ළීමභට යජඹ  ළඹ ය තිශඵ්තශ්ත. ශම් ුමශ ආර්ථි 

වර්ධනඹට අලය හර්ඹ බහයඹ්ත යහශිඹක් ඳයම්ඳයහ ණනහක් 

ුමශ සිේධ නහ.  

ඒ අධිශේ විනහල වුණු ශොඩනළඟිලි අතය විශලේශඹ්තභ  ඇ 

ඇුමළු ශොවි ජනතහශේ අශනකුත් නිසඳහදන ඵඩහ ය්තන 

තිශඵන ශොවිජන ශේහ භධයසථහන, ඒ හශේභ  ඇ අශශවි 

භණ්ඩරඹට අදහශ ශොඩනළඟිලි තිබුණහ.  භවහභහර් විනහල වුණහ. 

දුම්රිඹ, ඵස ඩශඳෝ, ශත් ර්භහ්තතලහරහ, ශොවිජන  ශේහ 

භධයසථහන, ්රහශේශීඹ ශල්ම් හර්ඹහර, ්රහශේශීඹ බහ ඇුමළු   

ශොඩනළඟිලි යහශිඹක් විනහලඹට ඳත් වුණහ. 1987, 1988, 1989, 

1990 හශේ හරරදීි. ඒ හශේ විනහලඹක් අඳට උරුභ ශශේ. 

ඒ විනහලශඹ්ත මිශද්තනට තභ අඳට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. 

නමුත් අපි දිරනහ, යජඹ ශඵොශවෝ ශශව භව්තසි ශරහ 

උත්හව අයශන භවය ශොඩනළඟිලි ්රතිවසයණඹ යරහ 

ඹථහත් ය තිශඵන ඵ. වළඵළි. ඒහට ළඹ ය තිශඵ්තශ්තත් 

ශම් යශේ වර්ධනඹ වහ ශ්ත විඹ යුුම මුදල්. ශම් යශේ 

ජනතහශේ අනහත අභිතේධිඹ ශනුශ්ත ශ්ත විඹ යුුම මුදල් 

තභි. ඒ විනහල වුණු ශොඩනළඟිලි, ර්භහ්තතලහරහ, 

ඹ්තශත්රෝඳයණ, දුම්රිඹ, ඵස යථ, ට්රහ්තස ශෂෝභර් ළනි ඒ සිඹල්ර 

ඹථහත් ිරරීභ වහ ළඹ ය තිශඵ්තශ්ත. නමුත්, භහ ද්තනහ 

විධිඹට ශභොනයහර දිසත්රික්ශේ භවය තළ්තර තභත් ඒ 

ශොඩනළඟිලි තිශඵනහ. බිබිර ්රහශේශීඹ ශල්ම් හර්ඹහර 

ශොඩනළඟිල්ර විනහල ශහ. ඒ ශනුට අලුත් ශොඩනළඟිල්රක් 

තභි. බිබිර නයශේ වළදුශේ. නමුත්, ලි්ත තිබුණු 

ශොඩනළඟිල්ර විනහල ශරහ දළ්ත එතළන භූමිඹ විතයි. 

තිශඵ්තශ්ත. නමුත්, එතළන තිශඵන නිර නිහඹ ඳහවිච්චිඹට 

්තනහ. ඒ හශේ ශොඩනළඟිලි විලහර ්රභහණඹක් රවහ පුයහ 

අඳට දිර්තන රළශඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමමිඹනි, සිවිල් අයශඹ විතයක් 

ශනොශි., ය 30ක් පුයහ ශම් යශේ ජන වයවිතඹ අඩහශ යපු, භව 

ජනතහශේ වයවිත අවිනිලසචිතබහඹට ඳත් යපු, ඒ හශේභ ශම් 

යශේ ජනතහට ඳුශ, දු, ශේදනහ ශඳොදු උරුභඹක් ඵට ඳත් 

යපු, යශේ වළභ දිසත්රික්ඹභ කහතනඹ විභධයත යපු භවහ 

ත්රසතහදී යුේධඹක් තිබුණහ. ීනණඹ ව තියලසචීන මිීම භළරුම් 

අතශර් යශේ ම්ඳත්, ආමි සිේධසථහන විනහල යපු, අශප් 

රුතය භවහ වකයත්නඹ, ඒ හශේභ  ජනහධිඳතිරු, ආයක් 

වමුදහශේ නිරධහරි්ත, සිවිල් ජනතහ, ඳහල් දරු්ත ශම් ිරයූ 

ශනොිරයූ සිඹලු ශදනහටභ බිඹ ශන දු්ත, අවිනිලසචිතබහඹක් ඇති 

යපු, වයවිතඹ ළන ඵරහශඳොශයොත්ුමක් ඇති ශනොන තයභට 

පීඩනඹක් ඇති යපු ත්රසතහදඹක් තිබුණහ. ඒ අධිශේ උුමරු 

නළ ශඟනහිය ඳහල් ශොඩනළඟිලි, උුමරු නළ ශඟනහිය යජශේ 

ශොඩනළඟිලි, ර්භහ්තතලහරහ, ශඳොලිස සථහන, ඒ සිඹලු සථහන 

විනහලඹට ඳත් වුණහ. ඳහල් දරු්තට ඳහල් ඹ්තනට ඵළරි වුණහ. 

ශයෝවල් විනහල වුණහ. ශම් හශේ විලහර විනහලඹ්ත යහශිඹක් සිේධ 

වුණහ.  

