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අ.භා. 1.00  ඳාර්ලිවම්න්ුරල රැවන විය.  

ථානායුරමා [ු චමල් රාජඳ්ව මශ ා] මූාවනාරූඪ විය. 
ளபளளுநன்ம் ழ.. 1.00 நணழக்குக் கூடினது.  

சளளனகர்  அயர்கள்  [நளண்புநழகு சநல் பளஜக்ஷ] தந 

யகழத்தளர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
 

නිවේදන 
அழயழப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

"බී" වනථාලර ාර වභාල : අතිවර් වාමාජියන් 
ழக்குழு 'ழ' : ஹநதழக உபொப்ழர்கள்  

STANDING COMMITTEE "B": ADDITIONAL MEMBERS 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

"උතුරු භළද ඳශහත් ්චහය හේඹහ්ලඹ" නභළති ශටුම්ඳත් 

ප්රඥප්තතිඹ රහ ඵළීමභ පිික "බී" සථහය හය බහශ  

බහඳති ලශඹන් නිශඹෝජය ථහනහඹ ව හය බහඳති රු 

චන්දිභ වීයක්ශොඩි භවතහ, 139 ළනි සථහය නිශඹෝඹ ඹටශත් 

භවිසින් ඳත් යන රද ඵ දන්නු ළභළත්ශතමි. 

ත ද, එභ ශටුම්ඳත් ප්රඥප්තතිඹ රහ ඵළීමභ පිික "බී" 

සථහය හය බහට භතු ඳශ න භන්ත්රීන් අතිශේ 

හභහජිඹන් ලශඹන් භවිසින් නම් යන රද ඵ දන්නු 

ළභළත්ශතමි:- 

 රු එස. එම්. චන්ද්රශනන භවතහ  

 රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ  

 රු සිරිඳහර භරත් භවතහ  

 රු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ  

 රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ    

 රු විජිත ශවනයත් භවතහ  

 රු පී. වළරින් භවතහ  

 රු චන්ද්රහනි ඵඩාරහය ජඹසි්ව භවත්මිඹ  

 රු එස. විශනෝ භවතහ  

 රු එම්.එස. ත ෆික් භවතහ  

 රු පී. අරිඹශන්ත්රන් භවතහ  

 රු අශලෝක් අශේසි්ව භවතහ  

 රු නිශයෝන් ශඳශේයහ භවතහ    

 රු ශයොහන් යණසි්ව භවතහ  

 රු ශලවහන් ශනභසි්ව භවතහ 

II 
 

උඳවද් ාර වභාල ප්රතිය ිළිතබ මාික 

ප්රානය 
ஆஹளசக் குழுக்கழன் பன்ஹற்ம் ற்ழன 

நளதளந்த அழக்க 
 MONTHLY PROGRESS REPORT OF CONSULTATIVE 

COMMITTEES 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඳහේලියාශම්න්තුශ  දළනට ඳතින උඳශේල හය බහර 

ප්රතිඹ පිිබඵ භහසි ප්රහලනඹක් නිකුත් ශ ුතතු ඵට 

ඳහේලියාශම්න්තු ටුතතු පිිබඵ හය බහ තීයණඹ ශ ඳරිදි 

එකී ඳශමුශනි ප්රහලනඹ ඳහේලියාශම්න්තුශ  සිඹුමභ රු 

භන්ත්රීරුන්ශද දළන ළම භ පිික බහ ශම්ඹ භත තළබීභට 

ටුතතු ය තිශඵන ඵ ශභභ රු බහට දන්නු ළභළත්ශතමි. 

 

 

ලිිළ වල්නාදිය ිළිතැන්ීමම 
சநர்ப்ழக்கப்ட்ட த்தழபங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i) 2013 ේඹ වහ යහජය ඳරිඳහරන වහ සශේල ටුතතු 
අභහතයහ්ලශා හේඹ හධන හේතහ ව හේ ග ුම්;ම්;  

(ii)      2013 ේඹ වහ ශොශම දිසත්රික් ශමම් හේඹහරශා හේ ග 
හේඹ හධන වහ ුම්;ම් හේතහ;  

(iii)      2013 ේඹ වහ හමර දිසත්රික් ශමම් හේඹහරශා හේඹ 
හධන වහ ුම්;ම් හේතහ; ව 

(iv)      2013 ේඹ වහ ළුතය දිසත්රික් ශමම් හේඹහරශා හේ ග 
හේඹ හධන හේතහ වහ ුම්;ම්.- [යහජය ඳරිඳහරන වහ සශේල 
ටුතතු අභහතය රු රේලියා .ී..ශ..  ශශනවියත්න භවතහ ශනුට 
රු දිශන්ස ගුණේධන භවතහ] 

 
වභාවම්වය ම  තිබිය යුුරයයි නිවයෝ රන දී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා (ජවම්ඳාදන ශා 

ජාඳලශන අමා යුරමා වශ ණණ්ු  ඳාර්නලව  ප්රධාන 

වංවිධායුරමා) 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த - வர்யமங்கல், 

யடிகளநப்பு அநச்சபைம் அபசளங்கத் தபப்ழன் 

பதற்ஹகளளசளதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශේශීඹ වදය අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භභ 2012 ේඹ වහ ආුතේශ ද වදය බහශ  

හේ ග හේතහ  ඉදිරිඳත් යමි.  

ශභභ හේතහ ශේශීඹ වදය ටුතතු පිිබඵ උඳශේල 

හය බහට ශඹොමු ශ ුතතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ යමි. 

 
ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්ම  විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்ஸகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඉදිකිරීම්, ඉ්ජිශන්රු ශනහ, නිහ වහ 

ශඳොදු ඳවසුම් අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ ඳවත වන් හේතහ 

ඉදිරිඳත් යමි. 
 

(1) 2010 ේඹ වහ යහජය ්ේධන වහ නිේභහණ ම තිත 

 ්සථහශ  හේ ග හේතහ; ව 

(2) 2009, 2010 ව 2011 ේ වහ නහරි ජනහහ 
්ේධන අධිහරිශා හේ ග හේතහ. 

 ශභභ හේතහ ඉදිකිරීම්, ඉ්ජිශන්රු ශනහ, නිහ වහ ශඳොදු 

ඳවසුම් ටුතතු පිිබඵ උඳශේල හය බහට ශඹොමු ශ 

ුතතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ යමි. 
 
ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්ම  විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்ஸகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

උඳවද් ාර වභා ලාර් ා 
ஆஹளசக் குழு அழக்ககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 

 
ු සී.බී. රත්නාය මශ ා (පුද්ලි ප්රලාශන වව ලා 

අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு சவ.ழ. பத்ளனக்க - தழனளர் ஹளக்குயபத்துச் 

ஹசயகள் அநச்சர்) 

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

Services)  
රු ථහනහඹතුභනි, භභ 2011 ේඹ වහ ජහති 

භනහභන ශොමින් බහශ  හේ ග හේතහ ම්ඵන්ධශඹන් 

පුේලියා ප්රහවන ශනහ ටුතතු පිිබඵ උඳශේල හය 

බහශ  හේතහ  ඉදිරිඳත් යමි. 
 
වභාවම්වය ම  තිබිය යුුරයයි නිවයෝ රන දී. 
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டனழடப்ட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
වඳත්වම් 
நதக்கள் 
PETITIONS 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු ඳවිත්රහශේවී න්නිආයච්චි භවත්මිඹ  -  ඳළමිණ නළත. 

 
ු එවන.එම්. චන්ද්රවව න මශ ා (විව  ලයාඳිති අමා ය 
වශ ණර්ථි වංලර්ධන නිවයෝජය අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு ஸ்.ம். சந்தழபஹச - யழஹசட கபைத்தழட்டங்கள் 

அநச்சபைம் ஸளபைளதளப அழயழபைத்தழ ழபதழ அநச்சபைம்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects 

and Deputy Minister of Economic Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ අනුයහධපුයඹ, උරභළු ශඳොලියාස 

සථහනශඹහි ශනඹ යන එම්.ශක්. භය ශනන භවතහශන් 

රළබු්;  ශඳත්භක් පිිබන්මි.  

ු ලයි.ජී. ඳද්මිකරි මශ ා (ිෂිර්ම නිවයෝජය 

අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு ய.ஜழ. த்நசழழ - கநத்ஸதளமழல் ழபதழ அநச்சர்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ශවෝභහභ, භහම්භන, 

ශදශත්ත ඳහය, අ් 395ඒ/1 දයන සථහනශඹහි ඳදි්චි  

ශක්.එම. චන්ද්රහ ඳේභහතී භවත්මි ඹශන් රළබු්; ශඳත්භක් 

පිිබන්මි.  
 

ඉදිරිඳත් රන ද වඳත්වම්  මශජන වඳත්වම් ිළිතබ ාර 
වභාල  ඳැලරිය යුුර යයි නිවයෝ රන  දී. 

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட நதக்கப் ஸளதுநதக் குழுவுக்குச் சளட்டக் 

கட்டனழடப்ட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

ප්රනනල  ලාික ිළිතුරු 
யழளக்களுக்கு யளய்ப யழடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අ් 1-2664/'12-(1), රු ජිත් ශප්රනභදහ භවතහ 

 
ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  
 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි,  අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි ටුතතු අභහතයතුභහ  ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය 

දීභ වහ  ති ශදක්  ම  ඉමරනහ. 
 

ප්රනනය මුර දිනදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිවයෝ රන දී. 
யழளய நற்ஸளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
උුරු මැද ඳෂාත් අධයාඳන ාර්යාය : නිධාරින් 

බලා ැනීම 
யடநத்தழன நளகளண கல்யழ அலுயகம் : 

உத்தழஹனளகத்தர்கள் ஆட்ஹசர்ப்பு 
NORTH CENTRAL PROVINCE EDUCATION OFFICE:  

RECRUITMENT OF OFFICERS 

3449/’13 

3.  ු පී. ශැරිවන් මශ ා 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

අධයහඳන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ- (2):  

(අ) (i) විදුවමඳතිරුන් වහ ශ්රී ර්හ අධයහඳන ඳරිඳහරන 
ශනශා නිරධහරින් ඵහ ළම ශම් ඵරඹ  භධයභ 
යජශා අධයහඳන ශනහ ශොමින් බහ තු 
වක්ද;  

 (ii) උතුරු භළද ඳශහත් බහ අභහතය භඩාරරඹ විසින් 
එභ ඵරතර අභිබමින්  ඳශහත් අධයහඳන ශනඹ 
වහ නිරධහරින් ඵහ ළම ශම් ඵරතර එභ 
ඳශහත් බහට රඵහ දී තිශේද; 
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 (iii) ශනොඑශන නම්, උතුරු භළද ඳශහත් අධයහඳන 
හේඹහරර අනුුතක්ත ගුරු ශනශා නිරධහරින් 
විඹ අධයක් ධුය වහ ඵහ ළම භ සිදු ය 
ඇති ක්රිඹහ ඳපාඳහපාඹ ශේද; 

 (iv) ඳශහත් බහ භුමන් භධයභ ආඩාුවශ  
අනුභතිඹකින් ශතොය ඵහ ත් නිරධහරින් වහ 
භන් විඹදම් වහ අභතය දීභනහ ශවීම් සිදු යන  
ආහයඹ ශේද; 

 (v) එභ ශවීම් සිදු යන්ශන් උතුරු භළද ඳශහත් 
බහශ  ය ළඹ ශීේඹ ඹටශත්ද; 

 (vi) එභ නිරධහරින් වහ මුදම ශවීභ භධයභ 
ආඩාුවශ  අධයහඳන අභහතයහ්ලශා අනුභතිඹ  
ඹටශත් සිදු යන්ශන්ද; 

 (vii) එභ මුදම ශවීශම්දී යජශා මුදම අඹථහ ශර 
බහවිත ශොට තිශේ නම්, එශන සිදු ශ 
නිරධහරින්ට විරුේධ නු රඵන ක්රිඹහභහේ 
ශේද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශන නම්,  ඒ භන්ද? 

 

கல்யழ அநச்சபக் ஹகட்ட யழள: 

(அ) (i )  அதழர்கபெம் இங்க கல்யழ ழர்யளக 

ஹசய உத்தழஹனளகத்தர்கபெம் 

ஆட்ஹசர்ப்தற்கள அதழகளபம் நத்தழன 

அபசளங்கத்தழன் கல்யழச் ஹசயகள் 

ஆணக்குழுவுக்கு உளழத்தளதள; 

 (ii )  யடநத்தழன நளகளண சனழன் 

அநச்சபயனழளல் அத்தத்துயங்க நவழ 

நளகளணக் கல்யழச் ஹசயக்கள 

உத்தழஹனளகத்தர்க ஆட்ஹசர்ப்தற்கள 

தத்துயம் ஹநற்டி நளகளண சக்கு 

யமங்கப்ட்டுள்தள; 

 (iii )  இன்ஹல், யடநத்தழன நளகளண கல்யழ 

அலுயகங்களுக்கு இணக்கப்ட்டுள் 

ஆசழளழனர் ஹசயனழன் உத்தழஹனளகத்தர்கள் ளடப் 

ணழப்ளர் தயழகளுக்களக 

ஆட்ஹசர்க்கப்ட்டுள் டப னளது; 

 (iv )  நளகளண சனழளல் நத்தழன அபசளங்கத்தழன் 

அங்கவகளபநழன்ழ ஆட்ஹசர்க்கப்ட்ட 

உத்தழஹனளகத்தர்களுக்கு ழபனளணச் ஸசவுகளும் 

ஹநதழகப் டிகளும் ஸசலுத்தப்டுகழன் யழதம் 

னளது; 

 (v )  ஹநற்டி ஸகளடுப்வுகள் யடநத்தழன 

நளகளணத்தழன் ச்ஸசவுத் தப்ழன்கவழ் 

ஸசலுத்தப்டுகழன்; 

 (vi )  அவ்வுத்தழஹனளகத்தர்களுக்குப் ணம் 

ஸசலுத்துதல் நத்தழன அபசளங்கத்தழன் கல்யழ 

அநச்சழன் அங்கவகளபத்தழன்கவழ் 

ஹநற்ஸகளள்ப்டுகழன்தள; 

 (vii )  ஹநற்டி ணம் ஸசலுத்தப்டுகனழல் அபசளங்கப் 

ணம் பசளபள யகனழல் 

கனளப்ட்டிபைப்ழன் அவ்யளபொ ஸசய்த 

உத்தழஹனளகத்தர்களுக்கு தழபளக 

ஹநற்ஸகளள்ப்டும் டயடிக்ககள் னளய 

 ன்த அயர் இச்சக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்ஹல், ன்? 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the power of recruitment of the 

principals and the officials of  Sri Lanka 

Educational Administrative Service is 

conferred with the Educational Services 

Commission of the Central Government; 

 (ii) whether Provincial Ministers of the North 

Central Province have conferred the 

aforesaid power with that Provincial 

Council to make recruitments for the 

Provincial Education Service, superseding 

the aforesaid power;  

 (iii) if not, of the procedure followed in 

recruiting the officials of the Teachers 

Service, who are assigned to Education 

Offices of North Central Province as 

Subject Directors; 

 (iv) of the manner in which the travelling 

allowances and the other allowances are 

paid to the officials who were recruited by 

the Provincial Council without the approval 

of the Central Government; 

 (v) of the Expenditure Head under which the 

aforesaid payments are made by the North 

Central Province; 

 (vi) whether the payments have been made for 

the aforesaid officials with the sanction of 

the Ministry of Education of the Central 

Government; 

 (vii) of the steps that will be taken against the 

officials if public funds have been misused 

by them in that payment? 

(b) If not, why?  

 

ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා (අධයාඳන නිවයෝජය 

අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை - கல்யழ ழபதழ அநச்சர்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of 

Education) 

රු ථහනහඹතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය   ශදනහ.  

(අ)  (i)    ජහති ඳහම  විදුවමඳති තනතුයට වහ ශ්රී ර්හ 
අධයහඳන ඳරිඳහරන ශනඹට නිරධහරින්  ඵහ 
ළම ශම් ඵරඹ  භධයභ යජශා යහජය ශනහ 
ශොමින් බහ තු ශ .       

 (ii)    නළත. 

 (iii)   අධයහඳන ඳරිඳහරන  ශන ශා පුය්තඳහුව 
ළරකිමරට ශන ඳශහත් අධයහඳන අභහතයහ්ල 
ශමම් විසින් ශ්රී ර්හ අධයහඳන ඳරිඳහරන 
ශනශා  III න ඳන්තිශා විඹ අධයක් 
තනතුරුර  යහජහරි ආයණඹ වහ ඳත්වීම් 
රඵහ දී ඇත. 

 (iv)   ඳශහත් බහ ඹටශත් ශන්  වී   ඇති ප්රතිඳහදන 
භුමන්. 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

 (v)     651-88-10-1101ව  651-88-10-1002. 

 (vi)  ශම් අඹ ඳශහත් යහජය ශනශා නිුතතු ඵළවින් 
භධයභ ආඩාුවශ  අනුභළතිඹ රඵහ ශනොම . 
ඳශහත් ඵරධහරින්ශද අනුභළතිඹ භත ඳත්වීම් ය 
ඳශහත් බහ අයමුදලියාන් අදහශ ශවීම් සිදු යනු 
රළශේ. පුය්තඳහුව ළරකිමරට ශන ඳත්කිරීභ 
වහ සුදුසු අඹ ශනොභළති අසථහදී තභයි ශභඹ 
සිදු විඹ ුතත්ශත්.  

 (vii)  අඹථහ මුදම බහවිතඹ පිිබඵ ඳළමිිකමරක් රළබී 
නළත. 

(ආ)  අදහශ ශනොශ . 

 
ු පී. ශැරිවන් මශ ා 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භශද ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. උතුරු භළද ඳශහශත් 

ඳහමර විදයහ, ිකතඹ ඹන විඹඹන් වහ ගුරුරුන් 

400ශද ඳභණ පුය්තඳහුව තිශඵනහ. ඒ ඳශහශත් ගුරු හිඟඹ භඟ 

වයහ න්න භධයභ යජඹ වළපාඹට ඔඵතුභන්රහ ගුරුරුන් ඵහ 

ළම භට ටුතතු යනහද? 

 
ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

අපි ුමඹ ශේ ඉරහ ඳහමරට ගුරුරුන් ළඩි ප්රභහණඹක් 

ඳඹන්ශන් අධයහඳන විදයහ පීලලියානුයි. ශභශතක් ම අධයහඳන 

විදයහ පීලරට මුළු යපාන්භ ඵහ ත්ශත් ඉශ ල රකු්; රභඹ 

අනුයි. අපි එඹ ශනස යරහ, ඒ ඒ ඳශහත්ර වුභනහන් අනු, 

ත අවුරුදු තුනකින් ශොයි තයම් විදයහ ගුරුරුන්, ිකත 

ගුරුරුන් ඕනෆද කිඹහ ඵරහ තභයි  ඒ ඒ ඳශහත්ර උස ශඳශ 

විබහඹ භත් ශභයින් ශභය අධයහඳන විදයහ පීලරට ඵහ 

ත්ශත්. ශභඹ ුමඹ අවුරුේශේ සිදු වු්; නිහ ත අවුරුදු ශදක් 

ඹන්න ලියාන් ශම් තත්ත්ඹ ශඵොශවෝ දුයට භවන් නහ.  

 
ු පී. ශැරිවන් මශ ා 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භහ ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ, අුව ණශන් අවුරුදු 

ශදකින්ත් ශභභ පුය්තඳහුව පුයන්න මඳනහ කිරීභ ළන. 

ශභොද, ශභඹ අවුරුදු ණනහක් තිසශන ඳළළති ගුරු හිඟඹක් 

නිහ.   

රු ථහනහඹතුභනි, භශද ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

ඳසු ුමඹ දසර අධයහඳන ශනඹ වහ උඳහධිධහරින් ඵහ 

ත්තහ. උඳහධිධහරින් 4,500ට ළඩි පිරික් ශම් වහ ඉමුමම් 

ය තිබුණහ. වළඵළයි ඒශන් උඳහධිධහරින් 1075ශදශනකුයි ඵහ 

ත්ශත්.  භහ රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශන් අවන්න ළභළතියි, ඒ 

ඵහ ළම භ වහ අනුභනඹ යපු නිේණහඹ ශභොනහද 

කිඹරහ. ශම් උඳහධිධහරින් ශතෝයහ ත්ශත් ශොශවොභද?  

 
ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

උඳහධිධහරින් ශනුශන් ම්මු ඳරීක්ණඹක් ඳත්හ, එභ 

ම්මු ඳරීක්ණශඹන් තභයි ශතෝයහ ත්ශත්. ඇත්ශතන්භ අපි ඳසු 

ුමඹ අවුරුදු තුන හරඹ ඇතුශත විශලනශඹන් ේවිතීයි ඳහම 

්මඳඹ ඹටශත් උඳහධිධහරින් 4,000ක් ඵහ න්නට ක්රිඹහ 

ශහ. ඒ වහ අඳට විදයහ උඳහධිධහරින්ශන්, ඉ්රීසි 

උඳහධිධහරින්ශන් අලය ප්රභහණඹට ඉමුමම් ඳත් රළබී තිබුශඩා 

නළවළ. අඳට ඉමුමම් ඳත් ළඩිපුයභ රළබී තිබුශඩා ශනත් අ්ලර 

උඳහධිධහරින්ශනුයි. ඒ කිඹන්ශන්  හිකජ අ්ලඹ ආදී ඒ ඒ 

අ්ලලියානුයි.  ඒ නිහ උඳහධිධහරින් විලහර ප්රභහණඹක් ඉමුමම් ඳත් 

ඉදිරිඳත් ය තිබුණත්, අය අලය අ්ලරට වුභනහ තයම් 

උඳහධිධහරින් ප්රභහණඹක් ඉමුමම් ය තිබුශණත් නළවළ. අශනක් 

අතට ඒ ඉමුමම් ය තිබු්; අඹශන් ශතෝයහශන විශලනශඹන්භ 

උතුරුභළද ඳශහත ළනි දුසය ඳශහත්රට ඹපු අඹශන් ළරකිඹ 

ුතතු ප්රභහණඹක් ැකකිඹහ අත්වළය ආඳසු ඇවිමරහ තිශඵනහ. 

ඔඵතුභහත් කිඹන විධිඹට ශම් විලහර අේබුදඹක්. ශභොද, අශ්ත 

උඳහධිධහරින් ශම් අභිශඹෝඹ බහය න්න රළවළසති නළවළ. ශභොද,  

ම් ඳශහත්රට ුමහිමරහ අවුරුදු ශදක්, තුනක්ත් උන්හ එන 

එයි ඔවුන්ශද ුතතුභ න්ශන්.  ශභඹ අපිත් විලහර ලශඹන් 

ශ දනහට ඳත් වු්; හයණඹක්.  