ඒහ ශොඩ නඟ්තන  ශ්ත වුශණත් ශම් යට වර්ධනඹ 

ය්තන තිබුණු මුදල්. අශප් ජනතහශේ ඉතිරි ිරරීම් ව යහජය 

ඉතිරි ිරරීම් එුමශේ තිබුණු ශේශීඹ ්රහේධනඹ, ඒ හශේභ 

විශේශීඹ ්රහේධනඹ, ශම් සිඹලු ්රහේධනඹ, නළත්නම් ශම් සිඹලු 

මුදල් ්රතිඳහදන වහ ම්ඳත් තභි. ඒහට ශ්ත ශශේ. අපි දළක්හ, 

අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ ත්රසතහදඹට යුදභඹ විඳුභක් දීරහ ශම් 

යශේ ජනතහ මුදහ ශන හභඹ සථහපිත ශහ.  

හභඹ සථහපිත ශහ විතයක් ශනොශි., උුමරු නළ ශඟනහිය 

ජනතහට දහහලි හභඹක්, ල් ඳත්නහ තියහය හභඹක් 

ඇති ය්තනටත්, ඔවු්තශේ ජන වයවිතඹ ශොඩ නඟ්තනටත්, ඒ 

අඹශේ තෂි ර්භහ්තතඹ, ර්භහ්තත, භහර්, අධයහඳනඹ ඇුමළු 

සිඹලු ඹටිතර ඳවසුම් දියුණු ය්තනටත් උුමරු ්තතඹ වහ 

නළ ශඟනහිය නශෝදඹ භඟි්ත ටයුුම ශහ. අද න විට අතළ්ත 

වුරු සිඹල්රභ හශේ ඉත් ශරහ තිශඵනහ. වළභ දරුශක්භ 

ඳහල් ඹනහ. භවය අඹ ඳදිවචි සිටි ්රශේලරභ නළත ඳදිවචි 

ය ශන ඹනහ. විලහර පිරික් ඳදිවචි යරහ තිශඵනහ.  

විලහර මුදල් ්රභහණඹක් රඵහ දීරහ ර්තභහනශේ ඒ ජනතහට 

ආත්භ අභිභහනශඹ්ත යුුම  වයත් ්තනට පුළු්ත ඳරියඹක් 
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නිර්භහණඹ ය තිශඵනහ. ඉති්ත, අඳට ර්තභහනඹ පිළිඵ 

ුමටු ශ්තන පුළු්ත. ර්තභහනශේ අශප් යශේ ජනතහශේ දු 

ශේදනහ පි දහරහ,   ුමට ළනසුභ, ඵරහශඳොශයොත්ුම ඔවු්තශේ 

වදත් ුමශ ඇති ය තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් යශේ ජනතහ අතිරු 

ජනහධිඳතිුමභහට, ආයක් වමුදහ ඇුමළු ශම් යශේ සිඹලු ශදනහට 

තතවතහ ඳශ යනහ, එළනි හභඹක් සථහපිත යරහ ජන 

වයවිතඹ ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් ිරරීභ පිළිඵ. 

එශවභ වුණත්, තභත් ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් ය නළති භවය 

ශොඩනළඟිලි තිශඵනහ, භවය ඹ්තශත්රෝඳයණ තිශඵනහ. ඒ 

නිහ ශම් අසථහශේ යජඹ ශනුශ්ත සිටින රු ශොවිජන ශේහ 

වහ නවයවි නිශඹෝජය අභහතයුමභහශ්ත අපි ඉල්ලීභක් යනහ, ඒ 

ළන තත් ශොඹහ ඵරහ පුනරුත්ථහඳනඹ ශ යුුම ශොඩනළඟිලි 

තිශඵනහ නම්, ්රතිවසයණඹ ශ යුුම ත්ම් තිශඵනහ නම් 

ඒහ නළත ශොඩනඟ්තන ිරඹරහ. 

ශම් යශේ ර්තභහන ඳයපුයට ඉදිරිශේදී ඒ හශේ අබහයම්ඳ්තන 

තත්ත්ඹට ඳත් ්තනට ඉඩ ශනොදී, ඳහල් දරු දළරිඹ්තශේ ඉරහ 

ශම් යශේ ජනතහශේත්, ශම් යට ඉසයවට ශනිඹ්තන පුළු්ත 

සිඹලුභ ජනතහශේත් ආල්ඳ වර්ධනඹක්, ඳරිර්තනඹක් ඇති 

යරහ ශම් යටට ආදයඹ යන පිරික්, ශම් බිභට ආදයඹ යන 

පිරික් බිහි ය්තන ඕනෆ.  ශම් යශේ ජනතහශේ වයන තත්ත්ඹ 

උස ය්තන පුළු්ත ආල්ඳ ඇති ය්තන අඳට අලය 

ශනහ. ඉති්ත අපි විලසහ යනහ, අතිරු ජනහධිඳතිුමභහ සිඹලු 

උඳහඹ, උඳ්රභ ඳහවිච්චි යරහ ඒ ටයුුම යන ඵ. ශම් යජශේ 

මලි අයමුණ ශරහ තිශඵ්තශ්ත ශම් යට වර්ධිත යටක් ඵට 

ඳත් ිරරීභි.. භළදි ආදහඹම් යටක් ඵට ඳත් න ශම් යශේ 

ජනතහශේ ශබෞති වයන තත්ත්ඹ, ඒ හශේභ භහජ තත්ත්ඹ 

ඉවශ නවරහ, අධයහඳනඹ ඉවශ භේටභට ශනළල්රහ, දළනුශම් 

ශක්්ත්රසථහනඹක් වළටිඹට ශම් යට ඉසයවට ශනිහිල්රහ, ශම් 

යට ආර්ථි, භහජීමඹ, වසතති ඹන ෆභ අවලඹිර්තභ 

වර්ධනඹ ය්තන ශම් යජඹ ටයුුම යනහ. "ශඳයදි 

ශරෝශේ මුුම ඇටඹ" ිරඹරහ එ හරඹක් ශ්රී රවහ විරුදහලිඹ 

රළබුහ. අශප් ර්තභහන ජනහධිඳතිුමභහ ඇුමළු ශම් යජඹ එඹට 

නළත වයඹ ශද්තන ටයුුම යනහ. 

ඒ නිහ අඳ  රු නිශඹෝජය අභහතයුමභහශ්ත ඉල්ලීභක් 

යනහ, ශම් වහ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු ය, එළනි  

ශොඩනළඟිලි තිශේ නම් ඒහ ශොඹහ ඵරහ, ඒහ නළත 

්රතිවසයණඹ ය ශම් යශේ ජනතහ ශනුශ්ත, ශම් යශේ 

වර්ධනඹ ශනුශ්ත ඳහවිච්චි  ය්තන ටයුුම යන ශර. 

එශේ ඉල්රහ සිටිමි්ත  භභ නිවඬ ශනහ. සුමතිි.. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
එභ ශඹෝජනහ සථිය ිරරීභ, රු එස. සී. මුුමකුභහයණ 

භ්තත්රීුමභහ. 

 
ගු එවන. සී.  මුුරකුමාරණ මශතා 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමමිඹනි,  රු විජිත ශේරුශොඩ 

භ්තත්රීුමභහ විසි්ත ඉදිරිඳත් යන රද බහ ල් තළබීශම් 

ශඹෝජනහ භහ සථිය යන අතය,  කන සල්ඳඹක් ශම් රු 

බහට  ශඹොමු  ය්තනට  ළභළතිි..  

අශප් ඉතිවහඹ ශද ඵළලුහභ  එුමභහශේ ශඹෝජනහ ඳරිදි  

අශප් ඳරිය විනහලඹ  වහ ශේඳශ විනහලඹ අසථහ වතයදී   සිේධ 

වුණහ. 1971 ර්ශේදී, 1988-1989 හරශේ, ඊශඟට සුනහමි 

යනඹ සිදු වූ අසථහශේ වහ ජනහර්ගි අර්බුදඹ එනම් 

්රබහය්තශේ ඵරඹ රඵහ ළීමශම් කුරිරු උත්හවඹ ඳළළති 

හරශේ.  ශම් අසථහ ුමශ තභි. අශප් ශේඳශ විනහල වුශණ්.  ශම් 

සිේරණ්ත වතය දිවහ ඵළලුහභ අශප් යශේ ආර්ථිඹ ෆශවන  

්රභහණඹට  ඩහ  වළලීභක්  සිදු වුණහ.   භට  භති. අඳ කුඩහ 

හරශේදී දිවත ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිුමභහ අනුසභයණඹ 

ශනුශ්ත  චීනශඹ්ත රඵහ  දු්ත ආධහයඹක්  ඵණ්ඩහයනහඹ 

ම්භ්තත්රණ ලහරහ.  ඒ හශේ භ  රු සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිනිඹශේ හරශේදී රවහශේ අසක් මුල්රක් නෆය,  ්රහශේශීඹ 

ශල්ම්  හර්ඹහරඹක්  ණශ්ත ශොවි ජන ශේහ භධයසථහන 

පිහිටුහ තිබුණහ.   

ශොවි ජන ශේහ භධයසථහන ිරඹ්තශ්ත  ශො ඇ්තට  එදිශනදහ  

තභ්තශේ හර්ඹ බහයඹ යළීමභට ශො ඇ්ත වහ භ වළදු 

හර්ඹහර. ්රජහත්තත්රහදී ශර ශනො ඵරවත්හයශඹ්ත යජඹක් 

රඵහ ළීමභ වහ ශ උත්හවඹ ුමශ ශම් හශේ ශේඳශ විනහල 

ය ඒ ුමළි්ත ඵරඹ රඵහ ්තනට උත්හව ශහ. ආර්ථි ආධහය 

අඳට රළබුණත්, අශප් යශේ ආර්ථිඹ ඩහ වළශරන තත්ත්ඹට 

ඳත් වුණහ.  සුනහමිඹ  සහබහවි  විඳතක්.  ඒ ත් අඳට  ළටලුක් 

වුණහ.  1988 -1989 හරශේ  ඒ විධිඹටභ  ඵරඹ රඵහ ළීමභ 

දවහ  ශ උත්හවඹ ුමශත් අශප් ශේඳශ විනහලඹට රක් වුණහ. 

්රහශේශීඹ ශල්ම් හර්ඹහර, ශොවි ජන ශේහ භධයසථහන, 

ශඳොශවොය ඵඩහ හශේ භවය සථහන අශප් අතිරු 

ජනහධිඳතිුමභහ ඵරඹට ආහට ඳසශේ  දළ්ත වදමි්ත ඳතිනහ.  අඳ 

ඒ ළන ්තශතෝ ශනහ.  

විශලේශඹ්ත  නිශඹෝජය ඇභතිුමභහට භහ ශම් හයණඹ  භතක්  

ය්තනට ඕනෆ. මිහි්තතශල් ශොවිජන ශේහ භධයසථහනඹ  

සිවිල් ආයක් මිටුට බහය ත්තහ ශනුට අද අලුත් 

ශොඩනළඟිල්රක්  ඉදි ශමි්ත ඳතිනහ.  ඒ ළන එුමභහට  ඒ 

ළන සුමති්තත ශනහ. ඒ හශේභ යහජවන ්රශේලශේ ධහනය 

ඵඩහක් තිබුණහ.  ඒ විනහලඹට ඳත් වුණහ.  තභ ඒ ළන 

ිරසිභ පිඹයක් අය ශන නළවළ. ඒ වහත් ඔඵුමභහශේ අධහනඹ 

ශඹොමු යනහ.  