 

ු පී. ශැරිවන් මශ ා 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ථහනහඹතුභනි, ශම් ශභොවහන් රහම ශග්රනරු භළතිතුභහ 

භශත් ගුරුයශඹක්. වළඵළයි, භට ශඳශනන වළපාඹට එතුභහට වළභ 

ශරහභ  ප්රලසනඹ ශත්රුම් න්න ඵළරිභක් තිශඵනහ. භහ 

එතුභහට ගුරුයශඹක් වළපාඹට රු යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]     

රු ථහනහඹතුභනි, භභ -  
 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශෝරඹහ ළැකදිඹට ඉශනශන.  

 
ු පී. ශැරිවන් මශ ා 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
නළවළ, නළවළ, ශෝරඹහ වරි විධිඹට  ඉශනශන තිශඵනහ. 

ගුරුතුභහ ලියාසරහ ඹන උත්තය ශදන්ශන්, රු ථහනහඹතුභනි.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඳළවළදිලියා ය ළම භක්. රු නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහශන් ඇහුශ  ශම් හයණඹයි. ඒ වහ 

උඳහධිධහරින් 4,500ට ළඩි පිරික් ඉදිරිඳත් ශරහ තිබුණහ. රහ, 

විදයහ කිඹරහ ශනොශයි. හභහනයශඹන් උඳහධිධහරින් ඒ තයම් 

පිරික් ඉන්නහ නම් ම්මු ඳරීක්ණඹක් භඟින් ශතෝයහ න්න 

අභහරුයි. එශවභ ඳරීක්ණඹක් ශනොතිඹහ තභයි ඒ 1,075 ශදනහ 

ශතෝයහශන තිශඵන්ශන්. ඒ කිඹන්ශන් කිසිභ විබහඹක් ශවෝ කිසි 

ශදඹක් නළතුයි ඒ අඹ ශතෝයහශන තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභහ දන්ශන් 

නළත්නම් භභ කිඹන්නම්, ශේලඳහරන හිතත්ම් අනු තභයි ඒ 

අඹ ශතෝයහශන ඒ රළයිසතු ස ශශන. ඒ නිහ අශනක් අඹට 

අහධහයණඹක් ශරහ තිශඵනහ, රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි. 

 
ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

එශවභ කිසි ශදඹක් නළවළ. ඳරීක්ණ භඩාරර ණනහක් ඳත් 

යරහ -10ක්, 12ක් ඳත් යරහ- ඒ සිඹුම ශදනහ ම්මු 

ඳරීක්ණඹට වබහුම ශහ. 

 

ු පී. ශැරිවන් මශ ා 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු ජිත් ශප්රනභදහ භන්ත්රීතුභහ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ 

අවනහ. 
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ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

අතුරු ප්රලසන 3ක් ඇහුහ. 

 
ු පී. ශැරිවන් මශ ා 
(நளண்புநழகு பீ. லளழசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
නළවළ, නළවළ. භභ ඳළවළදිලියා ය ළම භක් වහ ඒ ඇහුශ .  

රු ජිත් ශප්රනභදහ භන්ත්රීතුභහ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

වතයළනි අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභහශද අයඹ ඳරිදි විශලනශඹන්භ භභ රු 

නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශන් ශම් ප්රලසනඹ අවන්න ළභළතියි. 

ඔඵතුභහශද ව ඇභතිතුභහශද සිහිනඹක් ළඵෆ යන්නට ඉදිරි 

දදී ශම් යශේ ඳහම 200 සිසු ද දරුන් 15,000ක් උඳශඹෝගී 

යශන ශරෝශා ශරොකුභ ඳහ භන ක්රිඹහත්භ යන්නට 

ඹනහ ුම. 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසනඹට අදහශ නළත. 

 
ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, ශභඹ ළදත් ප්රලසනඹක්. රු 

ථහනහඹතුභනි, නිදවස අධයහඳනඹ යජ යන ශ්රී ර්හශ  ඒ 

ඳහ භනට ඹන වළභ දරුශකුශන්භ රුපිඹම 1,500 ණශන් 

එතු ය තිශඵනහ. ඒ අනු භභ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශන් 

අවන්න ළභළතියි, ඔඵතුභහශද ව ඇභතිතුභහශද සිහිනඹ ළඵෆ 

යන්නට ශම් යශේ ඳහම ද දරුන් 15,000ශන් එ 

දරුශකුශන් රුපිඹම 1,500 ඵළුමන් අඹ කිරීභ නිදවස අධයහඳන 

රභඹ තුශ දහචහය ම්ඳන්න ක්රිඹහක්ද කිඹරහ. 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු භන්ත්රීරුන් ප්රලසන ඇසීශම්දී රුණහය සථහය 

නිශඹෝර තිශඵන උඳශදස පිිබඳදින්න. ප්රසිේධිඹ වහ ඳභණක් 

ප්රලසන අවන්න එඳහ. 

 
ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

රු ථහනහඹතුභනි, තුන්න ප්රලසනශඹන් අහ තිශඵන්ශන් 

උතුරු භළද ඳශහශත් විඹ අධයක්රුන් පිිබඵයි. රු 

භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් ශ අතුරු ප්රලසනඹ ශනභ ප්රලසනඹක් විධිඹට 

ඇහුශොත් අපි උත්තය ශදන්නම්. 

වනොවරොච්වචෝවල් ික  අනුරාධපුරය ද්වලා ඉදිලන 

අධිවම්වප්ර ණ මාර්ය: අල ැන්වනලන්  ලන්දි  
தபச்ஹசள பதல் அதபளதபுபம் யபனள உனர் 

நழன்ழுத்தம் கடத்து ளத : 

இடம்ஸனர்ந்ஹதளபைக்கு ட்டஈடு 
HIGH TENSION TRANSMISSION FROM NORACHCHOLAI TO 

ANURADHAPURA: COMPENSATION FOR DISPLACED 

PERSONS 

4416/’13 

7.  ු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
      (நளண்புநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

 (The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

විදුලියාඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයතුමිඹශන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) : 

(අ)  (i) ශනොශයොච්ශචෝශම විදුලියා ඵරහහයශා සිට 
අනුයහධපුයඹ දක්හ විදුලියාඹ ම්ශප්රනණඹ යන 
කිශරෝශොේ 220 අධිම්ශප්රනණ භහේඹ ඉදිකිරීභ 
නිහ අතිඹට ඳත් ඳවුම ්යහ ශොඳභණද; 

 (ii) එභ ෆභ ඳවුරටභ න්දි ශහ තිශේද; 

 (iii) එශර ශහ ඇති න්දි මුදමර පානහභ  
ශොඳභණද; 

 (iv) ඉවත ම්ශප්රනණ භහේඹ ඉදිකිරීශම්දී ශභශතක් 
න්දි ශනොරළබු්; අතළන්ව පිරික් සිපාන්ශන්ද; 

 (v) එභ පිරිට න්දි ශවීභ ප්රභහදවීභට ශවනතු 
ශේද; 

 (vi)  ඉවත යහඳිතිඹට අදහශ ශවිඹ ුතතු සිඹුමභ 
න්දි මුදම ශහ අන් කිරීභට තන හරඹ 
ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතුමිඹ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශන නම්,  ඒ භන්ද? 

 

யலு, சக்தழ அநச்சபக் ஹகட்ட யழள: 

(அ) (i )  தபச்ஹசள நழன் உற்த்தழ ழனத்தழ 

லிபைந்து அதபளதபுபம் யப 220 கழஹள யளற் 

உனர் நழன்ழுத்தம் கடத்தும் ளத ழர்நளணழக் 

கப்ட்டந களபணநளக ளதழக்கப்ட்டுள் 

குடும்ங்கழன் ண்ணழக்க வ்யவு ன் 

தபெம்; 

 (ii )  ஹநற்டி எவ்ஸயளபை குடும்த்துக்கும் ட்டஈடு 

யமங்கப்ட்டுள்தள ன்தபெம்; 

 (iii )  அவ்யளபொ ஸசலுத்தப்ட்டுள் ட்டஈட்டுத் 

ஸதளககழன் ஸபொநதழ வ்யவு ன்தபெம்; 

 (iv )  ஹநற்டி நழன் கடத்து ளதன ழர்நளணழக்கும் 

ஹளது இதுயப ட்டஈடு கழடக்களதுள் 

இடம்ஸனர்ந்தயர்கள் உள்ளர்கள 

ன்தபெம்; 

 (v )  இயர்களுக்கு ட்டஈடு ஸசலுத்துதல் தளநதந 

டந்தநக்கள களபணங்கள் னளய 

ன்தபெம்; 

 (vi )  ஹநற்டி கபைத்தழட்டம் ஸதளடர்ளக ஸசலுத்த 

ஹயண்டின சக ட்டஈட்டுத் ஸதளககபெம் 

ஸசலுத்தழ படிக்க டுக்கும் களம் வ்யவு 

ன்தபெம்; 

 அயர் இச்சக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்ஹல், ன்? 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

asked the Minister of Power and Energy:  

(a) Will she inform this House - 

 (i) the number of families that were affected 

when the 220 kw high tension transmission 

line was installed for transmitting electricity 

from the Norachcholai Power Station to 

Anuradhapura; 

 (ii) whether compensation has been awarded to 

every such family; 

 (iii) the total value of the compensation so 

awarded; 

 (iv) whether there are any families who have not 

yet received compensation out of those 

displaced due to the installation of the 

above mentioned transmission line; 

 (v) as to why the awarding of compensation to 

them has been delayed; and 

 (vi) the time necessary for awarding 

compensation to all persons affected in 

respect of the above mentioned project? 

(b) If not, why? 

 

ු එච්.එල්. වප්ර මාල් ජයවව ර මශ ා (විදුලිබ ශා 

බ්වති නිවයෝජය අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு ச்.ல். ழஹபநளல் ஜனஹசகப - நழன்யலு, 

ளழசக்தழ ழபதழ அநச்சர்)  

(The Hon. H.L.Premalal Jayasekara - Deputy Minister of 

Power and Energy) 

රු ථහනහඹතුභනි, විදුලියාඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයතුමිඹ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ. 

(අ) (i) ශනොශයොච්ශචෝශම විදුලියා ඵරහහයශා සිට 
අනුයහධපුය උඳ ශඳොශ දක්හ විදුලියාඹ ම්ශප්රනණඹ 
යන කිශරෝශොේ 220 විදුලියා ම්ශප්රනණ භහේඹ 
ඉදිකිරීභ නිහ අතිඹට ඳත් න අඹ පිිබඵ විසතය 
ඳවත දළක්ශ . 

  I.   ැකවළන් භහේඹ නිහ 17ක් ඉවිබන් භන් 
යන නිහ අතිඹට ඳත්න ඳවුම ්යහ 
17කි. 

  II.  ැකවළන් භහේඹ ඉරම් ව හ බිම් 406ක් 
ඉවිබන් භන් කිරීභ නිහ අතිඹට ඳත් 
පුේරඹන් ණන 406කි.  

 (ii) අතිඹට ඳත්න අඹ වහ න්දි ශවීභ ඳවත 

වන් ඳරිදිඹ. 

  I.   අතිඹට ඳත් ව නිහ 17 වහ න්දි මුදම 
ශහ අහන ය ඇත. 

  II.  ඉරම් ව හ බිම් 385ක් වහ න්දි ශහ 
නිභ ය ඇති අතය ඉතිරි 21 වහ න්දි 
ශවීභට ටුතතු ශශයමින් ඳතී. 

 (iii) දළනට ශහ ඇති න්දි මුදමර පානහම් ඳවත 

වන් ඳරිදි ශ . 

 I.   නිහ 17ක් වහ රු. 27,158,040.95 

 II.   ඉරම් ව හ බිම් 385ක් වහ රු. 
1,341,703.45 

 (iv) ම්ශප්රනණ භහේ ඉදි කිරීශම්දී කිසිදු ඳවුරක් 
අතළන් න්ශන් නළත. 

 (v) අතිඹට ඳත්න නිහ හිමි ඳවුම 17 වහ න්දි 
ශහ නිභ ය ඇත. අතිඹට ඳත් න ඉරම් ව 
හ බිම් 21ක් වහ න්දි ශවීශම් ටුතතු දළනට 
ශශයමින් ඳතී. 

 (vi) 2014 ශදළම්ඵේ 31 න දිනට ප්රථභ සිඹුමභ න්දි 
මුදම ශහ අන් ශශේ. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

      

ු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(நளண்புநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ඇභතිතුමිඹ ශම් රු බහට ඳළමිිකඹහ. භභ රු 

ඇභතිතුමිඹශන්භ අතුරු ප්රලසන අන්නම්, රු ථහනහඹතුභනි. 

ශොඳභණ ශවොද ඇභතිතුමිඹශන්භ අතුරු ප්රලසන අවන්න 

තිශඵනහ නම්. 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු ඇභතිතුමිඹ ශම් රු බහට ඳළමිණීභට ප්රභහද වුණත් රු 

නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ පිිබතුරු දීභ වහ සදහනමින් සිපාඹහ. 

ශඵොශවොභ ශවොයි. 

 
ු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(நளண்புநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ඇභතිතුමිඹනි, අදහශ න්දි ශවීම් ම්ඵන්ධශඹන් 

නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ පිිබතුරු දුන්නහ. ශම් විදුලියා ම්ශප්රනණ 

භහේඹ තභයි ශනොශයොච්ශචෝශම ශදශනි අදිඹශේ ව ශතශනි 

අදිඹශේ විදුලියාඹ ම්ශප්රනණඹ කිරීභට බහවිත යන්ශන්. ශම් 

ම්ශප්රනණ භහේශා කුුමනු වඹක් ශවෝ වතක් පුත්තරභ ශපු 

වයවහ භන් යනහ. භභ හිතන විධිඹට තභ ඒ කුුමනුර ළර 

ඳටන් අයශන නළවළ. ශභභ කුුමනු වඹ ශවෝ වත නිහ විලහර 

ධීයඹන් පිරික් අතිඹට ඳත් ශනහ. අතිඹට ඳත් න ශභභ 

ධීයඹන් වහ ඔඵතුමිඹ ශඹොදහ ඇති වනඹ ශභොක්ද? 

 
ු ඳවිත්රාවද්ීම ලන්නිණරච්ික මශත්ය ය (විදුලිබ ශා 

බ්වති අමා යුරය ය) 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளஹதயழ யன்ழஆபச்சழ - யலு, சக்தழ 

அநச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  

අපි ධීය ප්රජහත් භඟ හච්ඡහ ට කිහිඳඹක්භ ඳත්හ 

තිශඵනහ. භභ ශඳෞේලියා  ඊශාත් එභ ධීය ප්රජහ භඟ 

හච්ඡහක් ඳළළත්වහ. ඒ හශදභ මීට ශඳය ශදතහක් 

පුත්තරභට ුමහින් එභ ධීය ප්රජහ භඟ හච්ඡහ ඳත්හ 

තිශඵනහ. ඒ අනු, ඔවුන් ඉමරන අලයතහන් වහ අපි මුදම 

ශදනහ. 

 
ු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(நளண்புநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ඇභතිතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ ශඵොශවොභ ළවළමුමශන් 

ඔශවොභ කි හට ඒ කුුමනු වශඹහි ශවෝ වශතහි ඉදි කිරීම් තභ 

ආයම්බ ය නළවළ.  

157 158 

[රු නලියාන් ඵඩාරහය ජඹභව භවතහ] 
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ු ඳවිත්රාවද්වි ලන්නිණරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளஹதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

අපි අශ්ත නිඹමිත දිනරට එඹ ඉදි ය අන් යනහ. අපි 

ඉදි කිරීම් ඳටන්ශන තිශඵනහ.  
 

ු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(நளண்புநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

නිඹමිත දිනඹ කිඹන්ශන් දහද? අශෝසතු භහඹ න විට 

විදුලියා ඵරහහයශා තුන්න අදිඹය අන් වීභට නිඹමිතයි.  

 

ු ඳවිත්රාවද්වි ලන්නිණරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளஹதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඔඵතුභහට කිඹන්න ඵළවළ අශෝසතු භහශා තුන්න අදිඹය 

අන් නහ කිඹරහ. අශ්ත target dates තිශඵනහ. අපි ඒ 

ටුතතු අන් යන දින න විට ම්ශප්රනණ ඳේධතිඹ වදරහ 

අන් යනහ.  

 

ු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(நளண்புநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඵරහහයශා ටුතතු අන් යන්න ළරසුම් ශ දිනඹ 

දහද?  
 
ු ඳවිත්රාවද්වි  ලන්නිණරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளஹதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට, යර විධිඹට, "අවම දිනඹට ළර 

අන් නහ." කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. එඹ අතිවිලහර 

යහඳිතිඹක්.  

 
ු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(நளண்புநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔඵතුමිඹට ඹම්කිසි ඉරක්ඹක් තිබුණහ ශන්. ඔඵතුමිඹ 

ශඵොශවොභ ඳළවළදිලියා කි හ තුන්න අදිඹශේ ළර අශෝසතු න 

ශොට අන් යනහ කිඹරහ.  

 
ු ඳවිත්රාවද්වි ලන්නිණරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளஹதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

රු භන්ත්රීතුභහ, හයණඹ ශම්යි. විදුලියා ඵරහහය 

ම්ඵන්ධශඹන් කිඹන්න ඵළවළ, අවම දට ඵරහහයඹ වදරහ 

අන් යනහ කිඹරහ. ඒහ භවහ විලහර යහඳිති. ඒහශා 

ප්රහශඹෝුම ළටුම විලහර ්යහක් ඇති ශනහ. ශම් අවුරුේද 

ඇතුශත අපි ශම් විදුලියා ඵරහහය සිඹමර -ශනොශයොච්ශචෝශම- වදරහ 

අන් ය ජනතහ අයිතිඹට ඳත් යනහ. ඒ අසථහ න ශොට 

අපි ඒ කුුමනු පාත් වදරහ අන් යනහ.  

 
ු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(நளண்புநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ඇභතිතුමිඹනි, අපි ශනොශයොච්ශචෝශම ඵරහහයඹට 

ුමහිමරහ ඵළුමහ. අඳට ශඳනු්; විධිඹට නම් ඵරහහයඹ වදරහ 

අන් ශ වි ඔඵතුමිඹශද ඉරක්ඹට අනු. නමුත් ඵරහහයඹ 

වදරහ අන් න ශොට එයින් නිඳදන විදුලියාඹ ජහති විදුලියාඵර 

ඳේධතිඹට ම්ඵන්ධ කිරීභ වහ ඒ ම්ශප්රනණ කුුමනු පාශක් ළර 

අන් යන්න ඔඵතුමිඹරහට ඵළරි තත්ත්ඹක් තභයි තිශඵන්ශන්.  

ු ඳවිත්රාවද්වි ලන්නිණරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளஹதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඔඵතුභන්රහ ඹපා හිතින් ප්රහේථනහ යනහ, ඒ කුුමනු පා 

වදරහ අන් යන්න එඳහ කිඹරහ. නමුත් ඔඵතුභන්රහශද ඒ 

ප්රහේථනඹ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(நளண்புநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ඇභතිතුමිඹනි,- [ඵහධහ කිරීභක්] 
 
ු ඳවිත්රාවද්වි ලන්නිණරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளஹதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

භට උත්තය ශදන්න අසථහක් ශදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] රු 

ථහනහඹතුභනි, භට උත්තය ශදන්න අසථහක් ඕනෆ. ශම් 

dialogue එක් ශනොශයි ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
ු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(நளண்புநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අුව මුදරට විදුලියාඹ රඵහ න්න අපි ළදී ඳළවළදී ඉන්නහ.   

 
ු ඳවිත්රාවද්වි ලන්නිණරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளஹதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

භට ථහ යන්න අසථහක් ශදන්න. Dialogue එක් 

ශනොශයි ශන් ශම්.  
 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ, අතුරු ප්රලසන අවන පිිබශශක් තිශඵනහ. ඒ 

පිිබශශට ශපාශඹන් අතුරු ප්රලසන ඇහුශොත්, එඹ ථහ 

ඳත්නහට රහ ඳළවළදිලියායි. 

 
ු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(நளண்புநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු ඇභතිතුමිඹනි,- 

 
ු ඳවිත්රාවද්වි ලන්නිණරච්ික මශත්ය ය 
(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) யழத்பளஹதயழ யன்ழஆபச்சழ) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

රු භන්ත්රීතුභහ, දළන් භට ථහ යන්න අසථහ ශදන්න.       

ඳශමුශන්භ කිඹන්න තිශඵන්ශන්, ඔඵතුභහ  කිඹහපු හයණහ 

සිඹමරභ අතය හයණහ ඵයි.  ශම් කුුමනු   ඉදි කිරීශම් ටුතතු 

අපි ඳටන් අයශනයි තිශඵන්ශන්.  නිඹමිත හනුශ දී අපි ශම් 

ඵරහහය තුනභ ඉදි ය අන් යනහ. ම්ශප්රනණ ඳේධතිශා 

අලය කුුමනු පා වදරහ අපි ජනතහ අයිතිඹට ඳත් යනහ.  

 
ු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශ ා 
(நளண்புநழகு லின் ண்டளப ஜனநல)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔඵතුමිඹ කි ශ ත් අතයඹක්. ඵරහහයශා කුුමනු  එක්ත් 

වදරහ නළවළ.  
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ඳහේලියාශම්න්තු 

රජව  වරෝශල් : ඖධ වබදා ශැීමම 
அபச யத்தழனசளகள் : நபைந்து யழழஹனளகம்  

STATE HOSPITALS : DRUG DISTRIBUTION 

4664/’13 

9.  ු ඉරාන් වික්රමරත්න මශ ා 
 (நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

 (The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශෞය අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ- (1):  

(අ) (i) යජශා ශයෝවම ශනුශන් ඖධ මිරදී ළම භ 
වහ කි ුතතු ආඹතනඹ/ආඹතන ශේද;  

 (ii) යජශා ශයෝවම ශත ඖධ ශඵදහ වළරීභ වහ 
කි ුතතු ආඹතනඹ ශේද;   

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?   

(ආ) (i) 2011, 2012 ව 2013 ේරදී යජශා 
ශයෝවමර ඖධ හිඟඹක් ඳළතුශඩාද;  

 (ii) එශන නම්, එකී ේරදී ඖධර හිඟඹක් 
හේතහ ශ යජශා ශයෝවමර නම් ශේද;  

 (iii) එකී ඖධ හිඟඹන්ට ශවනතු ශේද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?         

(ඇ) ශනො එශන නම්,  ඒ භන්ද? 

 
சுகளதளப அநச்சபக் ஹகட்ட யழள: 

(அ) (i )  அபச யத்தழனசளகளுக்கு நபைந்துக 

இக்குநதழ ஸசய்யதற்கும் ஸகளள்யவு ஸசய்யத 

ற்கும் ஸளபொப்ள அநப்பெம்/அநப்புக் 

கபெம்; 

 (ii )  அபச யத்தழனசளகளுக்கு நபைந்துக 

யழழஹனளகம் ஸசய்யதற்குப் ஸளபொப்ள 

அநப்ழபெம் 

 அயர் இச்சக்கு அழனத்தபையளபள? 