ශභභ හශරෝචිත ශඹෝජනහ අශප් රු භළති 

ඇභතිුමභ්තරහශේ අධහනඹට ශඹොමු ය නළත එභ 

ශොඩනළඟිලි  ඒ ජනතහට රඵහ දී  ඒ ජනතහ  ඒහි.්ත රඵහ ත් 

ශේහ රඵහ දීභට ඔඵුමභ්තරහශේ අධහනඹ ශඹොමු ශේහි.  

ඳතමි්ත භභ නිවඬ ශනහ.  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மனமரஸகும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ශොවිජන ශේහ වහ නවය ඇ නිශඹෝජය අභහතය රු එස.එම්. 

ක්ත්රශේන  නිශඹෝජය අභහතයුමභහ. 

 
ගු එවන.එම්. චන්ද්රදවේන මශතා (දගොවිජන දවේලා ශා 

ලනජීවී නිදයෝජය අමාතයුරමා  
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றரசண - கன ரசமகள், 

ணசலரசறகள் தறற அமஸசர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of Agrarian 

Services and Wildlife) 

මරහනහරුඪ රු භ්තත්රීුමමිඹනි,    රු විජිත ශේරුශොඩ 

භ්තත්රීුමභහ  ඉදිරිඳත් ශ හයණහ පිළිඵ අඳ ථහ යනශොට,  

ශම්  න විට අශප් යශේ ශොවිජන ශේහ භධයසථහන 558ක් 

ඳභණ තිශඵනහ. ශම් ශොවිජන ශේහ භධයසථහන ආයම්බ ශශේ 

2199 2200 

[රු විජිත ශේරුශොඩ භවතහ] 
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1970 සිට 1977 හරශේ රු සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිනිඹශේ ඳහරනඹ ඹටශත් තිබුණු භගි ශඳයමුණ  ආණ්ඩුශේ 

සිටි තෂිර්භ ව ඉඩම් අභහතය ශවක්ටර් ශොේඵෆඩු 

භළතිුමභහශේ අදවක් අනුි.. අශප් ය ශේ ඳශහත් නඹභ 

ආයණඹ න විධිඹට -දිස ත්රික් 25 භ ආයණඹ න විධිඹට- ඹම් 

ිරසි තෂිහර්මි භූමිඹක් ුමශ තභි. -භූශෝලීඹ වහ තෂිහර්මි 

යටහ්ත අනු ඒ ්රශේලරට ළරශඳන ඳරිදි භූමිඹක් ශතෝයහ 

ශන තභි.- ශම් ශොවිජන ශේහ භධයසථහන ඉදි ය 

තිශඵ්තශ්ත. 

ශම් ශොවිජන ශේහ භධයසථහන ඉදි ිරරීභ ඉතහභ විශිසට 

හර්ඹඹක් වළටිඹට අපි දිරනහ. අපි විශලේශඹ්තභ ශම් 

අසථහශේදී සුමති්තත ්තනට ඕනෆ, සිහිඳත් ය්තනට ඕනෆ 

හිටපු අභහතය ශවක්ටර් ශොේඵෆඩු භළතිුමභහ ශ හර්ඹ බහයඹ 

පිළිඵ. එුමභහ එදහ ඒ ටයුත්ත ශනොශහ නම් අද අඳට 

ශොවිජන ශේහ ශදඳහර්තශම්්තුම, තෂිර්භඹට ම්ඵ්තධ 

අභහතයහවල ව ශදඳහර්තශම්්තුම භඟි්ත විධිභත් විධිඹට 

තෂිර්භඹ වසුරු්තනට, ඳහරනඹ ය්තනට අඳවසු ශනහ. 

ශොවිජන ශේහ භධයසථහනඹ ිරඹ්තශ්ත ඒ ්රශේලශේ ශොවි 

ජනතහශේ මරසථහනඹ. ඉසය එඹ "පරදහ ර්ධන මිටු" 

ිරඹරත් වළඳි්තවූහ. ශොවි වවිධහන ිරහිඳඹක් එුම ශරහ 

ශතෝයහ ත් බහඳතියශඹක් ඹටශත් තභි. එඹ ඳහරනඹ වුශණ්. 

අද ශොවිජන වර්ධන මිටු වළටිඹට සශේච්ඡහ වවිධහන 

ිරහිඳඹක් එුම ශරහ, යජශේ ශොවිජන වර්ධන 

නිරධහරියශඹකුශේ ඳහරනඹ ඹට ශත් විලහර නිරධහරි්ත 

වයහක් එතළන ටයුුම යනහ. විශලේශඹ්තභ ශොවිජන 

ශේහ නිරධහරියඹහ, තෂිර්භ ඳර්ශේණ ව නිසඳහදන 

නිරධහරියඹහ, තෂිර්භ උඳශේලයඹහ, ශඳොල් වර්ධන 

නිරධහරියඹහ, සුළු අඳනඹන ශඵෝ වර්ධන නිරධහරියඹහ, ඒ 

්රශේලරට අශේිජ හ්ත වහ ඳත් යරහ සිටින සිඹලුභ 

නිරධහරිරු්තශ්ත භ්තවිත එභ වරක් වළටිඹට තභි. ශම් 

ශොවිජන ශේහ භධයසථහන ඳති්තශ්ත. අද න විට ශඳොශවොය 

වනහධහයඹ රඵහ ශදන මරසථහනඹ වළටිඹටත් ශම් ශොවිජන 

ශේහ භධයසථහනඹ ටයුුම යනහ.  