(ஆ) (i )  அபச யத்தழனசளகழல் 2011, 2012  நற்பொம் 

2013ஆம் ஆண்டுகழல் நபைந்துத் தட்டுப்ளடு 

ழயழனதள ன்தபெம்; 

 (ii )  அவ்யளளனழன், ஹநற்குழப்ழட்ட யபைடங்கழல் 

நபைந்துத் தட்டுப்ளடு இபைப்தளக அழக்க 

னழடப்ட்ட அபச யத்தழனசளகழன் 

ஸனர்கபெம்; 

 (iii )  ஹநற்குழப்ழட்ட நபைந்துத் தட்டுப்ளட்டுக்கள 

களபணங்கபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்ஹல், ன்? 

 

asked the Minister of Health:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the body/ bodies responsible for the import 

and purchase of drugs for  State hospitals; 

and 

 (ii) the body responsible for the distribution of 

drugs to State hospitals? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether there has been a shortage of drugs 

in State hospitals in the years 2011, 2012 

and 2013;  

 (ii) if so, the names of the State hospitals where 

shortage of drugs have been reported during 

the aforesaid years; and  

 (iii) of the reasons for the aforesaid drug 

shortages? 

(c) If not, why? 

 

ු ලිත් දිවානාය මශ ා (වවෞය නිවයෝජය 

අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க - சுகளதளப ழபதழ அநச்சர்) 

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

රු ථහනහඹතුභනි, ශෞය  අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

එභ ප්රලසනඹට පිිබතුරු  ශදනහ.  

 

(අ) (i) වදය ළඳීමම් අ්ලඹ 

 (ii)      වදය ළඳීමම් අ්ලඹ 

(ආ)         (i)     එභ ේරදී  ඇතළම් අසථහරදී    ඖධ 
හිඟඹක් හේතහ වී ඇත.   

  (ii)      යජශා ප්රධහන  ිකක්ණ ශයෝවම වහ ප්රහශේශීඹ 
වදය ළඳීමම් අ්ල ශතින් ඖධ හිඟඹක් 
හේතහ වී ඇත. ඇමු්;ශභහි දළක්ශ . ඇමු්;භ 

වභා *  යමි. 

            (iii) ප්රධහන ලශඹන් ඖධ  තත්ත්ශඹන් අභත්වීභ 
ශවනතුශන් ව ළඳුතම්රුන්ශද ළඳීමම් 
අනශ්තක් ගත ශර ප්රභහද වීභ ශවනතුශන්ශභශන 
ඇතළම් අසථහරදී ඖධ  හිඟඹන් හේතහ වී 
ඇත.   

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.  
 

*වභාවම්වය ම   බන ද ඇමුණුම: 

   சளபீடத்தழல் யக்கப்ட்ட இணப்பு : 

   Annex tabled: 

 

ඇමුණුම: 

 
2011, 2012 ව 2013 ේරදී ඖධ හිඟඹන් හේතහ ව යජශා ප්රධහන 

ිකක්ණ ශයෝවම 
 

1.    ශ්රී ර්හ ජහති ශයෝවර 

2.    නඹන ශයෝවර 

3.    ද ශොයිහ හන්තහ ශයෝවර 

4.     හම වීදිශා හන්තහ ශයෝවර 

5.     භවනුය ිකක්ණ ශයෝවර  

6.     ශ්තයහශදනිඹ ිකක්ණ ශයෝවර  

7.     යහභ ිකක්ණ ශයෝවර  

8.      යහපිපාඹ ිකක්ණ ශයෝවර  

9.      ඹහඳනඹ ිකක්ණ ශයෝවර  

10.     ළුශඵෝවිර ිකක්ණ ශයෝවර  

11.     කුරුණෆර ිකක්ණ ශයෝවර  

12.     රි.ශ  ආේඹහ ශභහ ශයෝවර  

13.     භරශපු භව ශයෝවර  

14.     භවශභෝදය ිකක්ණ ශයෝවර  

15.     ශ්රී ජඹේධනපුය ිකක්ණ ශයෝවර  
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ු ඉරාන් වික්රමරත්න මශ ා 
(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
රු ථහනහඹතුභනි, භශද ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ුමඹ තිශාත් නහශොර දිසත්රික් 

ශයෝවරට ුමඹහභ එතළන සිපාන වදයරු අඳට කි හ, ඖධ  

හිඟඹක් තිශඵනහ කිඹරහ. 2013 දී  හේතහ වුණහ, විදඹහඵහධරට 

ශදන furosemide ඖධශාත් හිඟඹක් තිබුණහ කිඹරහ;   භවයභ 

පිිබහ ශයෝවශමත්, ශමඩි රි.ශ  ශභහ ශයෝවශමත්, ඳශහත් 

ශයෝවමරත්, මලියා ශයෝවමරත් ඖධ හිඟඹක් තිබුණහ කිඹරහ.  

2012 දීත්, losartan, ranitidine, thyroxine, antibiotic syrup, 

neupogen  ළනි ඖධර  හිඟඹක් තිබුණහ.  

 
ු ඉරාන් වික්රමරත්න මශ ා 
(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, 2012, 2013 ව 2014 යර 

ඖධ හිඟඹක් ඇති ශරහ තිශඵන්ශන් ඵහු ජහති  භහම් 

නිහයි. ඔඵතුභහශද ශභනහහරිත්ඹ නිහ ශනොශයි කිඹරහයි 

භහ කිඹන්ශන්.  

 රු ථහනහඹතුභනි, භශද ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ මුදම ළන ථහ ශහ. මුදම 

තිශඵනහඹ කි හ. ඒ ඇත්ත. 2013 දී රුපිඹම බිලියාඹන 28ක් 

ඳහේලියාශම්න්තුශන් ශන් ය තිශඵනහ. නමුත් එස.ී.. ජඹයත්න 

භවහචහේඹතුභහ කිඹනහ, "අශප්රනම 16ළනි දහ භභ ජනහධිඳතිතුභහ 

වමු ශරහ රුපිඹම  බිලියාඹන 10ක් ඉමරහ න්න අලයයි" කිඹරහ.  

ඳහේලියාශම්න්තුශන් ශන් ය තිශඵන මුදර ඖධ ළම භට  

ශඹොදන්නට ඔඵතුභන්රහට ඵළරි ඇයි කිඹන ප්රලසනඹ තභයි භභ 

අවන්ශන්.  
 

ු ලිත් දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එශවභ කිසිභ ප්රලසනඹක් නළවළ, රු භන්ත්රීතුභනි. 

ඳහේලියාශම්න්තුශන් අඹ ළඹ වයවහ ශන් ය තිශඵන මුදම අඳ 

අලය ප්රභහණඹට න්නහ. භවය විට අඳට මුදම අුව ඳහුවක් 

වුශණොත්, ඳරිපය ඇසතශම්න්තුක් භඟින් අනුභත යශනයි 

මුදම න්ශන්. එශවභ මුදම රඵහ ත් අසථහ තිශඵනහ. ඒ නිහ 

ශභනහයණඹ යන්න ඵළරිවීභක් ශවෝ එශවභ ශනො වළකිඹහක් 

ඇති ශරහ නළවළ. යහජය ඖධ ්සථහ, වදය ළඳුතම් අ්ලඹ 

ඹන සිඹමර ඒහඵේධ ශරහ තභයි ශම් ටුතතු යන්ශන්. 

ශඵශවත් ේ 1,500 ඳභණ ප්රභහණඹක් ශන්න ශොට, ඳහන් 

ශඩිඹක් ශරන් න්නහ හශද එය ශන්න්න අභහරුයි. ඒ 

වහ යහජය රභශ දඹක් තිශඵනහ; ශටන්රේ ඳපාඳහපාඹක් 

තිශඵනහ. ඒහ අනුභනඹ යරහ තභයි ඒ ශඵශවත් ේ න්න 

න්ශන්. එතළනදී ඹම් ශඵශවත් ේඹක් ශන්වීශම් ටුතතු 

අහේථ වුශණොත්, ඒ ශන්න්න නළත හරඹක් ඹනහ. 

ලියාඹහඳදි්චි ළඳුතම්රුන්ශන් ඒ විශලන ගත ව ශඵශවත් න්න ඒ 

අදහශ ශයෝවම අධයක්රුන්ට අඳ රභශ දඹක් ස ය දී 

තිශඵනහ.    

 

ු ඉරාන් වික්රමරත්න මශ ා 
(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භවහචහේඹ එස.ී.. 

ජඹයත්න භවත්භඹහ ශඵොරුහයශඹක් ශහ. 

භශද තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. අඳට කි හ, "ශනන 

බිබිශමශද නමින් ඖධ ප්රතිඳත්තිඹක් ඉදිරිඳත් යනහ"ඹ 

කිඹරහ. නමුත් ඒ භවජන හච්ඡහට ඉදිරිඳත් ය නළත්ශත් 

ඇයි? එඹ ඳහේලියාශම්න්තුට ශදන්න ප්රථභශඹන් විශලනශඹන්භ 

ශම් ඖධ ඳහරන අධිහයඹ ශම් ඵහුජහති භහම්ර 

ඒජන්තරුන් විසින් ඳහරනඹ යන්න පුළුන් කිඹන ළඹ අඳට 

දළන්භභ ඇතිශරහ තිශඵනහ. භවජන හච්ඡහ පිික ශම් 

ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ තභ ඉදිරිඳත් ය නළත්ශත් ඇයි කිඹරහ 

රුණහය අඳට කිඹන්න පුළුන්ද?    

 
ු ලිත් දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු භන්ත්රීතුභනි, භහ ඖධ ්සථහශ  බහඳති ජඹයත්න 

භවතහ අඳවසුතහට ඳත් ශශන නළවළ. ඒ ළන ඳළවළදිලියා 

කිඹන්න ඕනෆ. "ශනන බිබිශම" ජහති ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ එතුභහ 

ශම් යටට වඳුන්රහ දුන්නහ. නමුත් ඔඵතුභන්රහශද යජඹනුත් 

තිබුණහ. නමුත් ඒට ක්රිඹහත්භ තත්ත්ඹට ශනහශ  නළවළ. 

නමුත් අශ්ත "භහින්ද චින්තන" ප්රතිඳත්ති ප්රහලනඹ අනු අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහශද උඳශදස භත අශ්ත ශෞය ඇභතිතුභහ ඒ 

ඳනත් ශටුම්ඳතක් වළපාඹට ස යරහ ළබිනේ භඩාරරඹට 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. එහි සි්වර පිටඳතත් අපි දළන් ස 

යශන ඹනහ.  මීට ති කිහිඳඹට ලියාන් ජහති රුධිය ඳහය 

විරඹන භධයසථහන ්රණහහයශා ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අදවස 

ඉදිරිඳත් යන්නට ටුතතු ශහ. ඒ අනු එශවභ අදවස ඉදිරිඳත් 

වුණහ. දළන් ළභටභ විිතයි. ඒ අදවස අභහතයහ්ලඹට ඉදිරිඳත් 

යන්න පුළුන්. ඒ අදවස අපි පිිබන්නහ. නමුත් අපි ශභහි 

ළඵෆ වුභනහ ළන ඵරන්න ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහට භත ඇති, 

ඖධ මිර ඳහරනඹත් ඔඵතුභන්රහශද යජඹ හරශාදී අශවෝසි 

යරහ දභපු ඵ. ඒ රභඹත් අපි නළත ශශනන්න ටුතතු 

යනහ. ශම් ළන හච්ඡහ යරහ ඒ ඳනත් ශටුම්ඳත 

ශශනන්න අලය ටුතතු යරහ තිශඵනහ. "ශනන බිබිශම" 

ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ ව ඒ රු්; අදහශ යශන තභයි රු 

ඇභතිතුභහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ශශනන්න ටුතතු යරහ 

තිශඵන්ශන්. දළන් ශම් වහ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශනහ. අද 

උශේත් ඖධශ දින්ශද ්භඹ භට ඇවිමරහ රු්; ඉදිරිඳත් 

ශහ. අපි ඒහත් ම ති අ්ලඹට ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ.  

රු භන්ත්රීතුභනි, ඳශමුළනි හයණඹ අපි සුඵහදී ඵරන්න 

ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහශද යජඹන්ශද හරරදී ශදන්න ඵළවළ කිඹපු 

"ශනන බිබිශම" ඖධ ප්රතිඳත්තිඹ අශ්ත යජඹක් ඹටශත්, භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශද නහඹත්ඹ ඹටශත් අශ්ත ශෞය 

ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ. දළන් අපි ශම් ළන හච්ඡහ 

යනහ. ශම් දිවහ ේශ ශඹන් ඵරන්න එඳහ. ඖධ මුදරහලියාරහ 

යජ යන්න ශනොශයි එහි ඳහරනඹක් ඇති කිරීභ වහ අශ්ත 

යජඹක් ඹටශත් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ශශනන්න ටුතතු ය 

තිශඵනහ. ඉදිරිශාදී එඹ ඳහේලියාශම්න්තුට එයි. එහිදී අපි සිඹුම 

ශදනහභ එට ටුතතු යමු. 

  

කුුණෑ දිවනත්රි්වය: ලැසී ඇති ඳාවල් 

குபைளகல் நளயட்டம்: படப்ட்ட ளடசளகள் 

KURUNEGALA DISTRICT: CLOSED-DOWN SCHOOLS 

4740/’14 

10. ු අවෝ්ව අවේිකංශ මශ ා 
 (நளண்புநழகு அஹசளக் அஹசழங்க)  

 (The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 අධයහඳන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) කුරුණෆර දිසත්රික්ශා ශම් න විට ළසී ශොස 

ඇති ඳහම ්යහ  ශොඳභණද; 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

 (ii) ළසී ඇති එභ ඳහම ශොරනළුමලියාලියාන් 
ප්රශඹෝජනඹක් රඵහ න්ශන්ද; 

 (iii) නළත ආයම්බ ශනොයන ඳහමර ශොරනළඟිලියා 
ිත්තීඹ පුහු්; ළරටවන් ආයම්බ කිරීභ වහ 
රඵහ ශදන්ශන්ද; 

 (iv) එශන නම්, එභ දිනඹ ශේද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශන නම්, ඒ භන්ද? 

 
 கல்யழ அநச்சபக்  ஹகட்ட யழள: 

(அ) (i )  குபைளகல் நளயட்டத்தழல் தற்ஹளது படப் 

ட்டுள் ளடசளகழன் ண்ணழக்க 

வ்யஸயன்தபெம்; 

 (ii )  படப்ட்டுள் ஹநற்டி ளடசளக் கட்டிடங் 

கழலிபைந்து னன் தும்  ஸப்டுகழன்தள 

ன்தபெம்; 

 (iii )  நவண்டும் ஆபம்ழக்கப்டளதுள் ளடசளக் 

கட்டிடங்க, ஸதளமழற்னழற்சழ ழகழ்ச்சழத் 

தழட்டங்க ஆபம்ழப்தற்கு யமங்குயளபள 

ன்தபெம்; 

 (iv )  ஆஸநழல், அத்தழகதழ னளஸதன்தபெம் 

 அயர் இச்சக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்ஹல், ன்? 

 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the number of schools in the Kurunegala 

District, which remain closed presently; 

 (ii) whether any use is made from the buildings 

of the aforesaid schools, which remain 

closed; 

 (iii) whether the buildings of the schools which 

are not reopened will be given for 

commencing vocational training 

programmes; and 

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

(b) If not, why? 

 
ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා  
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero ) 

රු ථහනහඹතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ. 

(අ) (i) 2005 ේශා සිට කුරුණෆර දිසත්රික්ශා 
ඳහම 57ක් ළහිරහ තිශඵනහ. ශභභ හරඹ තුශ 
"භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ"ට අනු 2014 න 
විට අුමතින් ඳහම 15ක් විිත යරහ තිශඵනහ. 

 (ii) ප්රහශේශීඹ ශමම් භඟින් ඉමුමම් යන 

ශොරනළඟිලියා නිසි ආහයශඹන් රඵහශන  අලය 
හේඹඹන් වහ ශඹොදහ න්න පුළුනි.  

 (iii) ප්රහශේශීඹ ශමම් භඟින් නිසි ඳරිදි ඉමරහ තිශේ 

නම් රඵහ ශදන්න පුළුනි.  
  ඒ වහ නිසි ඳරිදි ඉමීමම් ය තිශඵනහ නම් ඒ 

ශදන්නත් පුළුන්.  

 (iv)   ප්රහශේශීඹ ශමම් භඟින් ඉමරහ සිපාන දිනඹන් 

අනු ටුතතු ශ වළ.  
(ආ)   අදහශ ශනොශ .  

 

ු අවෝ්ව අවේිකංශ මශ ා 
(நளண்புநழகு அஹசளக் அஹசழங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
රු ථහනහඹතුභනි, භශද ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ 

ශභශනයි.  යජඹ අශ්තක්හ යන ශම් ඳහම රභඹ තුශ  13 ය 
දක්හ ඳන්ති තිශඵන භවය ඳහම, 1 ය සිට 5 ය දක්හ 
ඳන්ති තිශඵන ප්රහථමි ඳහම ඵට ඳත් යේදී ඒ ග්රහමීඹ 
ශදභවුපිඹන්ට තභන්ශද දරුන් ශනත් ඳහමරට භහරු 
යන්න සිේධ ශනහ. ඒ අතයතුය 1 ය සිට 5 ය දක්හ 
ඳන්ති තිශඵන ඳහමර 1 යට ශභයි ඇතුශත් යන්ශන් නළති 
තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. ශභොද, 5 න ශේදී තත් ඳහරට 
නළත ඒ ශභඹහ ඇතුශත් යන්න සිදු න නිහ. ඒ නිහ 1 සිට 5 
ය දක්හ ප්රහථමි ඳහම ළසී ඹන තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. ඒ 
වහ ඔඵතුභන්රහ න්නහ ඉදිරි ක්රිඹහ භහේඹ ශභොක්ද? 

 

ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ඒ ප්රහථමි ඳහමර දරුන්ට ඹන්න පුළුන් ශවො ේවිතීයි 
ඳහම වදනු රඵනහ. ශම් පාක් දීේකහීමන ළර පිිබශශක්. 
රෑ ඳවන් ශන ශොටභ ඒ ම්පේණ න්ශන් නළවළ. අවුරුදු 
තුනක් වතයක් ඹන ශොට ශම් ේවීතීයි ඳහම  දව ශවො 
භේටභට; ඉවශ භේටභට දිුත්; ශනහ. සිඹුම විඹ ධහය ඇති, 
විශලනශඹන්භ උස ශඳශ විදයහ, රහ, හිකජ, ිකත, තහක්ණ 
කිඹන විඹ ධහයහ ඔක්ශොභ තිශඵනහ. ඒහට ම්ඵන්ධ යන 
ප්රහථමි ඳහමර දරුන්ශද ශදභවුපිඹන්ට කිසිභ අප්රහදඹක් 
නළති තුපාන්, ති්තතිභත් තභ දරුන් ඒ ඳහරට ඹන්න 
පුළුන්. ශම් පාක් ඳරිේතන ුතඹක් නිහ ඒ හශද ප්රලසන 
ශදභවුපිඹන්ට තිශඵනහ. නමුත් ශම් ඳහම දිුත්; ශනහත් 
එක්භ රභශඹන් ශම් තත්ත්ඹ භඟවළරිරහ ඹයි.  

 

ු අවෝ්ව අවේිකංශ මශ ා 
(நளண்புநழகு அஹசளக் அஹசழங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, භශද ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 
විශලනශඹන්භ ශම් ශරහශ  අශ්ත අධයහඳන ඇභතිතුභහ හිපාඹහ නම් 
ශවොයි. අධයහඳන ඇභතිතුභහ ුමඹ ය භශද ප්රලසනඹට පිිබතුරු 
ශදමින් විදුලියා බිම පිිබඵ කි හ. විශලනශඹන්භ කුරුණෆර 
දිසත්රික්ශා ඳහම 98ට විදුලියාඹ නළවළ. ඒ කිඹන්ශන් 
ඳහමලියාන් සිඹඹට 13ට විදුලියාඹ නළවළ. නමුත් කුරුණෆර 
භලියාඹශේ විදයහරශා විදුලියා බිර රුපිඹම වතිබසතුන් රක්ඹක් 
කිඹරහ එදහ එතුභහ ප්රහල ශහ. නමුත් ඒ හදය ප්රහලඹක්. 
ශභොද, භහ අවරහ ඵළුමහ.  ශදොශශොස රක්ඹයි භහඹට ශන්න 
ඕනෆ.  ශශන ශතත්, එදහ එතුභහ කි හ, විදුලියාඹ නළති  
ඳහමරට විදුලියාඹ රඵහ දීශම් ළර පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ යනහ 
කිඹරහ. ඒ පිිබඵ ඹම් කිසි ළර පිිබශශක් දළන් ක්රිඹහත්භ ය 
තිශඵනහද? 

    

ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ක්රිඹහත්භ නහ. ශම් ප්රලසනඹ විහ ළම භ පිික අපි  
විදුලියාඵර වහ ඵරලක්ති ඇභතිතුමිඹ එක් හච්ඡහ යමින් 
ඳතිනහ. හච්ඡහ ට  වතයක් ඳභණ තිබුණහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් 
අපි ඉදිරි ටුතතු යශන ඹනහ. 
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[රු අශලෝක් අශේසි්ව භවතහ] 
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ු අවෝ්ව අවේිකංශ මශ ා 
(நளண்புநழகு அஹசளக் அஹசழங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

භශද තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. විශලනශඹන්භ අධයහඳන 

අභහතයහ්ලශඹන් වළභ ශරහශ භ කිඹනහ, ඳහමරට ශමුන් 

ඇතුශත් ය ළම භ වහ ශදභහපිඹන්ශන් මුදම රඵහ න්ශන් 

නළවළ කිඹහ. දළන් රභශ දඹක් තිශඵනහ. ඒ,  එශොශශොස ළනි 

ශේ සිට ශදො ශශොස ළනි යට, අශඳො උස ශඳශට ඹේදී ඒ 

ඳහශමභ ශභයින්ශන් මුදම අඹ යන රභඹක්. ඒ, ඳහර ශොර 

නළඟීශම් අයමුදර කිඹරහ ඹම් කිසි රභඹක් භඟින්. භවය 

ඳහමර රුපිඹම ඳන්දව, වඹදව, දදව එතු යශන 

ඹන රභඹක් තිශඵනහ. එඹට අදහශ භහ ශඟ බිමඳතක් තිශඵනහ. 

කුරුණෆර ඳහරකින් රුපිඹම වත්දවස තුන්සිඹ අසක් අයශන 

තිශඵනහ, ඒ ඳහශමභ ශදොශශොසළනි යට ශභඹහ ඇතුශත් 

වීශම්දී. දු්තඳත් ශදභහපිඹන්ට රුපිඹම දදව, ඳව ශශොසදව 

ශන්න ඵළවළ. ශම් ශේට ඔඵතුභන්රහ න්නහ ක්රිඹහ භහේඹ 

ශභොක්ද? ශම් යන්ශන් ඒ ඳහශමභ ශභයින් ශදොශශොසළනි 

යට ඹහශම්දීයි. 