ශම් විධිඹට ශො ඇ්තට ඉතහභ මීඳ මරසථහනඹ්ත තභි. එදහ 

ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ 1988-89 ීනණ භශේ විනහල යරහ 

දළම්ශම්. ශම් ශතොයුමරු අශප් ශදඳහර්තශම්්තුමශ්ත තභි.  රඵහ 

දීරහ තිශඵ්තශ්ත. -ශල්ම්ුමභහත්, ශොභහරිස ශජනයහල්ුමභහත් 

 නිරධහරි කුටිශේ ඉ්තනහ.- ශොවිජන ශේහ භධයසථහන 151ක් 

ම්පර්ණශඹ්ත විනහල ය දහරහ තිශඵනහ. ශොවිජන ශේහ 

භධයසථහන ගිනි තිඹරහ, විනහල ය දහරහ තිශඵනහ. එදහ ජනතහ 

විමුක්ති ශඳයමුණ ශම් යටට විමුක්තිඹ උදහ ය්තනට ටයුුම 

යරහ තිශඵ්තශ්ත එශවභ තභි..  

රු විජිත ශේරුශොඩ භ්තත්රීුමභහ අශඳ්ත අවරහ තිශඵ්තශ්ත 

අවුරුදු 30 ශතොයුමරුි.. ඒ අවුරුදු 30ට අදහශ සිඹලුභ ශතොයුමරු 

භහ ුම තිශඵනහ. නමුත් හරඹ ්රභහණත් නළවළ. අලය නම් ඒ 

ශතොයුමරු ශන ශනභ ඉදිරිඳත් ය්තනටත් පුළු්ත. නමුත් භභ 

දශ ලශඹ්ත ඉදිරිඳත් ය්තනම්. 1988-89 හරශේදී ශොවිජන 

ශේහ භධයසථහන 151ක් ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් 

ළයලිහයශඹෝ ම්පර්ණශඹ්තභ විනහල යරහ දළම්භහ. ඒ හශේභ 

අර්ධ ලශඹනුත් විනහල යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අපි 

ශඵොශවොභ නහටුශ්ත ිරඹනහ, ශොවිජන ශේහ භධයසථහන 

ගිනි තිේඵහ ිරඹරහ ිරඹ්තශ්ත ශො ඇ්තශ්ත ඳළිළීමභක් ශහ 

ිරඹන එි.. අශප් යශේ අහිව ශොවි ජනතහශ්ත  

ඳළිළීමභක් වළටිඹට තභි. යරහ තිශඵ්තශ්ත.  

ශම් යශේ ශොවි ජනතහ ිරඹ්තශ්ත ළරැේදක් යන පිරික් 

ශනොශි.. අහිව රැිරඹහක් යන, තත්තිඹක් යන 

ශොටක්. උශේ සිට රෑ නුමරු අේ, ළස, පි්තන ශනොතහ 

භව්තසි ශරහ ළඩ යරහ, ශම්හ ගිනි තිඹපු අඹටත් ඵත් ළඳයූ 

අඹ. ආවහය ඳඹන අඹශේ මරසථහනඹ තභි. එදහ ගිනි තිේශේ. ඒ 

පිළිඵ විශලේශඹ්ත අදටත් අපි නහටු ශනහ. විලහර මුදරක් 

විඹදම් යරහ අපි ඒහ නළත ශොඩ නඟරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමමිඹනි, උුමරු නළ ශඟනහිය 

්රශේලරත් ශම් හශේභ තත්ත්ඹක් ඇති වුණහ. ශම් යට 

ශඵද්තන, ශ්ත ය්තන, ශනභ ආණ්ඩු වද්තන, යහජයඹ්ත 

ශොඩ නඟ්තන ටයුුම ශ එල්ටීටීඊ වවිධහනඹ උුමශර් තිබුණ 

ශොවිජන ශේහ භධයසථහන ම්පර්ණශඹ්තභ හශේ විනහල 

යරහ දහරහ තිබුණහ. ඒ හශේභ ඒ මරසථහන ඒ අඹශේ එල්ටීටීඊ 

වුරු වළටිඹට ඳත්හ ශන ගිහි්ත තිබුණහ. උුමරු-නළ ශඟනහිය 

තෂිර්භඹ ම්පර්ණශඹ්ත ඩහප්ඳල් ිරරීභ වහ තභි. ශම් 

ශොවිජන ශේහ භධයසථහන විනහල ිරරීභ ව ඒහ අඩ ඳණ ිරරීභ 

යරහ තිශඵ්තශ්ත. ඒ අනු විනහල වුණ ශොවිජන ශේහ 

භධයසථහන විලහර ්රභහණඹක් ශම් න විට ම්පර්ණශඹ්තභ 

අලුත්ළඩඹහ යරහ ශොවි ජනතහ ශත නළත ඳයරහ 

තිශඵනහ.  වුනිඹහ දිසත්රික්ශේ ශේටිකුරම්, ශෝවිල්කුරම්, 

ඳම්ශඵි.භඩු, නවයහඹ්තකුරම්, නදු්තර්නි, භඩු්තද, 

ඕභ්තශත්, ඕභ්තශත් - උුමය; ඒ සිඹල්ර නළත අලුත්ළඩඹහ ය 

තිශඵනහ.  