 

ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

රුණහය, ඒ ඳත්රිහ අඳට ඉදිරිඳත් යන්න. අපි වහභ ඒ 

ළන ක්රිඹහත්භ ශන්නම්. 

  

ද්රවිඩ මාධය ඳාව්ව වනථාිළ  ිරීමම : උකුවල 

නරය 
 தநழழ் ஸநளமழப ளடசளனத் தளழத்தல்: 

உக்குஸய கபம் 
ESTABLISHMENT OF TAMIL MEDIUM SCHOOL: UKUWELA 

TOWN 
4807/’14 

12.  ු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශ ා 
  (நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

   අධයහඳන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) උකුශර නයඹ ව අට ප්රශේලර  ීවත් න 
ද්රවිර දරුන්ට උස ශඳශ දක්හ අධයහඳනඹ 
රළබීභට ද්රවිර භහධය  ඳහරක් ශනොභළති ඵත්;  

 (ii) දශ ලශඹන් 700 ට ළඩි ද්රවිර සිසු සිසුවිඹන් 
පිරිට අධයහඳනඹ වළදෆරීභට වළකි ඳහරක් 
සථහඳනඹ කිරීභ වහ අලය ඉරම් ප්රභහණඹ 
රඵහදීභට ශදභ පිඹන් සදහනමින් සිපාන ඵ දළනුම් 
දී ඇති ඵත්;  

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) උකුශර නයඹ ව ආශ්රිත තු ප්රශේලර ීවත් න ද්රවිර 

ශමුන්ශද අධයහඳන  සුඵ හධනඹ ශනුශන් ද්රවිර භහධය 

ඳහරක් සථහපිත කිරීභට  ටුතතු යන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ 

ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශන නම්, ඒ භන්ද? 

 

கல்யழ அநச்சபக் ஹகட்ட யழள: 

(அ) (i )  உக்குஸய கபம் நற்பொம் சுற்ழலுபள் 

குதழகழல் யளழும் தநழழ் ழள்களுக்கு உனர் 

தபம் யப கல்யழ கற்தற்கள தநழழ் ஸநளமழப 

ளடசளஸனளன்பொ இல் ன்தபெம்; 

 (ii )  அண்ணயளக 700 இற்கும் ஹநற்ட்ட தநழழ் 

நளணயநளணயழகள் கல்யழ கற்கக்கூடின 

ளடசளஸனளன் அநக்கத் ஹதயனள 

களணழன யமங்க ஸற்ஹளர் தனளபளக 

உள்தளக அழயழத்துள்ர் ன்தபெம் 

 அயர் அழயளபள? 

(ஆ) உக்குஸய கபம் நற்பொம் அதனண்டின ஹதளட்டப் 

ழபஹதசங்கழல் யளழும் தநழழ் ழள்கழன் கல்யழ 

தக்களக தநழழ் ஸநளமழப ளடசள என் 

அநக்க டயடிக்க டுப்ளபள ன்த அயர் 

இச்சனழல் அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்ஹல், ன்? 

 

asked the Minster of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a Tamil medium school is not available for 

the Tamil children who live in Ukuwela 

Town and the adjoining areas to study up to 

GCE Advanced Level; and 

 (ii) it has been informed that  parents are ready 

to provide the extent of land required for 

the establishment of a school in which 

approximately a group of more than 700 
Tamil students can get education? 

(b) Will he inform this  House whether action will be 

taken to establish a Tamil Medium school for the 

education benefit of the Tamil children who live 

in Ukuwela Town and the adjoining estate areas? 

(c) If not, why? 
 

ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

රු ථහනහඹතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ. 

(අ) (i) උකුශර නයඹ ව අට ප්රශේලර  ීවත් න 
ද්රවිර දරුන්ට උස ශඳශ  අධයහඳනඹ රළබීභට 
ද්රවිර භහධය  ඳහම ආන්නශා පිහිටහ ඇත. 
විසතය ඳවත වන් ඳරිදි ශ .  

 

 

 

 

 (ii) එළනි දළන්වීභක් සිදු ය ශනොභළති ඵ භධයභ 
ඳශහත් අධයහඳන අධයක් විසින් දන්හ ඇත. 

(ආ) ශභභ ප්රශේලශා ද්රවිර සිසුන් ඉවත වන් ශ ඳහමර 
උස අධයහඳනඹ රඵන ඵළවින් න ඳහරක් සථහපිත 
කිරීශම් ඉමීමභක් රළබී නළත. 

 ශභභ ප්රශේලශා උස ශඳශ ඉශනුභ රඵන සිසුන් ඉවත 
වන් ශ ශදභශ භහධය ඳහමර දළනට ඉශන න්නහ 
ඵ  ළඩිදුයටත් වන් යමි.  

(ඇ) අදහශ ශනොශ . 

167 168 

නභ 
දුය (km) (උකුශර 
නයශා සිට) 

ඳහම 
ේඹ 

භහ/අ.මීේ ජහති 
ඳහර 

උකුශර නයශා 1AB 

භහ/කුරිශර 
වමිදිඹහ මු.වි. 

2.5 1C 



ඳහේලියාශම්න්තු 

ු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශ ා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

ඒ ප්රශේලශා ශදභශ ජන ්යහක් සිපානහ.  තුර ළර 

යන ජනතහ සිපානහ.  ශදභශ ශභයින් ශනුශන් ඳහරක් 

සථහපිත යනහද කිඹහයි ශම් ප්රලසනශඹන් අවරහ තිශඵන්ශන්.  

අ.මීේ  ජහති ඳහර මුසලියාම් ඳහලලහරහක්. අනික් ඳහරත් 

මුසලියාම් ඳහලලහරහක්. 
 

ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

දළනට ශභභ ශදභශ දරුශෝ මුසලියාම් දරුශොත් එක් ශම් 

ඳහමර  ඉශනුභ රඵන ඵයි  භධයභ ඳශහත් අධයහඳන  
අධයක් දළනුම් දී තිශඵන්ශන්.  ඒ විතයක් ශනොශයි. භධයභ 

ඳශහත් අධයහඳන  අධයක් ශත එළනි ඉමීමභක් ළන  දළනුම් දී 

නළවළ  කිඹන එත්   දන්හ තිශඵනහ.  
 

ු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශ ා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

ඒ වහ ඉරභක් ඳහ රඵහ දීභට ශදභ පිශඹෝ ළභළත්ශතන් 

සිපානහ. ඒ පිිබඵ තමුන්නහන්ශනශද අධහනඹ ශඹොමු ය  ඒ 

අඹ භඟ හච්ඡහ ය ශම් ඳහලලහරහ සථහපිත යන්නට  පිඹය 

න්නඹ කිඹහ භහ ඉමරහ සිපානහ.   

 

ු වමොශාන් ාල් වර ු මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸநளலளன் ளல் கழஹபபை) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ශවොයි, රු ථහනහඹතුභනි.  

 

ු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශ ා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
වඳොලීිකව  උවවන නිධාරින් වශා වමෝ ර් රථ : 

ලැය ෂ මුද 
ஸளலிஸ் உனர் அதழகளளழகளுக்கு ஹநளட்டளர் 

யளகங்கள்: ஸசயழட்ட ணம்  
MOTOR CARS FOR HIGH-RANKING POLICE OFFICERS: 

MONEY SPENT 

4867/’14 

13.  ු අජිත් මාන්නප්වඳුම මශ ා 
    (நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்ஸபைந) 

    (The Hon. Ajith Mannapperuma) 
  අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි ටුතතු 

අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ,- (1)  

(අ) (i) 2014.02.19 දින ශ්රී ර්හ ශඳොීමසිශා උස 
නිරධහරින් වහ ශභෝටේ යථ රඵහ දුන්ශන්ද;  

 (ii) එශන නම්, එභ හවන ්යහ ශොඳභණද;  

 (iii) ඒ වහ ළඹ ශ මුදර ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශන නම්,  ඒ භන්ද? 
 

 ழபதந அநச்சபைம், புத்தசளச நத அலுயல்கள் அநச்ச 

பைநளயபக் ஹகட்ட யழள: 

(அ) (i )  2014.02.19ஆந் தழகதழ இங்க ஸளலிஸ் உனர் 

அதழகளளழகளுக்கு ஹநளட்டளர் யளகங்கள் 

யமங்கப்ட்டதள; 

 (ii )  அவ்யளஸழல், அந்த யளகங்கழன் ண்ணழக் 

க வ்யவு; 

 (iii )  அதற்களக வ்யவு ணம் ஸசயழடப்ட்டது; 

 ன்த அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(ஆ) இன்ஹல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether motor cars were provided for high 

ranking officers of the Sri Lanka Police on 

19th February, 2014;  

 (ii) if so, the total number of cars provided; and 

 (iii) the amount of money that was spent for it? 

(b)  If not, why? 

 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි,  අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි ටුතතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුරු 

ශදනහ.  

(අ) (i)  ඔ .  

 (ii)  50යි. 

       (iii)     රුපිඹම විසින ශෝපා ඳනසවඹරක් 
වළත්තෆදවස ශදසිඹ වතිබසවතයයි ලත වළත්තෆ 
වඹයි. (රු.295,670,244.76) 

(ඇ) ඳළන  ශනොනඟී. 
 
ු අජිත් මාන්නප්වඳුම මශ ා 
(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்ஸபைந) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ථහනහඹතුභනි, භශද ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

ශජයසල ශඳොලියාස අධිහරිරුන්ට ව ඊට ඉවශ නිරධහරින් 

ශොටට ඳභණයි ශම් ශභෝටේ යථ හිමි ශරහ තිශඵන්ශන්. 

සිඹුම ශජයසල ශඳොලියාස අධිහරිරුන්ට ශම් ශභෝටේ යථ රඵහ දීභට 

ටුතතු ශනොශශන ඇයි? 

 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ පිිබතුරු දුන් ඳරිදි ශ්රී ර්හ ශඳොලියාස 

ශදඳහේතශම්න්තු  ඳහකිසතහනු ණඹ ඳදනභ ඹටශත් ශම් මුදම රඵහ 

ශන ශටොශඹෝටහ ඇමපාස ේශා හේ 50ක් රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ. එයින් ශජයසල ශඳොලියාස අධිහරිරු 44ට ශභභ 

හවන නිකුත් යරහ තිශඵනහ. ඉතිරි යථ 6 අභහතයහ්ලශා ඒ 

ටුතතු වහභ ඳහවිච්චි යනහ. ඒ රභශ දඹ දළන් පිිබශන 

ටුතතු ය ශන ඹනහ. ඉදිරි හරශාදී අශනක් අඹටත් ඒ 

ආහයශඹන්භ ඉක්භනින්භ ඒ ශභෝටේ යථ රඵහ දීභ සිදු 

ශශයනහ.  
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ු අජිත් මාන්නප්වඳුම මශ ා 
(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்ஸபைந) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ථහනහඹතුභනි, භශද ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

ශඳොලියාස ඳරීක්රුන්ට ව ඊට ඳවශ නිරධහරින්ට තීරු ඵදු 
යහිත ශභෝටේ ඵයිසිම රඵහ ශදනහ කිඹරහ ඳසු ුමඹ හරශා 
තීන්දුක් ත්තහ. ඒ ක්රිඹහත්භ යන්නට ටුතතු 
ශනොයන්ශන් භන්ද? 

 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එළනි ප්රලසනඹක් අහ නළවළ. ඔඵතුභහ අහ තිශඵන ප්රලසනඹ එඹ 
ශනොශයි. ඒ නිහ ශනභ ප්රලසනඹක් අවන්න. ශභොද, ඒට 
විසතයහත්භ භහ පිිබතුරු දිඹ ුතතුයි. 

 

ු අජිත් මාන්නප්වඳුම මශ ා 
(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்ஸபைந) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එශවභ තීන්දුක් අයශන තිශඵනහඹ කිඹරහ ඔඵතුභහ 

දන්නහද?  
 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එශවභ ශේම හුඟක් තිශඵනහ. යථ හවන නිකුත් කිරීභ 

වහ ව වන ේ ණනහට ශදනහ. ඒ නිහ ඒට ශනභ 

ප්රලසනඹක් අවන්න. එතශොට ඔඵතුභහට පිිබතුයක් රඵහ ශදන්නම්. 
 

ු අජිත් මාන්නප්වඳුම මශ ා 
(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்ஸபைந) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ඇහුත් ඔඵතුභහ ඔඹ උත්තයඹභ ශේවි. 
 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔ . 
 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අතුරු ප්රලසන අවන ශොට ප්රධහන ප්රලසනඹට ශදන පිිබතුයට 

අදහශ අවන්න. එතශොට ඇභතිරුන්ට උත්තය ශදන්න පුළුන්. 
 

ු අජිත් මාන්නප්වඳුම මශ ා 
(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்ஸபைந) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශඳොීමසිඹට අදහශ ප්රලසනඹක් තභයි ඇහුශ , රු 

ථහනහඹතුභනි. 

 
ත්රිවරෝද රථ මිය යන් ශා රියදුරන් : වමාර්වණ 

ක්රමවේදය 
பச்சக்கபயண்டி உளழநனளர்கள் நற்பொம் சளபதழகள் : 

சபகக் களப்புபொதழத் தழட்டம் 
THREE-WHEELER OWNERS AND DRIVERS:  SOCIAL 

INSURANCE METHODOLOGY 

2666/’12 
14. ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
 (நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

 (The Hon. Sajith Premadasa) 

මුදම වහ රභම්ඳහදන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්ශම් වන් න ඳරිදි යට 
පුයහ විසිරී සිපාන ත්රිශයෝද යථ හිමිඹන්ට වහ 
රිඹදුයන්ට භහයක්ණ රභශ දඹක් වඳුන්හ දී 
තිශේද;  

 (ii) එශර භහයක්ණ රභශ දඹක් වඳුන්හ දී තිශේ 
නම්, එභ යක්ණ රභඹට අදහශ  විසතය ශේද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?       

(ආ) ශනො එශන නම්,  ඒ භන්ද?  

 

ழதழ, தழட்டநழடல் அநச்சபக் ஹகட்ட யழள: 

(அ) (i )  நலழந்த சழந்த தழர்களத்தழற்கள 

ஸதளஹளக்கழல் குழப்ழடப்ட்டுள்தன் 

ழபகளபம், ளடு பூபளவுபள் பச்சக்கபயண்டி 

உளழநனளர்களுக்கும் சளபதழகளுக்கும் சபகக் 

களப்புபொதழத் தழட்டஸநளன்பொ அழபகப்டுத்தப் 

ட்டுள்தள ன்தபெம்; 

 (ii )  அவ்யளபொ சபகக் களப்புபொதழத் தழட்டஸநளன்பொ 

அழபகப்டுத்தப்ட்டிபைப்ழன், ஹநற்டி களப் 

புபொதழத் தழட்டம் சம்ந்தநள யழபங்கள் 

னளயஸனன்தபெம் 

 அயர் இச்சக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) இன்ஹல், ன்? 

 

asked the Minister of Finance and Planning:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a social insurance methodology 

has been introduced for three-wheeler 

owners and three-wheeler drivers 

throughout the country as envisaged in 

"Mahinda Chintana - Vision for the 

Future"; and 

 (ii) if a social insurance methodology has thus 

been introduced, what the details pertaining 

to such social insurance methodology are? 

(b) If not, why? 
 

ු (ණචාර්ය) වරත් අමුණුම මශ ා (ජා යන් ර මූය 

වශවයෝගි ා අමා ය වශ මුදල් ශා ක්රමවම්ඳාදන නිවයෝජය 

අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு (களழதழ) சபத் அபதகந -  சர்யஹதச ழதழன 

கூட்டிணப்பு அநச்சபைம் ழதழ, தழட்டநழடல் ழபதழ 

அநச்சபைம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු ථහනහඹතුභනි, මුදම වහ රභම්ඳහදන අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ. 

(අ)  (i)  භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ තුශ "ත්රිශයෝද යථඹට 
අබිභන්" ඹටශත් යට පුයහ විසිරී සිපාන ත්රිශයෝද යථ 
හිමිඹන්ට වහ රිඹදුයන්ට භහයක්ණ රභශ දඹක් 
වඳුන්හ දීශම් අලයතහ පිිබඵ ශඳන්හ දී ඇත.  

  ඒ අනු ශම් න විට මුදම වහ රභම්ඳහදන 
අභහතයහ්ලඹ ඹටශත් ඇති භහජ ආයක්ණ 
භඩාරරඹ භඟින් ත්රිශයෝද යථ හිමිඹන් වහ 
රිඹදුයන්ශද අලයතහද ළරකිමරට නිමින්, 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

ඔවුනට යක්ණ ප්රතිරහබඹක්ද හිමි න ඳරිදි වි්රහභ 
ළටු්ත හිත භහජ ආයක්ණ ශඳොදු රභශ දඹක් 
වඳුන්හ දී ඇත. 

 (ii)   යක්ණ ප්රතිරහබද හිත වි්රහභ ළටු්ත රභඹක් න 

ශභහි ඳශමු පිඹය ශර 2010 ේශාදී මලියා 

දළනුත් කිරීභක්, ශොශම නහරි ඵර ප්රශේලඹ 

වහ යත්නපුය දිසත්රික්ඹ තුශ ලියාඹහ ඳදි්චි ත්රිශයෝද 

යථ හිමිඹන් ව රිඹදුයන් ඒ යහික ය සිදු ය 

ඇත. 

  දිසත්රික් භේටමින් සථහපිත ත්රිශයෝද ්ම්ර 

ශතොයතුරු ැකස ය ශභභ රභඹ හ ඇති අතය, 

ශභහි ඇති ඹ අවුරුදු 18 සිට 59 දක්හ සුැකකුම් 

ශඹෝජනහ රභඹ ඹටශත් හභහජිත්ඹ රඵන 

සිඹුමභ ත්රිශයෝද යථ හිමිඹන් ව රිඹදුයන් ශත 

ඔවුන්ශද ඹ අවුරුදු 60 එශළශමන දින සිට 

ීවවිතහන්තඹ දක්හ භහසි වි්රහභ ළටුඳක් ශනු 

රළශේ. (හභහජිත්ඹ රඵන විට රඵහ ළම භට 

අශ්තක් ගත වි්රහභ ළටුඳ හභහජිඹහ විසින්භ 

තීයණඹ කිරීභට වළකි ශ .) අදහශ හරි ගු 

ඇමු්;ශභහි දක්හ ඇත. ඇමු්;භ  වභා * යමි. 

  යක්ණ ප්රතිරහබද හිත ශභභ  වි්රහභ ළටු්ත 

රභශා ප්රතිරහබ රඵහ දීශම් රභඹ ඳවත ඳරිදි ශ . 

  හභහජිඹහ වි්රහභ ළටුඳට හිමිම් රළබීශභන් 

අනතුරු එශවත් අවුරුදු 80 එශළඹීභට ශඳය 

භයණඹට ඳත් වුශවොත් රත්රඹහට වි්රහමිඹහ 

අවුරුදු 80 ශතක් රළබිඹ ුතතු තිබ වි්රහභ ළටුඳ 

භහසි රඵහ ළම ශම් වළකිඹහ ඇත. 

  අවුරුදු 60 එශළඹීභට ශඳය  හභහජිඹහ  සථිය 

පේණ අඵරතහට ඳත් වුශවොත් එය 

ණනඹ යන රද ඳහරිශතෝ ග මුදරක් ශවෝ 

අවුරුදු 60 දී එඟ ව වි්රහභ ළටුඳ භහසි රඵහ 

ළම භට වළකි වීභ. 

  ඹ අවුරුදු 60 එශළඹීභට ශඳය දහඹඹහ සථිය 

අේධ අඵරතහට ඳත් වුශවොත් එය ශනු 

රඵන ඳහරිශතෝ ගඹක් ව දහඹඹහ විසින් ශහ 

ඇති ශුේධ දහඹ මුදම ආඳසු  රඵහ ත වළ. එශන 

ශනොභළති නම් ඳහරිශතෝ ගඹ ඳභණක් රඵහ ශන 

නිඹමිත ඳරිදි හරි මුදම  ශහ අවුරුදු 60 සිට 

භහසි වි්රහභ ළටුඳද රඵහ ත වළ. 

  ඹ අවුරුදු 60 එශළඹීභට ශඳය හභහජිඹහ 

භයණඹට ඳත් වුශවොත් ඔහුශද ඹළශඳන්නන් 

ශත භයණ ඳහරිශතෝ ගඹක් ව හභහජිඹහ 

විසින් ශහ ඇති ශුේධ දහඹ මුදර රඵහ ත වළ.  
  ශභභ යක්ණ ප්රතිරහබ හිත වි්රහභ ළටු්ත 

ශඹෝජනහ රභඹ, භඩාරරශා දිසත්රික් හේඹහර 

භුමන් ප්රහශේශීඹ ශමම් හේඹහරඹන්හි භළදිවත් 

වීභ හිත ක්රිඹහත්භ කිරීභට ශම් න විටත් 

පිඹය ශන ඇති අතය, ජහති ත්රිශයෝද යථ 

ිත්තිඹන්ශද ම්ශම්රනශා භළදිවත් වීභ 

ඹටශත් දියින පුයහ ක්රිඹහත්භ කිරීභටද ළරළසුම් 

ය ඇත. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

 

*වභාවම්වය ම   බන ද ඇමුණුම: 

   சளபீடத்தழல் யக்கப்ட்ட இணப்பு : 

   Annex tabled: 
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*වමම  ඇමුණුම පුවන ාව ද  බා ඇ . 
  இந்த இணப்பு தல் ழனத்தழலும் யக்கப்ட்டுள்து. 

  This  Annex is also placed in the Library. 

[රු (ආචහේඹ) යත් අමු්;භ භවතහ] 
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ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඇභතිතුභහ, පිිබතුය රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහට 

ශඵොශවොභ සතුතියි. භශද ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. මුදම 
වහ රභම්ඳහදන අභහතයහ්ලශා හේ ග හේතහශන් 
කිඹළශනහ, 2013 දී අශ්ත යශේ ත්රිශයෝද යථ අටරක් ඳනසදහවක් 
තිබුණහඹ කිඹරහ. භභ අවන්න ළභළතියි,  ත්රිශයෝද යථ හිමිඹන් ට 
රඵහ ශදන භහජ ආයක්ණ රභඹ වහ ශොඳභණ මුදරක් 
භධයභ ආඩාුවශන් ශන් යනහද කිඹරහ. 

 
ු (ණචාර්ය) වරත් අමුණුම මශ ා 
(நளண்புநழகு (களழதழ) சபத் அபதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ තභ ඒ තත්ත්ඹට ඇවිමරහ නළවළ. දළන් අපි 

ඳේශාණඹක් වළපාඹට  ශොශම දිසත්රික්ශා ව යත්නපුය 
දිසත්රික්ශා  තභයි ශභඹ ක්රිඹහත්භ යන්ශන්. ඒ pilot 
project  එක් හශයි යන්ශන්.  ඒ ක්රිඹහත්භ යනශොට 
එහි හේථත්ඹ අනු ඒ ්භඹත් එක් හච්ඡහ යරහ ඉතිරි 
දිසත්රික්රටත් ඒ යහ්තත යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  
ඊට අලය සිඹුමභ  ප්රතිඳහදන  යජඹ විසින් රඵහ ශදනහ.  ශම්ට  
ඒ ශොමශරොත්  contribute  යනහ. ශභඹ  ඒ ශොමශරොත් ඹම් 
කිසි මුදරක් රඵහ ශදන යක්ණ රභඹක්.  

 
ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිතුභනි, භශද  ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

ඔඵතුභන්රහ ජනහධිඳතියණශාදීත්, භව භළතියණශාදීත් 
ශ දිහර කි ශ  නළවළ, දිසත්රික් ශද ඳේශාණ 
ඳත්නහ, ය වතයක් ඹන ශතක් ශම් ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් 
නළවළ කිඹන එ. ත්රිශයෝද යථ හිමිඹන්ශද වි්රහභ ළටුඳ  
ශනුශන්  එ  ලත ඳව, තම ශදොයිතු මුදරක් යජඹ ශන් 
යරහ නළවළ. ඒ ශන්ද තයඹ?  

 
ු (ණචාර්ය) වරත් අමුණුම මශ ා 
(நளண்புநழகு (களழதழ) சபத் அபதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ ශනොශයි තයඹ. 

 
ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එශවභ නම් ශොච්චය ශන් ය තිශඵනහ ද?  
 

ු (ණචාර්ය) වරත් අමුණුම මශ ා 
(நளண்புநழகு (களழதழ) சபத் அபதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
යජශා ශො ට ඇති ශන්ශන් ශම්  මුදර ශන ශරහශ  

ශන්. ශන ශරහශ දී තභයි   යජශා මුදම අලය ශන්ශන්. 
ශම් රු භන්ත්රීතුභහ, ඒ ත්රීශයෝද හිමිඹන්ශද  මිතිඹත් එක්  අඳ 
ශඵොශවොභ කිේටුශන් යන ළරක්. ඒ ශොමශරොත් එක් 
නියන්තය  හච්ඡහශන් යන ළරක්. එභ නිහ කිසිභ 
ශශනකුට අතිඹක් ශයි කිඹහ ඔඵතුභහ උඳමඳනඹ යන්න  
එඳහ. නළති ශදඹක් ඇති යරහ ශනඹක් යන්නටයි අඳ 
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්.  

අශනක්  එ,  ඔඵතුභහ කි හ හශද ත්රීවීම යථ ප්රභහණඹ දළන් 
රක් 8 ශනොශයි, රක් 10ටත්  ශ් ශරහ තිශඵනහ. ශම් 
ප්රභහණඹ දිනඳතහ ළඩි ශනහ. ශම් යශේ අද ශභෝටේ යිම 
රක් 28ක් තිශඵනහ. ඒශන් ශරොකු විඳේඹහඹක් ශනහ. ඒ 
ඳරිභහණඹ ඵරහ අඳත් ඒ  අනු ඹම් රභරට  ඹන්නට  ඕනෆ.   

ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිතුභහ භහ ශතොයතුරු ඉදිරිඳත් යනශොට දත්ත 

හිත ශන් ඉදිරිඳත් යන්ශන්. දත්ත තිශඵන්ශන් 2013 න තුරු 

විතයයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඳළවළදිලියායි. 
 

ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශද තුන්න  අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  භ ශද ශදන අතුරු 

ප්රලසනඹට  ඇභතිතුභහ උත්තයඹක් දුන්ශන්    නළවළ. 
  

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. 
 

ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඇභතිතුභහ ශදන අතුරු ප්රලසනඹට උත්තය ශනොදුන් නිහ 

ශදන අතුරු ප්රලසනඹ  නළත යක් තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ 

වළපාඹට  අවන්නම්. රු ඇභතිතුභනි,   ත්රීශයෝද යථ හිමිඹන්ට  

වි්රහභ ළටු්ත රභඹක්  රඵහ ශදනහඹ කිඹහ ඔඵතුභන්රහ 2010 

ේ ශාදී ශඹෝජනහ ශහ. අද අඳ ඉන්ශන්  2014 ේශායි. ය 

වතයක් ඹන ශතක් භවහ බහඩාරහහයශඹන් ලත ඳවක්ත්  ත්රීශයෝද 

යථ හිමිඹන්ශද වි්රහභ ළටුඳ ශනුශන්  ශන් ය නළවළ ශන්ද?  
 

ු (ණචාර්ය) වරත් අමුණුම මශ ා 
(நளண்புநழகு (களழதழ) சபத் அபதகந) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔඵතුභහ කි හ හශද භහ අය ශදන අතුරු ප්රලසනඹට දුන්න 

උත්තයඹභ  තුන් න අතුරු ප්රලසනඹටත් රඵහ ශදනහ. රුණහය 

අය භභ ශදන අතුරු ප්රලසනඹට දුන් උත්තයඹ ඵරන්න. 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අ් 15 -3243/'12- (1), රු යවි රුණහනහඹ 

භවතහ. 
 

ු රවි ුණානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, විදුලියා ්ශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ ති 

ශදක් ම ඉමරනහ. 
 

ප්රනනය මුර දිනදී ඉදිරිඳත් ිරීමම  නිවයෝ රන දී. 
யழளய நற்ஸளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டனழடப்ட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශදන ටඹ.  

 
ංා ධීලර වංවනථාල : ාභ/අාභය 

இங்க கடற்ஸளமழல் கூட்டுத்தளம் : இள 

ட்டம் 
CEYLON FISHERIES CORPORATION: PROFIT/LOSS 

3242/’12 

2. ු රවි ුණානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ්ේධන අභහතයතුභහශන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) ර්හ ධීය ්සථහට අදහශ,  

 (i) 2012 ේශා සිට අද දක්හ රළබ රහබඹ ශවෝ 
අරහබඹ ශොඳභණද;  

 (ii) 2015 - 2016 ේ වහ අ ශ්තක්ෂිත රහබඹ ශවෝ 
අරහබඹ ශොඳභණද;  

 (iii) අද න විට තිශඵන ප්රහදධන ප්රභහණඹ ව ්චිත 
ප්රභහණඹ ශොඳභණද; 

 (iv) එභ ආඹතනශා ශනඹ යන පුේරයින් ්යහ 
ශොඳභණද;  

 (v) එහි ශන අතිරික්තඹක් ශවෝ ශන හිඟඹක් 
තිශේද; 

 (vi) එභ ආඹතනඹ ශනශඹකුට දයන විඹදභ ව 
ශනශඹකුශන් රඵන රහබඹ ශොඳභණද;  

 (vii) ශපා හීමන ණඹ, ඵළ්කු අයියහ, භධය හීමන ව 
දිගු හීමන ණඹ ඹනහදිශඹහි ශම් න විට ඳතින 
මුළු එතු ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?         

(ආ) ශනො එශන නම්,  ඒ භන්ද? 
 

கடற்ஸளமழல், வபகய பங்கள் அழயழபைத்தழ 

அநச்சபக் ஹகட்ட யழள: 

(அ) இங்க கடற்ஸளமழல் கூட்டுத்தளம் ஸதளடர்ளக, 

 (i) 2012ஆம் ஆண்டு பதல் இற்யபனள 

இளத்த அல்து ட்டத்தபெம்; 

 (ii) 2015 - 2016ஆம் ஆண்டு களப்குதழனழல் 

தழர்ளர்க்கப்டும் இளத்த அல்து 

ட்டத்தபெம்; 

 (iii) இன்பொள்யளள பதம் நற்பொம் 

எதுக்கங்கபெம்; 

 (iv) ழபொயத்தழல் ணழனளற்பொம் ர்கழன் 

ண்ணழக்கனபெம்; 

 (v) அது நழக ஊமழனர்கக் ஸகளண்டுள்தள 

அல்து கு ஊமழனர்கக் ஸகளண்டுள்தள 

ன்தபெம்; 

 (vi) ஊமழனர் எபையபைக்கள ஸசவு நற்பொம் ஊமழனர் 

எபையபைக்கள இளத்தபெம்; 

 (vii) இன்பொள்யளபொ யங்கழ ஹநதழகப் ற்பொகளுடன் 

குபொகழன களப் டுகடன், டுத்தப நற்பொம் 

வண்டகளப் டுகடன்கள் ஆகழனயற்ழன் 

ஸநளத்தத்தபெம் 

 அயர் கூபொயளபள? 

(ஆ) இன்ஹல், ன்? 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Will he state, pertaining to the Ceylon Fisheries 

Corporation - 

 (i) the profit or loss for the year 2012, and to 

date; 

 (ii) the profit or loss projected for the years 

2015-2016; 

 (iii) the capital and reserves as at today; 

 (iv) the number of people working in the 

institution; 

 (v) whether it is overstaffed or understaffed; 

 (vi) the cost per employee and profit per 

employee; and 

 (vii) the total of short term debt along with the 

bank overdrafts, medium and long term 

debts as at today? 

(b) If not, why? 

 

ු (වලදය) රාජි  වව නාරත්න මශ ා (ධීලර ශා ජජ 

වම්ඳත් වංලර්ධන අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு (யத்தழன களழதழ) பளஜழத ஹசளபத் - 

கடற்ஸளமழல், வபக யபங்கள் அழயழபைத்தழ அநச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශභශනයි. 

(අ)  (i)  2012 ේශා අරහබඹ රුපිඹම මිලියාඹන 41.76  

             2013 ේශා අරහබඹ රුපිඹම මිලියාඹන 75.84  

             2014 ේශා භහේතු දක්හ හේතහ වී ඇති අරහබඹ 
රුපිඹම මිලියාඹන 04කි.  

      (ii)  2014 ේශා අශ්තක් ගත රහබඹ රුපිඹම මිලියාඹන 
10කි. 

             2015 ේශා අශ්තක් ගත රහබඹ රුපිඹම මිලියාඹන 
114කි.  

             2016 ේශා අශ්තක් ගත රහබඹ රුපිඹම මිලියාඹන 
115කි.  

    (iii) ප්රහදධන පානහභ  -  රුපිඹම මිලියාඹන 326.61  

            ්චිත පානහභ  - රුපිඹම මිලියාඹන      24.26  

      රුපිඹම මිලියාඹන 350.87 

                =====  

   (iv)  සථිය ශන ්යහ - 589 

           ්සථහශ  යහඳහරි ටුතතු යහ්තත වීභ 
ශවනතුශන් අලයතහ  අනු ශොන්ත්රහත් ඳදනභ 
භත සිපාන  ශන ්යහ  - 634 

          ඒ අනු ආඹතනශා ශනඹ යන පුේරයින් 
්යහ - 1,223  

   (v)   අතිරික්තඹක් ශවෝ හිඟඹක් ශනොභළත. 

   (vi)  ශනඹකුට දයන විඹදභ  -  රුපිඹම 30,697.00 

          ඉවත පානහභට ශන සුඵහධනඹ, ශන 
යක්ණඹ වහ දයන රද විඹදම්ද ඇතුශත්ඹ. 
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         ර්හ ධීය ්සථහට අරහබඹක් හේතහ වී ඇති 
ඵළවින් ශනඹකුශන් රඵන රහබඹක් හේතහ 
ශනොශ .  

 (vii)  රුපිඹම මිලියාඹන 208කි. ශභභ ණඹ මුදර ආයණඹ 
කිරීභට බහඩාරහහය ඵළඳුම්යඹක් රඵහ දීභට භවහ  
බහඩාරහහයඹ එඟත්ඹ ඳශ ය ඇත. 

(ආ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 

ු රවි ුණානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සතුතියි, ඇභතිතුභනි. 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශදන ටඹ නිහ අතුරු ප්රලසන වහ පිිබතුරු ශපා යන්න. 

 
ු රවි ුණානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එශනභයි, රු ථහනහඹතුභනි. 

රු ථහනහඹතුභනි, භශද ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

රු ඇභතිතුභනි, ශම් දසර භහළු මිර පාක් ඉවශ භේටභ 

තිශඵනහ. ඔඵතුභහ ක්රිඹහශීලියා ඇභතිය ඹකු  ලශඹන්  භහළු මිර 

වහභ අුව යන්නට ටුතතු යන්ශන් ශොශවොභද?  

 

ු (වලදය) රාජි  වව නාරත්න මශ ා 
(நளண்புநழகு (யத்தழன களழதழ) பளஜழத ஹசளபத்) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඇත්තටභ ශම් දසර හයන් හරඹ ආයම්බ වී තිශඵනහ. 

ඒ නිහ ඵහු දින ඹහත්රහ විතයයි මුහුදට ඹන්න පුළුන්භ 

තිශඵන්ශන්. එක් දින ඹහත්රහරට ශම් දිනර මුහුදු ඹන්න ඵළවළ.  ඒ 

නිහ භහළු මිශරහි ළඩි වීභක් තිශඵනහ.  නමුත් 2013 ශේ ජූනි, 

ජූලියා භහර ඳළළති භහළු මිරට රහ ශභය භහළු මිශරහි           

ළඩි වීභ අුව භේටභ තිශඵනහ. බහඩාරහහයශා තිශඵන                           

්යහ ශමනරට  අනු ුමඹ ය තිබු්; භහළු මිර ඵළුමශොත්,  

ුමඹ ය  භහළු මිර ළඩි වු්; ප්රභහණඹට රහ අුව ප්රභහණඹකින් 

තභයි ශභය භහළු මිර ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන්. 2012 ශේ ඉරහ 

භහළු මිර සථහය ඳතිනහ.  ශම් අවුරුේශේ ශම් හරඹ 

නශොට භහළු මිශරහි අුව වීභක් තිශඵනහ.  

 

ු රවි ුණානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇභතිතුභනි, මුහුශේ භහයිම් නළති නිහ,  ඒ නයහඹහත්භ 

භේටභ ඳතින නිහ  තහයිහනශඹන්, චීනශඹන්, ඉන්දිඹහශන් 

ධීය ඹහත්රහ ශභයට මුහුදු සීභහට ඇවිමරහ අශ්ත තිශඵන භහළු පා 

අමරහශන ඹන තත්ත්ඹක් තිශඵන ඵ අඳට ශඳශනනහ.  

ඔඵතුභන්රහශද ආඩාුව තුිබන් අශ්ත තිශඵන ශම්  භත්ය ම්ඳත 

නළති ශනොවී ආයක්හ ය ළම භ වහ  ටුතතු යන්ශන් 

ශොශවොභද? 

 

ු (වලදය) රාජි  වව නාරත්න මශ ා 
(நளண்புநழகு (யத்தழன களழதழ) பளஜழத ஹசளபத்) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අශ්ත යශේ තිශඵන භත්ය ම්ඳත ශනශහ න්නහ එභ යට 

ඉන්දිඹහ විතයයි.  දකු්; ඉන්දිඹහනු ධීය ඹහත්රහ උතුයට ඇවිමරහ 

අශ්ත භත්ය ම්ඳත ශනශහශන ඹනහ. ඒ වළශයන්නට 

තහයිහනශා තිශඵන සිඹුමභ ධීය ඹහත්රහ භත්ය ම්ඳත ශනශහ 

න්නට එන්ශන් ජහතයන්තය මුහුශදන්.  අපි BOI එ වයවහ 

අුමශතන් අය දීරහ තිශඵන ඔක්ශොභ චීන ධීය                                            

ඹහත්රහ  ඹන්ශනත් ජහතයන්තය මුහුදට.  ඒ සිඹුම ශදනහටභ අශ්ත 

අනනය ආේථි රහඳශා භත්ය ම්ඳත ශනීමභ තවනම්. 

ඔඵතුභහ ඔඹ ප්රලසනඹ අවපු එ ශවොයි.   

භභ දළක්හ, ඊශා නළත්නම් ශඳශේදහ  සුනිම වඳුන්ශනත්ති 

භන්ත්රීතුභහත් කි හ, අශ්ත ශොඩිඹ වශන අශ්ත අනනය 

රහඳශා භත්ය ම්ඳත ශනශහශන ඹනහ කිඹරහ. අශ්ත 

අනනය රහඳඹට ශොශවොභත් එන්න ඵළවළ. ශභොද, අශ්ත 

තිශඵන GPSලියාන්, radio roomsරට ශඳශනනහ, ඒ                  

ඹහත්රහ ශොශවනද තිශඵන්ශන් කිඹරහ. අඳට ඕනෆභ ද පුළුන් ඒ 

ඹහත්රහ ශොශවනද තිශඵන්ශන් කිඹරහ ඵරහ න්න. ඉන්දුම සිඹහ, 

භළශමසිඹහ අර මුහුශේ තිශඵන ඹහත්රහ අඳට ශඳශනනහ. මීට 

ශඳයත් ඔඹ හශද ප්රලසනඹක් අවපු ශරහ භභ එඹ ශඳන්හ 

දුන්නහ.  ශඵොරුට ඳරිබ යනහ. අපි ශම් ආයම්බ ශශන ශන 

ශභොක්ත් නිහ ශනොශයි, භන්ත්රීතුභනි.  ඉන්දිඹහනු හයශා 

භත්ය ම්ඳශතන් සිඹඹට 48ක් ශනශහ න්ශන් ඉන්දිඹහනු 

හයශා තදහන්න යටම ශනොශයි. පිපාන් ආපු ප්ර්ල ව 

සඳහඤසඤ ශනෞහ ඇවිමරහ, double trawl  යන භවහ හේමි 

ඹහත්රහ ඇවිමරහ එ ඹහත්රහකින් ශභරික් ශටොන් 900 ණශන් 

ශනශහශන ඹනහ. ඒශොමරන් සිඹඹට 48ක් භත්ය ම්ඳත 

ශනශහශන ඹහභ ළන වුරුත් ථහ යන්ශන් නළවළ.  ඒ නිහ 

අපි එඹට තය යන්න ඕනෆ.  

භභ ඉන්දිඹහටත් ථහ ශහ, ඒශොමරන්ටත් ශම් තයඹට 

වබහුම න්න කිඹරහ. නළත්නම් ඒ සිඹඹට 48න් ත ඳවත් 

රහබඹක් ශම් ඉන්දිඹහනු හයශා එ යටටත් රළශඵන්ශන් 

නළවළ. එතශොට ඒශොමරන් quota system එක් දභන්නට 

වළදුහ. ශභොද, එතශොට අශ්ත quota හුඟහක් අුවයි. අශ්ත 

ඹහත්රහකින් ශනශහ න්ශන් ළඩිභ වුශණොත් ශභරික් ශටොන් 10ක්, 

12ක් විතයයි.  ඒශොමරන් ශභරික් ශටොන් 900ක්, 1,000ක් ශනශහ 

න්නහ. Satellites ඳහවිච්චි යරහ, ශවලියාශෝතටේ ඳහවිච්චි 

යරහ, භවහ දළළන්ත ඉශරක්ශරොනික් උඳයණ භඟින් තභයි ඒ 

දළම දභන්ශන්. කිශරෝ මීටේ 20 විතය දළරක් දභරහ තභයි 

රහඳශා සිපාන ඔක්ශොභ භහළු පා අමරහ න්ශන්. ඒ නිහ 

තභයි අපි ශභන්න ශම් තයඹට වබහුම ශන්න කිඹරහ 

ඉන්දිඹහශ , චීනශා, ජඳහනශා සිඹුමභ ඹහත්රහරට ආයහධනහ 

ශශන. ඒ භහළු පා අශ්ත යහඹන්රට ශනහහභ ම්පේණ 

විශේල ආදහඹභ -මුළු  විශේල විනිභඹ- අශ්ත යටට තභයි එන්ශන්. 

ඉන්දිඹහශන් එන නළ  අශ්ත ආේථි රහඳශා ශොශවනත් 

නළවළ. අද ඒ තත්ත්ඹ හුඟක් අුව ශරහ තිශඵනහ. ශභොද අපි 

ධීයඹන් නිදවස යරහ ආම්ඳන්න ව ඹහත්රහ අත් අර්ගුට 

ළම ශම් රභශ දඹ ආයම්බ ශහට ඳසශන. 

 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ. 

 

ු රවි ුණානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භශද තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ භභ 

අවනහ. අශ්ත ධීයඹන්ට GPS technology එ රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශදභ ශම් දසර දකු්; ඉන්දිඹහශ  ජඹරලියාතහ 

භව ඇභතිනිඹ ච්චති  දඳත ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යනහ. ඒ 

ආශ්රිත මුහුශේ භහළු අමරන්න පුළුන්ද ඵළරිද කිඹරහ ථහ 

යනහ. ඇයි ශභළනි ශදඹක් ඇති යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

ශන්ශන්? ශභොද, ච්චති  දඳත නිලසචිත ලශඹන්භ ර්හට 

බහය දීරහ තිශඵනහ. ඇයි ශම් හශද ේද යන්න ඳටන් අයන් 

තිශඵන්ශන්? 

 
ු (වලදය) රාජි  වව නාරත්න මශ ා 
(நளண்புநழகு (யத்தழன களழதழ) பளஜழத ஹசளபத்) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශම් පිිබඵ තිබු්; නුව විබහශාදී ඉන්දිඹහනු යජඹ 

අධියණඹට ඇවිමරහ ඳළවළදිලියාභ ප්රහලඹක් ශහ ච්චති  

දඳශත් හිමිභ තිශඵන්ශන් ර්හට කිඹරහ. ඒ නිහ ඉන්දිඹහනු 

ධීය ඹහත්රහරට කිසිභ අයිතිඹක් නළවළ එභ හය ප්රශේලඹට 

ඳළමිණීභට. ඒ විතයක් ශනොශයි, ළ්තතළම්ඵේ භහඹ න විට අපි 

Vessel Monitoring System එ ආයම්බ යනහ. ශභොද 

ළබිනේ අනුභළතිඹ රළබිරහ ඉයයි. අපි ම තිඳති 

ශදඳහේතශම්න්තුත් එක් ුමවිසුම් අත්න් යනහ. ඒ ළර 

පිිබශශත් එක් අපි ශිබන්භ satellites භහේශඹන් සිඹුමභ 

ඵහුදින ඹහත්රහ ම්ඵන්ධ ය න්නහ. එතශොට නහවු ළතපුම් 

දදවස ණනට එවහ සිපාඹත්, ලහන්තිය රහඳඹට ුමඹත් අශ්ත 

ඹහත්රහ ශොශවනද තිශඵන්ශන් කිඹරහ අපි දන්නහ. 

 
ු රවි ුණානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ධීයඹහද ඒහට ශන්ශන්? 

 
ු (වලදය) රාජි  වව නාරත්න මශ ා 
(நளண்புநழகு (யத்தழன களழதழ) பளஜழத ஹசளபத்) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

නළවළ, hardware එට යජඹ ම්පේණශඹන්භ ශනහ.  