මරහනහරුඪ රු භ්තත්රීුමමිඹනි, ඒ හශේභ ඹහඳනඹ 

දිසත්රික්ශේ ශොවිජන ශේහ භධයසථහන 15ක් විනහල ශරහ 

තිබුණහ. ශම් න විට බහණ්ඩහහයශඹ්ත මුදල් රඵහ ශන, විශේල 

ණඹ රඵහ ශන, රු ඵළසිල් යහජඳක් අභහතයුමභහ ශම් වහ 

ශනොශඹක් ආහයශඹ්ත ්රතිඳහදන  රඵහ දීරහ ඒ භධයසථහන 15භ 

අද අලුත්ළඩඹහ ය තිශඵනහ. ඒ භධයසථහන 15ටභ භභ ඳසු ගිඹ 

හරශේ ගිහි්ත තිශඵනහ. ඒහ ඉතහභ ශවොඳි්ත ක්රිඹහත්භ 

ශනහ. අශප් තෂිර්භ ඇභතිුමභහත්  උුමශර් වකහයශේ ඹන විට 

එුමභහශේ තෂිර්භ ටයුුමරටත් ශම් භධයසථහනශේ 

නිරධහරි්ත තභි. ශඹොදහ ්තශ්ත.  අපි එුම ශරහ තභි. ඒ 

ටයුුම සිඹල්රභ ය්තශ්ත.  

අශප් රු මුුමකුභහයණ භ්තත්රීුමභහ ිරේහ හශේ, අනුයහධපුය 

දිසත්රික්ශේ ඳළළත්වූ දළඹට ිරරුශ ළඩටවශ්තදී අනුයහධපුයශේ 

අලුති්ත ශොවිජන භධයසථහනඹක් ඉදි ය්තන අතිරු 

ජනහධිඳතිුමභහ ටයුුම ශහ.  අනුයහධපුයඹ ිරඹ්තශ්ත  ඇ හ 

ව ඵඩ ඉ රිඟු ළනි අතිශර් ශබෝ නිසඳහදනඹ යන 

දිසත්රික්ඹක්. ඒ හශේභ අඳ නිශඹෝජනඹ යන දිසත්රික්ඹ. ශම් 

දිසත්රික්ශේ මිහි්තතශල් ශොවිජන ශේහ භධයසථහනඹ 

නළ ශඟනහිය යුේධඹත් එක් සිවිල් ආයක් නිරධහරි්තට ඳහවිච්චි 

ය්තන සිේධ වුණහ. අපි රක් 70ක් ඳභණ විඹදම් ය ඉතහභ 

ශවො තත්ත්ශඹ්ත අද ඒ භධයසථහනඹ ඉදි යනහ.  ඒ හශේභ 

හලිඹපුය ්රශේලඹට අලුත් භධයසථහනඹක් පිහිශටේහ. 

භධයසථහන 557ි. තිබුශණ්. දළ්ත භධයසථහන 558ක් දක්හ අපිට 

ශොවිජන ශේහ භධයසථහන ්රභහණඹ ළඩ ය්තන පුළු්ත 

ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශම් අවුරුේශදත් ශොවිජන ශේහ 

භධයසථහන වතයට ඳභණ මුදල් ළඹ ය තිශඵනහ. සුනහමිඹ 

නිහ විනහල වූ ළුතය, හල්ර, භහතය, වම්ඵ්තශතොට දක්හ 

තිබුණු ශොවිජන ශේහ භධයසථහන සිඹල්රභ හශේ දළනට වදරහ 

තිශඵනහ. භහි්තද ඹහඳහ අශේර්ධන ඇභතිුමභහත් ශම්හ බහය 

සිටිඹදී එුමභහශේ හරශේදීත් ශම්හ වළදුහ. ශම් විධිඹට ශොවිජන 

ශේහ භධයසථහන සිඹල්රභ අව ම්පර්ණ භධයසථහන වළටිඹට 

දළනට ඒ අලුත්ළඩඹහ ිරරීම්, අලුශත්ත ඉදි ිරරීම් ය ශන 

ඹනහ. ශොවිජන ශේහ භධයසථහන 45ක් ඳභණ අලුත්ළඩඹහ 

ය්තන තිශඵනහ.  
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ඳහර්ලිශම්්තුම 

ශොවිජන ශේහ භධයසථහනරට ඳභණක් ශනොශි., අශප් 

දිසත්රික් ශොවිජන ශේහ හර්ඹහරරටත් වහනි යරහ තිබුණහ. 

1988, 1989 ීනණඹ ශරහශේ, ඒ හශේභ එල්ටීටීඊ 

ත්රසතහදී්තශේ ීනණඹ ශරහශේ විනහල යපු දිසත්රික් ශොවිජන 

ශේහ හර්ඹහර සිඹල්ර අලුත්ළඩඹහ ය්තනත්, යහ ළටුණු ඒහ 

අලුශත්ත වද්තනත් මුදල් ශ්ත ය දීභ ළන භභ විශලේශඹ්තභ 

අතිරු ජනහධිඳතිුමභහට සුමති්තත ශනහ. තෂිර්භඹ 

ශනුශ්ත තෂිර්භ අභහතයහවලඹට, ශොවිජන ශේහ 

අභහතයහවලඹට, ශම් යශේ තෂිර්භඹට අදහශ සිඹලුභ 

ආඹතනරට විලහර මුදරක් ශ්ත ය ශදනහ. ඒ නිහ තභි. 

අඳට නිර්ීනත බඹ නළුම අද ථහ ය්තන ළඩ ය්තන ලක්තිඹ 

රළබිරහ තිශඹ්තශ්ත. ශොවිජන ශේහ භධයසථහනර ටිනහභ ඒ 

හශේභ ශො ඇ්තට එි.්ත න ශේඹ පිළිඵ ශවො දළීමභක් 

තිශඵන නහඹශඹක් ඉ්තන නිහ අපිට ශම් ටයුුම ිරරීභ ඉතහභ 

ඳවසු ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනශේ ඉ්තන භ්තත්රීුමමිඹශේ දිසත්රික්ඹ අම්ඳහය 

දිසත්රික්ඹි.. දළඹට ිරරුශ දිසත්රික් වතය අපි ඳත්හ 
තිශඵනහ. ශඳොශශෝතනරු, ත්රිකුණහභරඹ, අම්ඳහය ව 