 

 
මා ර - වබලිඅත්  දුම්රිය මාර්ය ඉදිිරීමම : 

වමවන  ිළරිලැය 
நளத்த - ஸலினத்த புகனழபதப் ளத 

ழர்நளணழம் : ஸநளத்தச் ஸசயழம் 
CONSTRUCTION OF MATARA-BELIATTA RAILWAY LINE : 

TOTAL COST 
3704/’13 

4.  ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ප්රහවන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (2):  

(අ) (i) භහතය සිට ශඵලියාඅත්ත දක්හ දුම්රිඹ භහේඹක් 
ස කිරීභට ශඹෝජනහ ය තිශේද; 

 (ii) එශන නම්, එහි  දුය ප්රභහණඹ ශොඳභණද; 

 (iii) එභ දුම්රිඹ භහේඹ ඉදිකිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් දළනට 
ශන ඇති ක්රිඹහභහේ ශේද; 

 (iv) එභ දුම්රිඹ භහේඹ ස කිරීභ ශනුශන් දයනු 
රඵන භසත පිරිළඹ ශොඳභණද; 

 (v) එභ පිරිළඹ ඳඹහ නු රඵන ආහයඹ ශේද; 

 (vi) එභ පිරිළඹ ණඹ භඟින් ඳඹහ නු රඵන්ශන් නම්, 
ණඹ රඵහ න්නහ ආඹතනඹ ශේද; 

 (vii) එභ ණඹ ශනුශන් ශවිඹ ුතතු ශඳොීම අනුඳහතඹ 
ව ඊට අදහශ ශොන්ශේසි ශේද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i) භහතය - ශඵලියාඅත්ත දුම්රිඹ භහේඹ ඉදිකිරීශම් 
ටුතතු ඳයහ ඇති භහභ ශේද; 

 (ii) එභ භහභ ශතෝයහ නු රළබීශම්දී විධිභත් 
ශටන්රේ ඳපාඳහපාඹක් අනුභනඹ ශශනද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශන නම්, ඒ භන්ද? 
 

ஹளக்குயபத்து  அநச்சபக் ஹகட்ட யழள: 

(அ) (i )  நளத்த - ஸலினத்த புகனழபதப் 

ளதஸனளன் ழர்நளணழக்க உத்ஹதசழக்கப் 

ட்டுள்தள ன்தபெம்; 

 (ii )  ஆஸநழல், அதன் வம் வ்யவு ன்தபெம்; 

 (iii )  ஹநற்டி புகனழபதப் ளதன ழர்நளணழப்து 

ஸதளடர்ளக தற்ஹளது ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டுள் 

டயடிக்ககள் னளய ன்தபெம்; 

 ( i v )  ஹநற்டி புகனழபதப் ளதன ழர்நளணழப் 

தற்கள  எட்டுஸநளத்தச் ஸசயழம் வ்யவு 

ன்தபெம்; 

 (v )  ஹநற்டி ஸசயழத்தப் ஸற்பொக்ஸகளள்ளும் 

ப னளது ன்தபெம்; 

 (vi )  ஹநற்டி ஸசயழம், கடன் பம் 

ஸற்பொக்ஸகளள்ப்டுநளனழன், கடன் 

ஸற்பொக்ஸகளள்ப்டும் ழபொயம் னளது 

ன்தபெம்; 

 (vii )  ஹநற்டி கடதக்களகச் ஸசலுத்த ஹயண்டின யட்டி 

வீதம் நற்பொம் அது ஸதளடர்ள ழந்தகள் 

னளய ன்தபெம் 

அயர் இச்சக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i )  நளத்த - ஸலினத்த  புகனழபதப் 

ளதனழன் ழர்நளணப் ணழகள் எப்டக் 

கப்ட்டுள் ழபொயம் னளது ன்தபெம்; 

 (ii )  ஹநற்டி ழபொயத்தத் ஸதளழவு 

ஸசய்கழன்ஹளது பசளர்ந்த ஹகள்யழப்த்தழப 

டப ழன்ற்ப்ட்டதள ன்தபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்ஹல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether it has been proposed to construct a 

railway line from Matara to Beliatta; 

 (ii) if so, of the length of the aforesaid railway 

line; 

 (iii) of the action that has been taken at present 

regarding the construction of the aforesaid 

railway line; 

 (iv) of the total cost that will be incurred on the 

construction of the aforesaid railway line; 

 (v) of the manner in which funds will be 

sourced;  
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 (vi) if funds will be sourced for that construction 

by obtaining loans, of the name of the 

institute from which the loans will be taken; 

and 

 (vii) of the rate of interest and the conditions 

related to the aforesaid loans? 

(b) Will he state - 

 (i) the name of the company to which the 

construction work of the Matara - Beliatta 

railway line has been assigned; and 

 (ii) whether a proper tender procedure has been 

followed in selecting the aforesaid 

company? 

(c) If not why? 

 

ු වරෝශණ දිවානාය මශ ා (ප්රලාශන නිවයෝජය 

අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு ஹபளலண தழசளளனக்க - ஹளக்குயபத்து ழபதழ 

அநச்சர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රහවන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) කිශරෝමීටේ 27යි. 

 (iii) චයිනහ නළනම භළ ගනරි ඉම්ශඳෝේේ ඇන් ල 
එක්සශඳෝේේ ශෝඳශේන් -China National 
Machinery Import and Export Corporation - 
ඹන චීන භහභට භහතය-තයභ දුම්රිඹ භහේඹ 
ඉදිකිරීශම් යහඳිතිශා භහතය සිට ශඵලියාඅත්ත 
දක්හ ව දුම්රිඹ භහේශා ඉදිකිරීම් ටුතතු 
යශන ඹහභට ශොන්ත්රහත්තු ප්රදහනඹ ය ඇති 
අතය 2013 අශෝසතු භ ඉදිකිරීම් ටුතතු ආයම්බ 
යන රදී. 

 (iv) ඇශභරිහනු ශරොරේ මිලියාඹන 278.2යි. 

 (v) ණඹ මුදරකින්. 

 (vi) චීනශා එක්සසිම් ඵළ්කුශන්. (Exim Bank of 
China) 

 (vii) සිඹඹට 2 හේ ග ශඳොලියාඹක්. 

  ණඹ ුමවිසුභ ක්රිඹහත්භ වීශභන් අනතුරු ය 
7 වන හරඹකින් ඳසු එශශමන ශේ සිට 
(එනම් 8න ශේ සිට) ණඹ මුදර වහ ඊට අදහශ 
ශඳොලියාඹ ශවීභ ආයම්බ ශ ුතතු ඇති අතය ය 
13කින් ණඹ මුදර ශහ නිභ ශ ුතතු ඇත. 
(Grace period එත් භඟ ම්පේණ හරඹ ය 
20කි.) 

(ආ) (i) චයිනහ නළනම භළ ගනරි ඉම්ශඳෝේේ ඇන් ල 
එක්සශඳෝේේ ශෝඳශේන් - China National 
Machinery Import and Export Corporation. 

 (ii) ඔ . 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 
 

ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, (ආ) (ii) ප්රලසනඹට පිිබතුය, "ඔ " 

ද? ඇත්තටභ ශටන්රේ ළවීභක් ශහද?  

ු වරෝශණ දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு ஹபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශ්රී ර්හ ශරෝශා යටම විලහර 

ප්රභහණඹක් එක් වශඹෝුමතහ ුමවිසුම් අත්න් ය තිශඵනහ.  

 

ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ, ශටන්රේ ළවීභක් ශහද?  

 

ු වරෝශණ දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு ஹபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

ඒට තභයි උත්තය ශදන්න ඹන්ශන්.  

රු ථහනහඹතුභනි, අත්න් ය තිශඵන ුමවිසුම් අනු 

හභහනයශඹන් ඒ යටම ශනොශඹක් අසථහරදී අශ්ත යශේ 
්ේධන ටුතතු වහ, ශනොශඹක් යහඳිති වහ ආධහය 

යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ළම ටහයම් කිඹන්න ඕනෆ. ළම 
ටහයම් කි හභ තභයි නිළයදි ශත්ශයන්ශන්.  

රු ථහනහඹතුභනි, භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්ශම් අශ්ත 

යජශා ඉදිරි ළරළසභ අනු අශ්ත යශේ ප්රමු අලයතහක් 
ලශඹන් ළශනන භහතය - තයභ දුම්රිඹ භහේඹ ඉදිකිරීශම් 

යහඳිතිශා ඳශමුළනි අදිඹය, භහතය සිට ශඵලියාඅත්ත දක්හ දුම්රිඹ 
භහේඹ ්ේධනඹ කිරීභට, දුම්රිඹ රඵහ දීභට අලය ළර 

පිිබශශ ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහ. ඒ වහ හච්ඡහ ම්මුති 
මිටුක් - Cabinet Appointed Negotiating Committee එක්- 

ඳත් ය, ඒ හශදභ තහක්ික ඇීමම් මිටුක් - Technical 

Evaluation Committee එක්- ඳත් ය ඒ පිිබඵ විලහර 
ලශඹන් හච්ඡහ ය තිශඵනහ. අශ්ත යජඹත් එක් යහජය 

තහන්ත්රි භේටමින් යන රද හච්ඡහක්, ුමවිසුභක් අනු 
චීනශා එක්සිම් ඵළ්කු අඳට ණඹ රඵහ ශදනහ. ඒ ණඹ රඵහ  දීශම් 

හභහනය ම්ප්රදහඹ තභයි ශොන්ත්රහත්රුශොත් ඒ යපාන් නම් 
යන එ. අපි ඒ අනු තභයි ශම් යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භ යන්න 

අලය ටුතතු ය තිශඵන්ශන්. 

 
ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භ ශද ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අතුරු ප්රලසනඹක් ඇහුහ ශන්ද? දළන් ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ. 
 

ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ භභ එතුභහශන් පිිබතුය ඳළවළදිලියා ය ළම භක් ශශන.  

 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එශවභ ඵළවළ. ශරහ පිිබඵ- 

 

ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශවොභයි, රු ථහනහඹතුභනි. 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

භභ එතුභහශන් (ආ) (ii) ඹටශත් ප්රලසනඹක් ඇහුහ, විධිභත් 

ශටන්රේ ඳපාඳහපාඹක් අනුභනඹ ශහද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ, ශඳො ලරක් ඉන්න ශෝ. ඊට ඳසශන 

එතුභහ කි හ, "ඔ " කිඹරහ. එතුභහ ඒ දුන්නු පිිබතුය නිහ භභ 

ඇහුහ, "ඇත්තටභ අනුභනඹ ශහද?" කිඹරහ. එතශොට එතුභහ 

ශන ථහක් කිඹන්න ඳටන් ත්තහ. රු ථහනහඹතුභනි, 

ඒශන් ඳළවළදිලියා ශර ශඳන්නුම් යන්ශන් විිත ශටන්රේ 

ඳපාඳහපාඹක් ළරහ එභ දුම්රිඹ භහේඹ ඉදි කි රීශම් 

ශොන්ත්රහත්තු දීරහ නළවළ කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳො ලරක් 

ඉන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, එඳහ. භභ අතුරු ප්රලසනඹ අන ශතක් 

ඉන්න. ඔඵතුභහට ණනක් වම්ඵ ශරහ හශද. භභ දන්නහ විධිඹට 

නම් ඔඵතුභහ ට ශම්ශන් ණනක් වම්ඵ ශරහ නළවළ. ඒ නිහ 

රඵර ශන්න එඳහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් තභයි සිදු ශන රභශ දඹ ඵට 

ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන්. කිසිදු ශටන්රේ ළවීභකින් ශතොය ඔවුන් 

විසින්භ භහභක් ශතෝයහ න්නහ, ඔවුන් විසින්භ ණඹ රඵහ දීශම් 

රභඹක් ශතෝයහ න්නහ, ඔවුන් විසින්භ හච්ඡහ යනහ, ඔවුන් 

විසින්භ ශොන්ත්රහත්තු රඵහ ශදනහ. රු ථහනහඹතුභනි, 

ශම් ම තයනුකර ඳපාඳහපාඹක් ශන්ශන් ශොශවොභද?  ශම් 

කිසිශනත්භ ම තයනුකර ඳපාඳහපාඹක් ශනොශයි. ඔඵතුභන්රහ 

අනුභනඹ යරහ තිශඵන්ශන් යටට අහිතය ඳපාඳහපාඹක් ශන්ද? 

 
ු වරෝශණ දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு ஹபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් දුම්රිඹ භහේඹ ශම් ශරහශ  නිභ 

යන්න අශ්ත යජඹට මුදම නළවළ. නමුත් අපි ශටන්රේ යරහ 

ශභඹ ක්රිඹහත්භ යන්න ුමශඹොත් අඳට ත අවුරුදු ණනහක් 

ත ශනහ; ළටුම වත තත්ත්ඹන් භතු ශනහ. භවය විට 

ඒ ශටන්රේරුන් අධියණඹට ඳහ ඹන්න පුළුන්, ඒ ශවීම් 

ආදිඹ කිරීශම්දී. ඒ නිහ යටම අතය තිශඵන වශඹෝුමතහ අනු 

යහජය තහන්ත්රි භේටමින්, ඉතහභ විිත සබහශඹන් - 

transparency එක් තිඹහශන - ශම් ළර පිිබශශ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට ටුතතු යරහ තිශඵනහ අනුය දිහනහඹ භළතිතුභනි. 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශදභ ශම් යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීභට ඇශභරිහනු ශරොරේ මිලියාඹන 278ක් ඹනහ.  2009 දී  

යන රද හච්ඡහක් තභයි අද ශම් ක්රිඹහත්භ න්ශන්. අනුය 

දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ශම් ප්රලසනඹ අවන නිහභ, භට පිිබතුරු දීභට 

සිදු න නිහ භභ අද අන්තේ ජහරඹට ුමහින් ඵළුමහ. අද න විට 

ශම් ක්රිඹහදහභඹ ඉතහභ රහබදහීම යහඳිතිඹක් ඵට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ, රු ථහනහඹතුභනි. 

 
ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශභතුභහ කිඹනහ ශම් චීන යජඹත් 

භඟ තිශඵන නු ශදනුක් කිඹරහ. ශම් නු ශදනු තිශඵන්ශන් 

චීන යජඹත් භඟ ශනොශයි, චීන ශොම්ඳළනිඹක් භඟයි. චීන 

භහභක් භඟ තිශඵන නු ශදනුක්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔ . 

එක්සසිම් ඵළ්කු- 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හරඹ දිවහ ඵරහ ශපාශඹන් ප්රලසනඹ අවන්න. 

ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ශභොකුත් කිඹන්න ශදන්ශන් නළවළ 

ශන්. රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, භභ නිලසචිත ශර කිඹනහ 

ඔඵතුභහට අුවභ තයමින් අත් අතරින් ළුමශයන බික්ක් රළබිරහ 

නළවළ කිඹරහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ රඵර විඹ ුතතු නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ශපාශඹන් අවන්න. 

 
ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඉසයවහභ ඉශන අවන්න  

ශදන්ශන් නළවළ ශන්. 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශම් ශදන ටඹ. අලය නම් පිිබතුරු ශදන්නත් තිබුණහ; 

ශනොශදන්නත් තිබුණහ. එභ නිහ ශපාශඹන් අතුරු ප්රලසනඹ 

අවන්න. 

 
ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔ . රු ථහනහඹතුභනි, භහශද ඊශඟ අතුරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි. රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ වන් ශ ඳරිදි 

කිශරෝමීටයඹක් වහ ඇශභරිහනු ශරොරේ මිලියාඹන 10ක් ළඹ 

ශනහ. ඒ කිඹන්ශන් ඇශභරිහනු ශරොරේ ශෝපාඹක් ළඹ 

ශනහ. රු ථහනහඹතුභනි, ඇශභරිහනු ශරොරේ ශෝපාඹක් 

කිඹන්ශන් ආන්න ලශඹන් රුපිඹම ශෝපා 132ක්. රු 

ථහනහඹතුභනි, ඒ කිඹන්ශන් අශ්ත යශේ කිශරෝමීටේ 27 

දුම්රිඹ භහේඹ එ කිශරෝමීටයඹක් ඉදි කිරීභ ශනුශන් දශ 

ලශඹන් රුපිඹම ශෝපා 130ක් ළඹ යනහ නම්, ඵළරි 

ශරහත් අඳට ශොශම සිට ඹහඳනඹ දක්හ ශේම ඳහයක් 

වදන්නට සිදු වුණහ නම්, මුළු යටභ උස තිඹන්නට ශනහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, ඒ නිහ දුම්රිඹ භහේශා එ කිශරෝමීටයඹක් 

ශනුශන් රුපිඹම ශෝපා 130ක් ළඹ කිරීභ කිසිශනත්භ 

හධහයණ නළවළ. එඹ හධහයණයි කිඹරහ ඔඵතුභහ පිිබන්නහද, 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි?  

  
ු වරෝශණ දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு ஹபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රු භන්ත්රීතුභහ,-  

 
ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අය භර ගුය ළන ශන්ද කිඹන්න වදන්ශන්? ඒ ශරොකු 

ශදඹක් ශනොශයි.  
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ු වරෝශණ දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு ஹபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රු භන්ත්රීතුභහ, භහ උත්තය දුන්නහට ඳසශන ඔඵතුභහ අතුරු 

ප්රලසන අවන්න.  1864 දී ඉසය ශරහභ වදපු ශෝච්චි ඳහයට 

ඔච්චය මුදරක් ුමශා නළවළ. පු්චි මුදරක් තභයි ුමශා. වළඵළයි ඒ 

1864 දී. අද දුම්රිඹ භහේඹ කිශරෝමීටය 1,420ක් තිශඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ශභභ දුම්රිඹ භහේශා මුළු දුය 

ප්රභහණඹ කිශරෝමීටය 27ක්. ඳළඹට කිශරෝමීටය 120 ශ ශඹන් 

එහි දුම්රිඹ ධහනඹ යවීභ වහ අලය ටුතතු යනහ. භහතය 

සිට ශඵලියාඅත්ත දක්හ ප්රධහන දුම්රිඹ සථහන වතයක්  ව උඳදුම්රිඹ 

සථහන ශදක් නිේභහණඹ යනහ. ළනදුය, ඵමැකන්ද, 

ළවුරුන්නර, ශඵලියාඅත්ත තභයි ඒ ප්රධහන දුම්රිඹ සථහන වතය. 

උඳදුම්රිඹ සථහන ශද න්ශන්, පිරදු ව ශශවයශවනනයි. රු 

ථහනහඹතුභනි, ශභභ දුම්රිඹ භහේඹ ඉදි කිරීශම්දී ්හ, ඇශ 

භහේ වයවහ දිුමන් මීටේ 575 ඳහරම් වතක් වළශදනහ. ශභඹ තළනි 

තරහ බිම් ප්රශේලඹ -surface එ උර- දිශන ශේම ඳහයක් 

ශනොශයි රු ථහනහඹතුභනි. ඒ හශදභ, ශම් දුම්රිඹ භහේඹ 

ඉදි කිරීශම්දී ්තුය වහනි සිදු න රහඳ තුශ ්; භත ඳහරම් 

නිේභහණඹ යනහ. නිමරහ ඟ ආශ්රිත දශ ලශඹන් මීටය 

1,485, දශ ලශඹන් කිශරෝමීටය එක් ඳහරම් ඉදි ශනහ. ඒ 

හශදභ, එභ දුම්රිඹ භහේඹ උභ් දුම්රිඹ භහේ ශදකින් 

භන්විතයි. එභ උභ් දුම්රිඹ භහේර දි මීටය 844යි. ඊට 

අභතය ශඵෝක්කු 54ක් තිශඵනහ, රු ථහනහඹතුභනි. ඹපා 

බිම් වයස භහේ 19ක් තිශඵනහ. උුව බිම් වයස භහේ 11ක් 

තිශඵනහ. ඒ හශදභ ශඹෝජිත භ් තීරුශ  ඳහරභ ස කිරීභ 

වහ පිහිපා භමිශා කනමීටය 2.1ක් ඳස ඳන්න සිේධ ශනහ. ඒ 

හශදභ එතළන කනමීටය මිලියාඹන 1.9ක් ඳස පුයන්නත් 

තිශඵනහ. රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ හිතන විධිඹට පිේටනිඹක් 

උඩින් ඳහයක් වදන්න පුළුන්. වළඵළයි ශභඹ එළන්නක් ශනොශයි. 

ශභඹ ්හ, ඇශ ශදොශ, ඳු, ුමරි ිකය කිඹන ඔක්ශෝභ ඳසු 

යශන ඹන දුම්රිඹ භහේඹක්.  

 
ු මන්ත්රීලරවය්ව 
(நளண்புநழகு உபொப்ழர் எபையர்) 

(An Hon. Member) 

එශවන ශොශවනද ඳු තිශඵන්ශන්?  

 
ු වරෝශණ දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு ஹபளலண தழசளளனக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ උඳමඳනඹ යන විධිඹට ඒ 

ටුතතු යන්න ඵළවළ. අපි 1864 දී ඳශමුළනි දුම්රිඹ භහේඹට 

විඹදම් යපු මුදර ශොච්චයද? ඊට ඳසශන විඹදම් යපු මුදර 

ශොච්චයද? අඳට විලහර රහබඹක් රළශඵනහ ශම් දුම්රිඹ භහේඹ  

ඉදි කිරීභ භඟින්.  

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
පිිබතුය ඒ ඇති.  

 
ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභහත් ඔඹ කිඹන ඳහශේ ඹනහ. එශවභ ශන්ද, 

රු ථහනහඹතුභනි? ඒ භහේශා ඳුත් තිශඵනහ ුම. 

ිළ බැද්දර ප්රාවද්ය ය වල්ම් වොඨාසාවව  කුරුු 

ඉඩම්: අනලවර වොඩිරීමම් 
ழட்டஸத்தப ழபஹதச ஸசனளர் ழளழவு 

யனற்களணழகள் : சட்ட யழஹபளதநளக ழபப்புதல் 
PADDY LANDS IN PITABEDDARA DIVISIONAL SECRETARY'S 

DIVISION: UNAUTHORIZED FILLING 

3739/'13 

5. ු බුද්ධි ඳතිරණ මශ ා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ආේථි ්ේධන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) පිටඵළේදය ප්රහශේශීඹ ශමම් ඵර ප්රශේලඹ තුශ 
කුඹුරු ඉරම් ශොර යනු රඵන ඵට ජනතහ 
ශචෝදනහ යන ඵ දන්ශන්ද; 

 (ii) 2005 ේශා සිට ශම් දක්හ එභ ප්රහශේශීඹ 
ශමම් ඵර ප්රශේලඹ තුශ අනයශඹන් ශොර 
ය ඇති කුඹුරු ඉරම් ප්රභහණඹ ශොඳභණද; 

 (iii) එභ අනය ශොර කිරීම්රට අදහශ ඳළමිිකලියා 
රළබී තිශේද; 

 (iv) එශන නම්, රළබී ඇති ඳළමිිකලියා ්යහ 
ශොඳභණද; 

 (v) එභ ඳළමිිකලියා ම්ඵන්ධශඹන් ඳරීක්ණ ඳත්හ 
ම තයනුකර ටුතතු ය තිශේද; 

 (vi) ඒ අනු ශන ඇති ක්රිඹහ භහේ ශේද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i) 2005 ේශා සිට ශම් දක්හ පිටඵළේදය ප්රහශේශීඹ 
ශමම් ඵර ප්රශේලඹ තුශ  කුඹුරු ඉරම් ශොර 
කිරීභට ම තයනුකර අයඹ රඵහශන තිශේද; 

 (ii) එශන නම්, ශොර කිරීභ වහ අය රඵහ දී ඇති 
කුඹුරු ඉරම් ප්රභහණඹ ශොඳභණද; 

 (iii) එභ කුඹුරු ඉරම් ශොර කිරීභට අය රඵහ දීභට 
ශවනතු ශේද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශන නම්, ඒ භන්ද? 

 

ஸளபைளதளப அழயழபைத்தழ அநச்சபக் ஹகட்ட யழள: 

(அ) (i )  ழட்டஸத்தப ழபஹதச ஸசனளர் ஆளுகப் 

ழபஹதசத்தழதள் யனற்களணழகள் நவட்கப்டுயதளக 

ஸளதுநக்கள் குற்ஞ் சளட்டுயத அழயளபள 

ன்தபெம்; 

 (ii )  2005ஆம் ஆண்டு ஸதளடக்கம் இற்யப 

ஹநற்டி ழபஹதச ஸசனளர் ஆளுகப் 

ழபஹதசத்தழதள் அதநதழனழன்ழ நவட்கப்ட்டுள் 

யனற்களணழகழன் பப்வு வ்யஸயன் 

தபெம்; 

 (iii )  ஹநற்டி அதநதழனற் களணழ நவட்புகள் 

ஸதளடர்ழல் பப்ளடுகள் கழடக்கப்ஸற் 

பொள்யள  ன்தபெம்; 

 (iv )  ஆஸநழல், கழடக்கப்ஸற்பொள் பப் 

ளடுகழன் ண்ணழக்க வ்யஸயன்தபெம்; 

 (v )  ஹநற்டி பப்ளடுகள் ஸதளடர்ழல் 

யழசளபணகள் டத்தப்ட்டு சட்ட ளவதழனள 

டயடிக்ககள் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டுள்யள 

ன்தபெம்; 
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 (vi )  இதற்கநன ஹநற்ஸகளள்ப்ட்டுள் டயடிக் 

ககள் னளய ன்தபெம் 

 அயர் இச்சனழல் அழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i )  2005ஆம் ஆண்டு ஸதளடக்கம் இற்யப 

ழட்டஸத்தப ழபஹதச ஸசனளர் ஆளுகப் 

ழபஹதசத்தழதள் யனற்களணழக நவட்தற்கு 

சட்ட ளவதழனளக அதநதழ ஸப்ட்டுள்தள 

ன்தபெம்; 

 (ii )  ஆஸநழல், நவட்தற்கு அதநதழ 

யமங்கப்ட்டுள் யனற்களணழகழன் பப்வு 

வ்யஸயன்தபெம்; 

 (iii )  ஹநற்டி யனற்களணழக நவட்தற்கு அதநதழ 

யமங்கழனநக்கள களபணங்கள் னளய 

ன்தபெம் 

 அயர் குழப்ழடுயளப? 

(இ) இன்ஹல், ன்? 

 

asked the  Minister of Economic Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that people level 

accusations to the effect that the paddy 

lands in the Pitabeddara Divisional 

Secretary's Division are being filled; 

 (ii) the extent of paddy lands in the aforesaid 

Divisional Secretary's Division, that has 

been filled without permission from the 

year 2005 up to now; 

 (iii) whether complaints have been received 

against the aforesaid unauthorized fillings; 

 (iv) if so, the number of complaints received; 

 (v) whether action has been taken according to 

the law after making investigations into the 

aforesaid complaints; and 

 (vi) the courses of action taken in that manner? 

(b) Will he state - 

 (i) whether legal permission has been obtained 

to fill the paddy lands in the Pitabeddara 

Divisional Secretary's Division from the 

year 2005 up to now; 

 (ii) if so, the extent of paddy land for which 

permission has been granted to be filled; 

and 

 (iii) the reasons for granting permission to fill 

the aforesaid paddy lands? 

(c) If not, why? 

  

ු එවන.එම්. චන්ද්රවව න මශ ා  
(நளண்புநழகு ஸ்.ம். சந்தழபஹச)  

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ආේථි ්ේධන අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ.  

(අ)  (i)  පිටඵළේදය ප්රහශේශීඹ ශමම් ඵර ප්රශේලඹ තුශ 
කුඹුරු ඉරම් ශොර කිරීම් පිිබඵ ඳළමිිකලියා රළබී 
ඇත.  

      (ii)  අක්ය 08 ර ල 03 ඳේචස 02.  

     (iii)  ඔ .  

      (iv)  ඳළමිිකලියා 41යි   

 

 (v)  ඔ .  

 (vi)  රළබී ඇති ඳළමිිකලියා ම්ඵන්ධශඹන් ඳරීක්ණ 
ඳත්හ ඳළමිිකලියා 12ක් ම්ඵන්ධශඹන් 
අධියණශා නුව ඳයහ දළනට විබහ ශමින් 
ඳතී. ඳළමිිකලියා 26ක් වහ ඳස ඉත් ය ඹථහත් 
ය ඇත.  

  ඳළමිිකලියා 03ක් වහ ශඳොීමසිශා ඳළමිිකලියා ය 
ඇත.  

(ආ)  (i)   නළත.  

 (ii)   අදහශ ශනොශ . 

 (iii)  අදහශ ශනොශ . 

 (ඇ)  අදහශ ශනොශ .  

 
ු බුද්ධි ඳතිරණ මශ ා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, හරඹ ඉතුරු ය න්න ඕනෆ නිහ 

අතුරු ප්රලසන ශදයි අවන්ශන්. ඳශමු අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  රු 

ඇභතිතුභහ කි හ, අධියණ නිශඹෝ භත භවය තළන්ර ඳස 

ඉත් ශරුහ කිඹරහ.  ශොර යපු ඹම් කුඹුරු ඉරභ ඳස ඉත් 

යරහ, තිඹකින් ශදකින් නළතත් ඳස පියවීභ සිදු යනහ නම් 

න්නහ ක්රිඹහ භහේඹ ශභොක්ද?  

 

ු එවන.එම්. චන්ද්රවව න මශ ා 
(நளண்புநழகு  ஸ்.ம். சந்தழபஹச) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ආශඹත් ඳස ඉත් යන්න කිඹනහ. ඒ අහනඹක් 

ශන්ශන් නළවළ. පුයන්න පුයන්න අපි ඉත් යන්න කිඹනහ.  

 

ු බුද්ධි ඳතිරණ මශ ා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana) 

ඒ හශදභ භභ ඔඵතුභහශන් ශම් හයණඹත් දළන න්නට 

ළභළතියි. දළන් කුඹුරු ඉරම්ර  ඳස පුයරහ සථීය ශොරනළඟිලියා 

වදරහ තිශඵනහ. ඒ ශොරනළඟිලියා රන්න කිඹරහ උහවි නිශඹෝ 

දීරහ තිශඵනහ. වළඵළයි,  ඒ උහවි නිශඹෝ ක්රිඹහත්භ ශරහ 

නළවළ.  

අංය 
ඳැය ණිලි ැබ 
ලර්ය 

ඳැය ණිලි 
ණන 

01 2005 04 

02 2006 02 

03 2007 02 

04 2008 03 

05 2009 04 

06 2010 05 

07 2011 06 

08 2012 06 

09 2013 03 

10 2014 06 

  එුරල 41 
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ු එවන.එම්. චන්ද්රවව න මශ ා 
(நளண்புநழகு  ஸ்.ம். சந்தழபஹச) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශොශවනද නළත්ශත්? 

 
ු බුද්ධි ඳතිරණ මශ ා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

අකුැකස භළතියණ ශොේලහශා. ශභොක්ද ඒ ශනුශන් 

න්නහ ක්රිඹහ භහේඹ?   

දළන් ඔඵතුභහ කිඹන්න එඳහ, ප්රලසනඹ අවරහ තිශඵන්ශන්  

පිටඵළේදය ළනයි,  දළන් ශම් අවන්ශන් අකුැකස ළනයි කිඹරහ. 

ශම් භහතය දිසත්රික්ශා ඉරම්.  

 
ු එවන.එම්. චන්ද්රවව න මශ ා 
(நளண்புநழகு  ஸ்.ம். சந்தழபஹச) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

උහවි නිශඹෝඹකින් ඳසුත් ඒ ශොරනළඟිලියා ශවෝ භමිශා ඳස 

ඉත් ශශන නළත්නම් ඔඵතුභහ ඒ ශොතළනද කිඹරහ ඳළමිිකලියා 

යන්න. අපි ඒ ළන නළත උහවිඹට දළනුම් ශදනහ. උහවි 

නිශඹෝඹක් ශනොරහ වළරීභ දළඩි යදක් වළපාඹට උහවිඹ 

රනහ.  

 
ු බුද්ධි ඳතිරණ මශ ා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තුන්න අතුරු ප්රලසනඹත්  අවන්නම්,  රු ථහනහඹතුභනි.  

භහතය දිසත්රික්ශාභ ශභළනි ඉරම් පිිබඵ ශොඹහ ඵරහ ටුතතු 

යන්න ඔඵතුභහ ශම් රු බහශ දී ශඳොශයොන්දු ශනහද? 

 
ු එවන.එම්. චන්ද්රවව න මශ ා 
(நளண்புநழகு  ஸ்.ம். சந்தழபஹச) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඔ .  

 
ු බුද්ධි ඳතිරණ මශ ා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana) 

ප්රහශේශීඹ ශමම් ශොේලහ  ඵර ප්රශේල 16ක් තිශඵනහ.   

 
ු එවන.එම්. චන්ද්රවව න මශ ා 
(நளண்புநழகு  ஸ்.ம். சந்தழபஹச) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

වළඵළයි, ඔඵතුභහ ඒ සථහන ශොශවනද කිඹරහ දළනුම් ශදන්න 

ඕනෆ.  

 
ු බුද්ධි ඳතිරණ මශ ා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ඒ භභ දළනුම් ශදන්න ඕනෆද?  ඔඵතුභහට ඵළරිද, ි ග ේභ 

ඳේශාණ නිසඳහදන වහය නිරධහරින් රහ ශොඹහ ඵරන්න?  

 
ු එවන.එම්. චන්ද්රවව න මශ ා 
(நளண்புநழகு  ஸ்.ம். சந்தழபஹச) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

එශවභ ශවොඹන්නත් පුළුන්. ඔඵතුභහට ප්රලසන තිශඵන ඒහට 

අදහශ විසතය  පා ශදන්න. ඊට අභතය අපි- 

ු බුද්ධි ඳතිරණ මශ ා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana) 

භට විසතය ශදන්න පුළුන් සථහන ශද තුනට රහ, 

විදයහනුකර ඳදනභකින් මුළු දිසත්රික්ශාභ  මීක්ණඹක් 

ශශොත් රහ නයද රු ඇභතිතුභනි?  

 
ු එවන.එම්. චන්ද්රවව න මශ ා 
(நளண்புநழகு  ஸ்.ம். சந்தழபஹச) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශවොයි, ශවොයි. අඳට එශවභ යන්න පුළුන්.  

 
ු බුද්ධි ඳතිරණ මශ ා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රධහන ළ   අරත් ශොරනළඟිලියා වළශදනහ. ඒහත් ඉත් 

ශන්ශන් නළවළ. පාක් ඒ ළනත් ඵරන්න. ඇවළට ශඳනි ශඳම  

ශොර යනහ; ශොරනළඟිලියාත් වළශදනහ. ශොවිජන ම තිත් 

තිශඵනහ.  ඇභතිතුභහ ශම් ළන පාක් ඵරන්න ඕනෆ.  

 
බඩාර තිබ ීම ව ො : විවන ර 

கஞ்சழனசளகழல் ஸல் கனழபைப்பு: யழபம் 
PADDY STORED IN WAREHOUSES : DETAILS  
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6. ු අජිත් පී. වඳවර්රා මශ ා (ු අවනෝමා මවේ 

මශත්ය ය වලනුල ) 
(நளண்புநழகு அஜழத் பீ. ஸஹபபள - நளண்புநழகு (தழபைநதழ) 

அஹளநள கநஹக சளர்ளக) 

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. (Mrs.) 

Anoma Gamage) 

මුඳහය වහ අබයන්තය ශශශ අභහතයතුභහශන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) 2013 ේශා අශෝසතු භ අහනඹ න විට 
දියිශන් වී ඵරහර තිබ වී ශතො ප්රභහණඹ 
ශොඳභණද; 

 (ii) එභ වී ශතො ඳසු ුමඹ භව න්නශා මිරදී නු 
රළබ ඒහද; 

 (iii) ශනොඑශන නම්, ඊටත් රහ ඳළයික වී ශතො එභ 
ඵරහ තුශ තිබුශඩාද;  

 (iv) එභ වී ශතො ජනතහශද ඳරිශබෝජනඹ වහ 
නිකුත් ශනොකිරීභට ශවනතු ශේද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?         

(ආ) (i) 2013 ේශා ඹර න්නඹ වහ අශ්තක්හ 
යන රද වී අසළන්න ශොඳභණද; 

 (ii) එභ අසළන්න මිරදී ළම භට වහ ඵරහ කිරීභට 
ළරසුම් යනු රළබුශ ද; 

 (iii) එභ ළරටවන ශේද; 

 ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?  

(ඇ) ශනො එශන නම්,  ඒ භන්ද? 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

கூட்டுவு, உள்ளட்டு யர்த்தக அநச்சபக் ஹகட்ட 

யழள: 

(அ) (i )  2013ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இபொதழனயழல் 

ளட்டின் ஸற் கஞ்சழனசளகழல் 

களணப்ட்ட கனழபைப்புத் ஸதளக வ்யவு 

ன்தபெம்; 

 (ii )  ஹநற்டி ஸல் கனழபைப்பு கடந்த ஸபைம் 

ஹளகத்தழல் ஸகளள்யவு ஸசய்னப்ட்டயனள 

ன்தபெம்; 

 (iii )  இன்ஹல், இத யழட மன ஸல் கனழபைப்பு 

ஹநற்டி கஞ்சழனசளகழல் களணப்ட்டயள 

ன்தபெம்; 

 (iv )  ஹநற்டி ஸல் கனழபைப் நக்கழன் 

தகர்யழற்களக யழழஹனளகழக்களநக்கள 

களபணங்கள் னளய ன்தபெம் 

 அயர் இச்சக்கு அழயழப்ளபள? 

(ஆ) (i )  2013ஆம் ஆண்டின் சழபொ ஹளகத்தழல் 

தழர்ளர்க்கப்ட்ட ஸல் அபொயட 

வ்யஸயன்தபெம்; 

 (ii )  ஹநற்டி அபொயடன ஸகளள்யவு 

ஸசய்யதற்கும் கஞ்சழனப்டுத்துயதற்கும் 

தழட்டநழட்டிபைந்ததள ன்தபெம்; 

 (iii )  அந்ழகழ்ச்சழத் தழட்டம் னளஸதன்தபெம் 

 அயர் இச்சக்கு அழயழப்ளபள ? 

(இ) இன்ஹல், ன்? 

 

asked the Minister of Co-operatives and Internal 

Trade:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the amount of paddy that was stocked in the 

paddy warehouses in the island by the end 

of August 2013; 

 (ii) whether that stock of paddy was purchased 

during the last Maha season; 

 (iii) if not, whether even older stocks of paddy 

were stored in those warehouses; and 

 (vi) the reasons for not issuing those stocks of 

paddy for the consumption of the people? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the expected paddy harvest for the Yala 

season of 2013; 

 (ii) whether the purchasing and storing of that 

paddy harvest was planned; and 

 (iii) the details of that programme? 

(c) If not, why? 

 

ු වශ මාල් ගුණවව ර මශ ා (වමුඳාර ශා අභයන් ර 

වලෂ නිවයෝජය අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு ஹலநளல் குணஹசகப - கூட்டுவு, உள்ளட்டு 

யர்த்தக ழபதழ அநச்சர்) 

(The Hon. Hemal Gunasekara - Deputy Minister of Co-

operatives and Internal Trade) 

රු ථහනහඹතුභනි, මුඳහය වහ අබයන්තය ශශශ 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය වභා * 

යනහ. 
 

* වභාවම්වය ම   බන ද ිළිතුරර: 
* சளபீடத்தழல் யக்கப்ட்ட யழட : 

* Answer tabled: 

(අ)      (i)   ම්ඵහ ශභරික් ශටොන් 32,256 

      නහුව ශභරික් ශටොන් 130,494 

 (ii)   ඔ .   

        (iii)  2012 ඹර න්නශා ව 2012/2013 භව න්නශා  මිරදී 
ත් වී තිබුික.   

    (iv)  මුඳහය ශතො ශශශ ්සථහ (ශතො)  භඟින් වම 
ශොට ර්හ ශතො  වයවහ ඳහරිශබෝුම ජනතහට වන 
මිරට අශශවි යන රදී.   

(ආ)    (i) ශභරික් ශටොන් 1,558,268  

         (ii)   ඔ  

       (iii) ඇමු්;ම්* 1හි දක්හ ඇත.   

(ඇ) අදහශ ශනොශ .  

 

    

 

ශාල  වමෝය වොඩීමම: විවඳුම් 

சழளம் கமழபகத்தழல் நணல் ழபம்புதல் : தவர்வு 

FILLING OF  CHILAW ESTUARY : SOLUTION 
4486/’13 

8. ු අජිත් පී. වඳවර්රා මශ ා (ු තිවනව අත් නාය 

මශ ා වලනුල ) 
(நளண்புநழகு அஜழத் பீ. ஸஹபபள - நளண்புநழகு தழஸ்ற 

அத்தளனக்க சளர்ளக) 

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Tissa 

Attanayake) 
ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ්ේධන අභහතයතුභහශන් ඇස 

ප්රලසනඹ- (2):  
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(අ) (i) යක් ඳහහ වරහත ශභෝඹ සබහවි ශොර 
වීභ ශවනතුශන් එභ ප්රශේලශා ධීය  ජනතහ දළඩි 
අඳවසුතහට ඳත්න ඵත්; 

 (ii) ශභෝඹ ශොර වීභ ශවනතුශන් ශම් න විට ශඵෝේටු 
දිඹත් කිරීශම්දී සිදු ව අනතුරුලියාන් පුේර භයණ 
ව ශඵෝේටු විනහලවීම් ැකක් සිදුවී ඇති ඵත් ; 

 එතුභහ දන්ශනහිද?  

(ආ) (i) වරහත ශභෝඹ ්ේධනඹ කිරීභ වහ ශම් න 
විට කිසිඹම් ක්රිඹහ භහේඹක් ශන තිශේද;  

 (ii) වරහත ශභෝඹ ශොර වීභ පිිබඵ සුදුසු ඳරීක්හක් 
සිදු ශොට ඒ වහ සථිය විඳුභක් රඵහ දීභට 
ටුතතු යන්ශන්ද; 

 (iii) එශන නම්, ඒ වහ නු රඵන ක්රිඹහභහේ 
ශේද;  

 (iv) එභ ක්රිඹහභහේ තුිබන් එකී ශභෝඹ ්ේධනඹ 
කිරීභ වහ ත න හර සීභහ ශේද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශන නම්,  ඒ භන්ද? 

 
 கடற்ஸளமழல் வபக யபங்கள் அழயழபைத்தழ 

அநச்சபக் ஹகட்ட யழள: 

(அ) (i )  யபைடளந்தம் சழளம் கமழபகத்தழல் இனற்கனளக 

நணல் ழபம்புயதன் களபணநளக அப்ழபஹதச 

நவயர்கள் ஸபைம் சழபநங்களுக்கு 

உள்ளகழன்ளர்கள் ன்தபெம்; 

 (ii )  கமழபகத்தழல் நணல் ழபம்புயதளல் ற்ஸகஹய 

டகுக கடலில் ஸசலுத்தும்ஹளது ற்டும் 

யழத்துகளல்  உனழளழமப்புகளும் டகுகள் 

அமழவுபொதலும் இடம்ஸற்பொள் ன்தபெம் 

 அயர் அழயளபள? 

(ஆ) (i )  சழளம் கமழபகத்த அழயழபைத்தழ ஸசய்யதற்களக 

தற்ஹளது ஹததம் டயடிக்ககள் 

டுக்கப்ட்டுள்யள; 

 (ii )  சழளம் கமழபகத்தழல் நணல் ழபம்புதல் 

ஸதளடர்ழல் தகுந்த ளழஹசளதஸனளன் 

ஹநற்ஸகளண்டு இது ஸதளடர்ளக ழபந்தப 

தவர்ஸயளன் யமங்க டயடிக்க டுப்ளபள; 

 (iii )  ஆஸநழல், அதற்களக ஹநற்ஸகளள்ப்டும் 

டயடிக்ககள் னளய; 

 (iv )  அத்தகன டயடிக்ககள் பம் குழப்ழட்ட 

கமழபகத்த அழயழபைத்தழ ஸசய்ன வ்யவு 

களம் ஸசல்லும் 

 ன்த அயர் இச்சக்கு அழயழப்ளபள? 

(இ) இன்ஹல், ன்? 
 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the estuary in Chilaw is naturally filled 

every year and the fisherfolk in the area are 

severely inconvenienced due to that reason; 

and 

 (ii) a number of deaths and damages to boats 

have occurred by now due to the accidents 

caused when launching boats, by reason of 

the filling of the estuary? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether any course of action has been taken 

by now to develop the Chilaw estuary; 

 (ii) whether steps will be taken to carry out a 

suitable investigation in regard to the filling 

of the Chilaw estuary and provide a lasting 

solution for it; 

 (iii) if so, the courses of action taken for that; 

and 

 (iv) the period of time that will be taken to 

develop the aforesaid estuary through the 

courses of action mentioned above? 

(c) If not, why? 
 

ු (වලදය) රාජි  වව නාරත්න මශ ා  
(நளண்புநழகு (யத்தழன களழதழ) பளஜழத ஹசளபத்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne ) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය භහ වභා * 

යනහ.  

 
* වභාවම්වය ම   බන ද ිළිතුරර: 
* சளபீடத்தழல் யக்கப்ட்ட யழட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ශේ  හයන් හරශාදී එනම්, භළයි භ සිට ඔක්ශතෝඵේ 
භහඹ දක්හ වරහත ශභෝඹ ළලියාලියාන් ළසී ඹයි. එභ නිහ,  
ශභභ ශභෝඹ බහවිත යනු රඵන ඹහත්රහ 1150ට ඳභණ 
ැකකිඹහ ය ශන ඹහශම් අඳවසුතහ ඇති ශ . එඵළවින්, 
අදහශ  ධීය ඹහත්රහ මුහුදට පිවිසීභ වහ ශභභ හරශාදී 
බහවිත යනු රඵන්ශන් වරහත සිට කිශරෝමීටේ 03ක් 
ඳභණ දුරින් ඇති යකුඳශන් ශභෝඹයි.  