භඩරපු දිසත්රික්ර ඳත්හ තිශඵනහ. ඒ දිසත්රික්ර 

ශොවිජන ශේහ භධයසථහන අලුත්ළඩඹහ ය්තන අපි ටයුුම 
යනහ. භඩරපු දිසත්රික්ශේ ඩහ දභහ තිශඵන ශොවිජන 

ශේහ භධයසථහන ශදක් අලුශත්ත ඉදි ය්තනත් ටයුුම ය 
ශන ඹනහ. රු විජිත ශේරුශොඩ භ්තත්රීුමභහ  ඉදිරිඳත් ශශේ 

ශවො ශඹෝජනහක්.  අශප් රු  මුුමකුභහයණ භ්තත්රීුමභහ එඹ සථිය 
ශහ. ශදශදනහභ ශොවි ජනතහ නිශඹෝජනඹ යන ්රශේලර 

භවජන නිශඹෝජිතශඹෝ වළටිඹට ශභළනි ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් 

ිරරීභ නිහ භ ට ශම් ශතොයුමරු ඳඹ්තන පුළු්ත වුණහ.  

විශලේශඹ්තභ අශප් ආණ්ඩු ශභභ ශොවිජන ශේහ 

භධයසථහනරට මුල් තළනක්  ශදනහ.  ශොවිජන ශේහ 
භධයසථහනශඹ්ත අඳට බීජ ටි රඵහ ශදනහ.  

ඳසු ගිඹ හරශේ නිඹඟඹ නිහ විලහර ්රභහණඹක්  හ වහනි 
වුණහ.   ඇ බුල් 385,000ක් තෂිර්භ අභහතයහවලශඹ්ත රඵහ ශදන 

ශොට ශොවිජන ශේහ අභහතයහවලඹ ඹටශත් තිශඵන ශොවිජන 

ශේහ භධයසථහන වයවහ තභි. ඒහ ශඵදහ වළරිශේ. ඒ අපිට 
වරිඹහහය ය්තනට පුළු්ත වුශණ් ඒ මරසථහන තිබුණු නිහි.. 

ඒ නිහභ තභි. ළයලිහයශඹෝ ශම්හට ව්තශ්ත. ශම්හ ආර්ථි 
භර්භසථහන ිරඹරහ වඳුනහ ශන තභි. ඒහට ගිනි තිඹ්තශ්ත. ඒ 

ශරොකු අඳයහධඹක්. ආණ්ඩුත් එක් ්රලසන තිශඵනහ නම්, ළයලි 
ශෝරහවර ය්තන ඕනෆ නම්, අයර ය්තන ඕනෆ නම් ශනත් 

ආඹතන ශතෝයහ ත්තහට භක් නළවළ. ශම්  ශොවිජන ශේහ 

භධයසථහන ිරඹ්තශ්ත අහිව මිනිසසු්තශේ ආඹතන. අශප් යට 
තෂි ආර්ථිඹක් තිශඵන යටක්.  ශම් යශේ සිඹලු ශදනහටභ ආවහය 

ඳඹන, ඒ ිරඹ්තශ්ත ළයලිරු්තටත් ආවහය ඳඹන 
භධයසථහන ශම්හ. ඒ නිහ ශම් ශොවිජන ශේහ භධයසථහන 

විනහල ිරරීභ විලහර අඳයහධඹක්. ඒ අඳයහධඹක් ිරඹරහ භභ 
වඳු්ත්තශ්ත ශම්හ විනහල ිරරීභ ඉතහභ නි්තදිත හයණඹක් 

නිහි.. අශනක් ඳළත්ශත්ත ඒ ළයලිරු්ත, ඒ හශේභ ීනණඹ 

ඇති ය්තන ටයුුම ශ ඒ ම්ශල්ච්ඡ ත්රසතහදී්ත විනහල ශ 
ශේල් අලුත්ළඩඹහ ය්තන; ඒ වහ ්රතිඋත්තය රඵහ ශද්තන 

ආණ්ඩු වළටිඹට අපි ටයුුම යනහ.  

අතිරු ජනහධිඳතිුමභහත් ඒ වහ අලය මරය ඳවසුම් ව 

උඳශදස රඵහ දී තිශඵනහ. ඉදිරිශේදී තත් ශොවිජන ශේහ 
භධයසථහන වද්තන අපි ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ. අපි හ යන 

ඉඩම් ්රභහණඹ ළඩ ශරහ තිශඵනහ. පුය්ත කුඹුරු අසේදනහ. 
ල්නෆ ්රශේලශේ අපි අලුති්ත ශොවිජන ශේහ භධයසථහනඹක් 

වද්තන මුදල් ශ්ත ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ තත් විලහර 
ලශඹ්ත කුඹුරු තිශඵන ශොේනහ වඳුනහ ශන ශොවි 

ජනතහශේ අලයතහ අනු ඒ අඹ ට ළඩ ශේඹක් රඵහ ශද්තන 

තත් ශොවිජන ශේහ භධයසථහන ඇති ය්තන අපි 
ඵරහශඳොශයොත්ුම ශනහ.  

තෂිර්භ ඳර්ශේණ නිරධහරි්ත 9,500ක් විතය ඉ්තනහ.  
තෂිර්භ, ළවිලි ර්භහ්තත, සුළු අඳනඹන ශබෝ ්රර්ධන, 
ශඳොල් වර්ධන වහ ජනතහ ුම වර්ධන  ළනි අභහතයහවල  ව 
ශොවිජන වර්ධන ශදඳහර්තශම්්තුම ළනි අවලර නිරධහරි්ත 
ම්ඵ්තධ න සථහනඹ වළටිඹට ඒ සථහන වර්ධනඹ ිරරීභ, ඒහ 
දියුණු ිරරීභ ඉතහ ්රතිපරදහඹ ශදඹක්.  ශො ඇ්තට අලය බීජ ටි 
ඳහ ඒ තළ්තලි්ත ශඵද්තන ටයුුම රළවළසති ය තිශඵනහ. 
තෂිර්භ ශදඳහර්තශම්්තුමශේ ශේහ, ශොවිජන ශේහ 
ශදඳහර්තශම්්තුමශේ ශේහ, සුළු අඳනඹන ශබෝ 
ශදඳහර්තශම්්තුමශේ ශේහ, ළවිලි ර්භහ්තත අභහතයහවලඹ 
ඹටශත් තිශඵන ආඹතනර ශේහ ිරඹන ශම් සිඹලුභ ශේහ්ත 
ය්තන ශඹොදහ ශන තිශඵන තළන ශභතළන නිහ අපි ඒ සථහන 
ත තත් ළඩ දියුණු ය්තන ටයුුම යනහ. සුනහමිශඹ්ත ව 
ශන ගිඹ ඒහට අඳට ශදොස ිරඹ්තන ඵළවළ. ඒ සහබහවි 
විඳතක්. සහබහවි විඳත්ලි්ත විනහල වුණු ඒ සථහන අපි ඉතහභ 
ඩනමි්ත අලුත්ළඩඹහ ශහ. ත සුළු ්රභහණඹක් තභි. 
අලුත්ළඩඹහ ය්තන ව ඉදි ය්තන  තිශඵ්තශ්ත. අපි යජඹක් 
වළටිඹට ඒ ටිත් ය්තන ටයුුම යනහ.  

තෂිර්භඹට රළදි, තෂිර්භඹ ුමළි්ත යට දියුණු යන 
යජඹක් වළටිඹට ඒ සිඹල්රභ ය්තන අපි ටයුුම යනහඹ 
ිරඹන එ ්රහල යනහ. 

භභ හිතන විධිඹට භශේ හර ශේරහ අ්ත ශරහ 
තිශඵනහ. ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශ රු භ්තත්රීුමභහටත්, එඹ 
සථිය ශ රු භ්තත්රීුමභහටත් භභ නළතත් සුමති්තත ශමි්ත,  
මරහනහරඪ රු භ්තත්රීුමමිඹටත් සුමති්තත ශමි්ත භශේ 
කන සල්ඳඹ අ්ත යනහ. ශඵොශවොභ සුමතිි..    

 

එකල්හි  දේාල අ.භා. 6.30 වුදයන් මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
විසින් ප්රනනය දනොවිමවා පාර්ලිදම්න්ුරල කල් තබන දී. 

පාර්ලිදම්න්ුරල ඊ  අනුකූල, 2012 දනොලැම්බර් 15 ලන දින 
වභා වම්මුතිය අනුල, 2012  දෙවැම්බර් 04 ලන අඟශුලාො  පූ.භා. 
9.30 ලන දතක් කල් ගිදේය. 

அப்ததரலது, தற.த 6.30 றரகறறடர  

மனமரஸகும் உரப்தறணர் அர்கள் றணர 

றடுஸூகரரனர தரரலன்நத்ம எத்றமத்ரர். 

அன்தடி தரரலன்நம்,  அணது 2012 ம்தர் 15 

ஆந் றகற லர்ரணத்துஸூகறஸக, 2012 டிசம்தர் 04, 

தசவ்ரய்ஸூகறம தொ.த.9.30 றம எத்றமஸூகப் 

தட்டது 

It being 6.30 p.m., THE PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Tuesday, 04th December, 

2012 pursuant to the Resolution of Parliament of 15th November, 2012. 
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[රු එස. සී.  මුුමකුභහයණ භවතහ] 



 

වැ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මු්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි ශ යුුම තළ්ත දක්නු රිසි භ්තත්රී්ත මි්ත පිටඳතක් ශන නිළයදි ශ යුුම 
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශැන්වාඩ් වසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුුමඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உரப்தறணர் இரறப் தறப்தறற் தசய்றரும்தைம் தறம றருத்ஸகமபத் து தறறறல் தபறரகஸூ குநறத்து அமணப் தறம 

றருத்ப்தடர தறற கறமடத் இரு ரஸகலள் யன்சரட் தறப்தரசறரறருஸூகு அதப்தைல் ரண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 

receipt of the uncorrected copy. 
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ොයක මුෙල් : පාර්ලිදම්න්ුර විලාෙ ලාර්තාල ලාර්ෂික ොයක මි ු. 2178ිර. ිළ පතක් දගන්ලා ගැනීම 

අලය  

නම් ගාවනුරල ු. 18.15ිර. තැපැල් ගාවනුරල ු. 2.50ිර. දකොෂඹ 6, ිරුෂපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 

ිළයසිරි දගොඩනැගිල්දල් රජදේ  ප්රකාන  කාර්යාංදේ  අධිකාීම  දලත  වෑම  ලර්යකම  දනොලැම්බර්           

30 ො   ප්රාම ොයක  මුෙල් දගලා ඉදිරි ලර්දේ ොයකත්ලය බා දගන විලාෙ ලාර්තා බාගත ශැිරය.  

නියමිත දිදනන් පසුල  එලනු බන ොයක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු දනොැදබ්. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறஸூமகறன் ருடரந் சந்ர ரூதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற் 

தசனவு ரூதர 2.50. ருடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரஸக தபறதௌட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறருபப்தமண, தகரலம்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறகமபப்  

ததற்ரஸூதகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறஸூகு தொன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட ரண்டும். தறந்றஸூ கறமடஸூகும் சந்ர றண்ப்தஸகள்  

ற்ரஸூதகரள்பப்தடரட்டர. 
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