           (ii)  හයන් භශාදී ශභභ ශභෝඹ, ඹහත්රහ පිටත්වීභ ව ඳළමිණීභ 
ඉතහ අදහනම් හිත ශභෝඹක් න ඵළවින් ශඵෝේටු ශඳයීම 
අනතුරු සිදු ශ .  2013  ේශාදී ශභභ ශභෝඹ අර OFRP 
( පිටත එ්ජිභ හිත ) ධීය ඹහත්රහ 55ක් ඳභණ  ශඳයීම ඇති 
අතය, ශභහිදී  ීවවිත වහනි 03ක් හේතහ වී ඇත.  

(ආ)    (i)   ශභෝඹ ට ්ේධනඹ කිරීභ භහශද අභහතයහ්ලශා විඹ 
ඳථඹට අඹත් ශනොවුණත් අදහශ ධීයඹන්ශද ළටුම විඳීභ 
වහ ඳසු ුමඹ යර  ටුතතු සිදු ය ඇත. ඳසු ුමඹ 
ශේදී ශභෝඹ   ශේ ළලියා ඉත් කිරීභ වහ ධීය යහඹ 
ම තිත ්සථහ විසින් රුපිඹම මිලියාඹන 1.8 මුදරක් 
විඹදම් ය ශෙජේ ඹන්ත්ර ශඹොදහ නිමින් හේ ග හයන් 
හරශාදී වරහත ශභෝශා ළලියා ඉත් ශොට  ධීය 
ඹහත්රහරට භන් කිරීභට භහේ හ දීශම් ළර 
පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ ය ඇත. තද, 2015 ේශා  
රුපිඹම මිලියාඹන 30 මුදරක් වරහත ශභෝඹ ශේ ළලියා 
ඉත් කිරීභ වහ මුදම ප්රතිඳහදන යජඹ විසින් රඵහ දී ඇත.  

           (ii)  වරහත ශභෝඹ ශේ ළලියා ශොරවීභ ම්ඵන්ධශඹන් 1998 
ශේදී ආසිඹහනු ්ේධන ඵළ්කුශ  මරය ඳවසුම් භත 
යන රද අධයඹනශාදී සථීය ම ඵළම්භක් සුදුසු ශනොන 
ඵ වඳුනහ ශන ඇති ඵළවින්, ශභෝඹ ශේ ළලියා ඉත් කිරීභ 
වළය ශනත් විමඳ ක්රිඹහ භහේඹක් නි ේශේල ශ 
ශනොවළ.  

           (iii)  විඳුභක් ලශඹන් ශම් වහ ළණීම් ඹන්ත්රඹක් භඟින් 
ශභෝඹ ශේ එතු න ළලියා ඉත් ය ධීය ජනතහශද 
ශඵෝේටු දිඹත් කිරීභ දවහ ඳවසුම් රහ දීභට  ටුතතු 
යනු රළශේ.  

195 196 



ඳහේලියාශම්න්තු 

           (iv)  ඉවත ළලියා ඉත් කිරීශම් ක්රිඹහ භහේඹ තුිබන් ශභෝඹ ට 
්ේධනඹ කිරීභ වහ ත න හරඹ ශභෝඹ ශේ 
ශොර වී ඇති ළලියා ප්රභහණඹ අනු ශනස න අතය, මලියා 
පිඹයක් ලශඹන් භහ 02 හරඹක් තුශදී දළනට ශභෝඹ 
ශේ ශොර වී ඇති ළලියා ඉත් කිරීභ වහ පිඹය ළම භට 
නිඹමිත ඵ ණන් ඵරහ ඇත.  

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී.  

 

  වදමෂ භාාවලන් ලැඩ ෂ ශැිර  රාම 

නිධාරින්වේ මිඟය: අකුරණ ප්රාවද්ය ය වල්ම් 

වොඨාසාවය 
தநழழ்ஸநளமழனழல்  கபைநநளற்க்கூடின கழபளந அலுயர் 

ற்ளக்கு :அக்குண ழபஹதச ஸசனளர் ழளழவு 

SHORTAGE OF GRAMA NILADHARIS WORKING IN TAMIL 

LANGUAGE: AKURANA DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION 

4805/’14 

11.ු අජිත් පී. වඳවර්රා මශ ා (ු අේදුල් ශලීම් මශ ා 

වලනුල ) 
(நளண்புநழகு அஜழத் பீ. ஸஹபபள - நளண்புநழகு அப்துல் லலீம் 

சளர்ளக) 

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Abdul 

Haleem) 

යහජය ඳරිඳහරන වහ සශේල ටුතතු අභහතයතුභහශන් ඇස 

ප්රලසනඹ- (1):  

(අ) භවනුය දිසත්රික්ශා, අකුයණ ප්රහශේශීඹ ශමම් ඵර 
ප්රශේලඹට අඹත් ග්රහභ නිරධහරි ම් 35 තුශ ශශන 
ශදභශ ථහ යන ඵහුතය ජනතහ ශනුශන් ශනඹ 
කිරීභ වහ ශදභශ බහහශන් ළර ශ වළකි ග්රහභ 
නිරධහරින් ඳස ශදශනකු ඳභණක් ඳත් ය ඇති ඵ එතුභහ 
දන්ශනහිද? 

(ආ) ඉවත වන් ග්රහභ නිරධහරි ම් 35 අතරින් ශදභශ ථහ 
යන ප්රජහ නිශඹෝජනඹ යන ග්රහභ නිරධහරි ම් 21 
වහ ශදභශ බහහ ථහ ශ වළකි ග්රහභ නිරධහරින් ඳත් 
කිරීභට ටුතතු යන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ වන් 
යන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශන නම්,  ඒ භන්ද? 

 

 ஸளது ழபையளக, உள்ளட்டலுயல்கள் அநச்சபக் 

ஹகட்ட யழள: 

(அ) கண்டி நளயட்டத்தழன் அக்குண ழபஹதச ஸசனளர் 

ஆளுகப் ழபஹதசத்தழற்குளழன 35 கழபளந அலுயர் 

ழளழவுகழல் யசழக்கும் தநழழ் ஹசும் ஸபைம்ளன்ந 

நக்களுக்களக ஹசயனளற்பொம்ஸளபைட்டு தநழழ் 

ஸநளமழனழல் கடநனளற்க்கூடின ந்து கழபளந 

அலுயர்கள் நளத்தழபம் ழனநழக்கப்ட்டுள்ஸதன்த 

அயர் அழயளபள? 

(ஆ) ஹநஹ குழப்ழடப்ட்ட 35 கழபளந அலுயர் 

ழளழவுகழல் தநழழ் ஹசும் நக்க 

ழபதழழதழத்துயப்டுத்தும் 21 கழபளந அலுயர் 

ழளழவுகளுக்ஸக தநழழ் ஸநளமழ ஹசக்கூடின கழபளந 

அலுயர்க ழனநழப்தற்கு டயடிக்க டுப்ளபள 

ன்த அயர் குழப்ழடுயளபள? 

(இ) இன்ஹல், ன்? 

asked the Minister of Public Administration and 

Home Affairs:  

(a) Is he aware that only five Grama Niladharis who 

can work in Tamil language have been appointed 

to serve the Tamil-speaking people who form the 

majority of population in the 35 Grama Niladhari 

Divisions belonging to the Akurana Divisional 

Secretary's Division in the Kandy District? 

(b) Will he state whether action will be taken to 

appoint Grama Niladharis who can work in Tamil 

Language to the 21 Grama Niladhari Divisions out 

of the aforesaid 35 in which the majority are 

Tamil-speaking people? 

(c) If not, why? 
 

ු ඩේලිේ.ඩී.වජ්. වවවනවිරත්න මශ ා (රාජය ඳරිඳාන 

ශා වනලවද්  යුුර අමා යුරමා)  
(நளண்புநழகு டழள்பெ.டி.ஹஜ. ஸசஸயழபத் - ஸளது ழபையளக, 

உள்ளட்டலுயல்கள் அநச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය භහ වභා * 

යනහ.  

 

* වභාවම්වය ම   බන ද ිළිතුරර: 
* சளபீடத்தழல் யக்கப்ட்ட யழட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) ශදභශ බහහ ථහ ශ වළකි ග්රහභ නිරධහරිරු 07 ශදශනක් ශනශා  
ශඹදී සිපාති.  

(ආ) ග්රහභ නිරධහරි III න ශ්රනිකඹට ඵහ ළම භ සිදු යනු රඵන්ශන් 
අනුභත ඵහ ළම ශම් ඳපාඳහපාඹ අනු ශ්රී ර්හ ප්රජහතහන්ත්රි 
භහජහදී ජනයජශා ළේ ඳත්රශා ඳශ යනු රඵන ළේ 
නිශ දනඹක් භඟින් අඹදුම්ඳත් ළහ, විබහ ශදඳහේතශම්න්තු 
භඟින් ඳත්නු රඵන ලියාඛිත තය විබහශා ප්රතිපර භත ඳත්නු 
රඵන ම්මු ඳරීක්ණඹක් භඟිනි.  

 ඒ ඒ ප්රහශේශීඹ ශමම් ශොේලහඹන්හි ඳතින පුය්තඳහුව ්යහ 
අනු ළේ ඳත්රශා  ඳරිදි මලියා සුදුසුම් පුයන රද ඉවශභ රකු්; 
රඵහ ඇති අශ්තක්ඹන්ශද අනුපිිබශශට පුය්තඳහුව පියවීභට 
ටුතතු යනු රඵයි.  

 ශදභශ බහහ ථහ යන ජනතහට අහධහයණඹක් ශනොන ඳරිදි 
එභ ජනතහ වහ අලය ශනහ ළඳීමභට ටුතතු ය ඇති අතය, 
ඵහ න්නහ රද සිඹුමභ ග්රහභ නිරධහරිරුන්  ඳත්වීභ  බහය ත් දින 
සිට ේ 05ක්  ඉකුත් වීභට ශඳය, යජශා ප්රතිඳත්තිරට අනුරඳ 
ශදන බහහ ප්රවීණතහ රඵහ ළම භ අනිහේඹ ය ඇත.  

(ඇ)     2014.06.10 දින සිට ක්රිඹහත්භ න ඳරිදි න ග්රහභ නිරධහරින් 05 
ශදශනකු අකුයණ ප්රහශේශීඹ ශමම් ශොේලහඹ දවහ අනුුතක්ත 
යන රද අතය ඒ වහ ශදභශ භහධයශඹන් ඉදිරිඳත් ව කිසිදු  
අඹදුම්රුකු සුදුසුම් රඵහ ශනොභළති ඵ දන්මි.  

 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහශද අයඹ ඇතු භහ 

විනහඩිඹක් රඵහ න්නහ.   

අද දින ඔඵතුභහ විසින් ප්රහලඹට ඳත් ශ, ඳහේලියාශම්න්තු 

උඳශේල හය බහ භහසි හේතහ නිකුත් කිරීභ ම්ඵන්ධ 

රු ථහනහඹතුභහට අශ්ත සතුතිඹ පුද යන්න ළභළතියි. ඒ 

හශදභ භව ශමම්තුභහ ඇතුළු හේඹ භඩාරරශා සිඹුම 

ශදනහටත්  අශ්ත සතුතිඹ පුද යනහ. රු ථහනහඹතුභනි, 
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[රු (වදය) යහජිත ශනනහයත්න භවතහ] 



2014 ජූලියා 09  

ඔඵතුභහ ඳහේලියාශම්න්තුට ඇති ශශන අුමත් ඳරිච්ශේදඹක්.  

ශතොයතුරු රඵහ ළම භට තිශඵන අයිතිශා ළදත් අසථහක් 

වළපාඹට ශභඹ රන්නට පුළුන්. අවුරුදු ණනහක් 

ඳහේලියාශම්න්තු  උඳශේල හය බහ ැකසවුද භවජනඹහට 

ශභළනි හේතහක් රළබුශඩා නළවළ.  එඹ ළදත් ඉදිරි පිඹයක් 

වළපාඹට ශ්රී ර්හ ඳහේලියාශම්න්තුශ  අඳ රනහ. 

 
ු රනිල් වික්රමිකංශ මශ ා (විුද්ධ ඳාර්නලව  

නායුරමා) 
(நளண்புநழகு பணழல் யழக்கழபநசழங்க - தழர்க்கட்சழ பதல்யர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ආඩාුව ඳහේලසශා ප්රධහන 

්විධහඹතුභහ භඟ එඟ ශනහ. උඳශේල හය බහ 

පිිබඵ භහසි හේතහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ළදත් හයණඹක්, 

ඳහේලියාශම්න්තු ආඩාුව ඳහරනඹ කිරීභ පිිබඵ. ශම් හේතහශන් 

හයණහ ණනහක් ශවිබ ශනහ. දළනට ශම් හේතහ දීරහ 

තිශඵන්ශන් අභහතයහ්ල 15යි.  තත් අභහතයහ්ල 5ක් හේතහ දීරහ 

තිශඵනහ.  නමුත් ම්භත ය නළවළ.  ශම් ආඩාුවශ  අභහතයහ්ල 

කීඹක්ද තිශඵන්ශන්?  සිඹඹද, වළටද, වළත්තෆඳවද?  අභහතයහ්ල 

ඵහුතයඹක් ශම් රු බහට හේතහ දීරහ නළවළ. භභ හිතන වළපාඹට 

ඒ  ළන ඊශඟට ශවනතු ශවොඹහ න්න ඕනෆ. උඳශේල හය බහ 

භහ 45ක් තිසශන ක්රිඹහත්භ ශරහ තිබුණහට, ශම් හේතහ අනු 

එ උඳශේල හය බහක් ඳභණයි ළඩි හය ණනක් ැකස 

ශරහ තිශඵන්ශන්.  ආේථි ්ේධන ටුතතු පිිබඵ උඳශේල 

හය බහ ඵළසිම යහජඳක් ඇභතිතුභහ ඹටශත් තිසවත් 

තහක් ැකස ශරහ තිශඵනහ. අශනක් ඒහ එච්චය ැකස ශරහ 

නළවළ. ශඳොම ්ේධන අභහතයහ්ලඹයි, ේභහන්ත අභහතයහ්ලඹයි  

විසි තහක් ැකස ශරහ තිශඵනහ.  මුදම අභහතයහ්ලඹ  ළදත්.  

ඒත් දව තහයි ැකස ශරහ තිශඵන්ශන්. එශවභ නම් ශම් ළදත් 

අභහතයහ්ල මීට රහ ැකස ශන්න ඕනෆ. ශම් පිිබඵ 

ඳහේලියාශම්න්තුශ  ඳරීක්හ අුව ශරහ තිශඵන ඵයි භට 

ශඳශනන්ශන්.  ඊශඟ  හේතහ ඉදිරිඳත් කිරීශම්දී අශනක් උඳශේල 

හය බහ ැකසවීම් ළන හේතහ ශරහ නළත්නම් ඔඵතුභහ භව 

ශමම්තුභහට කිඹන්න  ඒහ ැකස වුණහද නළේද කිඹරහ ශඳොඩි 

ටවනක් දභන්න කිඹරහ.   

ඊශඟට, තත් ළදත් ශදඹක් කිඹන්න භහ ළභළතියි. 109න 

සථහය නිශඹෝඹ ඹටශත් භහ හිතන්ශන් දළනට දභරහ තිශඵන ළර 

ටුතතුරට අභතය ඳහේලියාශම්න්තුශ ත්, ඇභතිතුභහශනුත් 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්. භවය විට ශම් අභහතයහ්ලර 

ළරසුම් වහ ප්රති භහශරෝචනඹ යන එ ඳහේලියාශම්න්තුට 

ළදත් ශනහ. රු ථහනහඹතුභනි, ඒ රුණ ඇතුශත් 

යන්න ඔඵතුභහට පුළුන් නම් මීට රහ ළර ටුතතුත් තිශඹයි. 

නළත්නම් ශම් හේතහ කිශඹ හභ ශඳශනන්ශන් භවය තළන්රදී 

යන ඉමීමම් ළන විතයයි.  ඒ අේථත් යන්න ශම් පිඹය 

න්න එ ශවොයි. රු ථහනහඹතුභනි, ශම් හේතහ ඉදිරිඳත් 

කිරීභ පිිබඵ භභ ශොශවොභත් ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ. 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු විඳක් නහඹතුභනි, ඒ පිිබඵ ශොඹහ ඵරහ අලය 

ටුතතු යන්නම්.  

සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත් ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ. රු 

අනුය දිහනහඹ භවතහ.  

වඳෞද්ලිල දැනුම් දීවමන් ඇසූ ප්රනනය 
தழ அழயழத்தல் ப யழள 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

 

ඕවනවේලියාල  යන අනලවර වංක්රමණියන් 
அவுஸ்தழஹபலினளவுக்குச் ஸசல்லும் சட்டயழஹபளத 

குடிஹனற்யளசழகள் 
ILLEGAL IMMIGRANTS TO AUSTRALIA 

 
ු අනුර දිවානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு அதப தழறளளனக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, 23(2) සථහය නිශඹෝඹ ඹටශත් ශභභ 

ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ  දීභ පිිබඵ භහ ඔඵතුභහට 

ශඵශවවින්භ සතුතින්ත ශනහ.  

අනය ්රභිකඹන් ශර ඕසශේලියාඹහ ඵරහ පිටත් ුමඹ 

ශ්රී රහ්කිඹන්ද ඇතුශත් 200ට ආන්න පිරික් ම්ඵන්ධශඹන් 

ඇති වී තිශඵන අවිනිලසචිත හතහයණඹ පිිබඵ භභ  ශභභ රු 

බහශ  අධහනඹ ශඹොමු යනු ළභළත්ශතමි.  

ඳසු ුමඹ ජුනි භ අදී -28ළනි දහ- විශදස භහධය ශවිබදයවු ය 

සිපාශා ශ්රී රහ්කි අනය ්රභිකඹන් ැකත් ශඵෝේටු ශදක් 

ඕසශේලියාඹහ ආන්න මුහුශේදී අනතුයට රක්වී ඇති ඵයි. 

අනයශඹන් ඕසශේලියාඹහනු මුහුදට ඇතුළු වශා ඹළයි කිඹමින් 

ශභභ ශඵෝේටු ශද ව ්රභිකඹන් ඕසශේලියාඹහනු ඵරධහරින් 

විසින් අත් අර්ගුට ශන ඇතළයි ද එභ හේතහ ශවිබ ශහ. 

ශශන වුද, ඕසශේලියාඹහ ශභභ සිදුවීභ ම්ඵන්ධශඹන් කිසිදු 

අදවක් ප්රහල කිරීභ ප්රතික්ශනඳ ය ඇති ඵද හේතහ වුණහ.  

ශම් මිනිසුන් ශනත් යටම ශොඹහ ඹන්ශන් ම ති විශයෝධී 

අුතරින් ඵ ළඵෆ වුද එඹ ඔවුන් විසින් ඉතහ ළභළත්ශතන් යන 

රද ශතෝයහ ළම භක් ඹළයි සිතිඹ ශනොවළකියි. මලියා ලශඹන්භ 

ඔවුන් ශභශවඹනු රඵන්ශන් ීවත් වීශම් දුසයතහ ව 

සුඳවසු ීවවිතඹක් පිිබඵ සිහින විසිනුයි. ඒ සිඹමර ඳශ 

තළබුද ඔවුන් මුහුදුඵත් න ශඵෝේ ටුකින් ීවවිත අහන යත 

ුතතු මිනිසුන් න්ශන් නළවළ.  

ඳසු ුමඹ 07ළනි ඳුදහ ඕසශේලියාඹහනු ඵරධහරින් විසින් අත් 

අර්ගුට ත් ශ්රී රහ්කි යණහතයින් 41ක් භරශපුට 

ආන්න මුහුශේදී නහවි වමුදහශ  "මුදුය" ශනෞහට බහය ශදනු 

රළබුහ. එඹ ය තිශඵන්ශන් එක්ත් ජහතීන්ශද ්විධහනශා 

යණහතයින් පිිබඵ ප්රඥප්තතීන් පිිබඵ කිසිදු ළරකිමරක් 

ශනොශොට ඵ තභයි ශඳශනන්න තිශඵන්ශන්. ශම් පිරි අත් 

අර්ගුට න්නහ රේශේ ය සථහනඹදීද ඹන්න ශවෝ දහද 

ඹන්න ළඩි විසතය ශවිබදයවු ය නළති ඵ භහධය හේතහ ය 

තිශඵනහ. එශනභ ඕසශේලියාඹහනු ආභන ටුතතු අභහතය සශොේ 

ශභොරින් ඕසශේලියාඹහනු භහධය ශත ඳහ ඇත්ශත් අත් අර්ගුට 

ත් ශනත් ශඵෝේ ටු ශවෝ ශනත්  පිරික් ඕසශේලියාඹහශ  

ශනොභළති ඵයි. ඔවුන් ඳශමු කි ශ  ශභශවභ පිරික් ශනොභළති 

ඵයි. එශනභ ඒ පිිබඵ ළඩිපුය අදවස දළක්වීභද ඔහු ප්රතික්ශනඳ 

ය ඇති ඵ හේතහ නහ. 

ශශන වුද ශම් තත්ත්ඹ තුශ පේශඹන් අත් අර්ගුට 

න්නහ රදළයි හේතහ ව ශසු පිරිට අත්ව ඉයණභ පිිබඵ 

ඇත්ශත් අවිනිලසචිත තත්ත්ඹක්. හේතහ න අන්දභට ඔවුන් ළඩි 

පිරි ශ්රී රහ්කිඹන් ඵළවින්ද, ඔවුන් තභ යටට ඇතුශත් ය ළම භ 

ඕසශේලියාඹහ විසින් ප්රතික්ශනඳ ය ඇති නිහද ඔවුන්ට අත්වී ඇති 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

ඉයණභ ශොඹහ ඵළීමශම් කීභක් ශභභ රු බහට ඳළශයනහ. 

ශභභ තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නඟින ඳවත ළටුමරට පිිබතුරු අදහශ 

අභහතයයඹහ විසින් ශභභ රු බහ වමුශ  තඵනු ඇතළයි භහ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

01. ජුනි භ අදී ඕසශේලියාඹහනු ඵරධහරින් විසින් රහ්කිඹන් 
ැකත් ශඵෝේටු ශදක් අත් අර්ගුට ත් ඵට න පුත 
තයඹක්ද? රු ථහනහඹතුභනි, භහ ශම් ප්රහලඹ ඊශායි 
බහය දුන්ශන්. ඊශා වස ශන ශොට ප්රිත්තිර භහ 
දළක්හ,  ඕසශේලියාඹහනු ඵරධහරීන් විසින් එඹ තයඹක් ඵ 
පිිබඅයශන තිශඵනහ. භහ දන්ශන් නළවළ, ජනතහශද 
ීවවිත භඟ තිඹක් තිසශන  ශභශවභ වළ්ුම මුත්තන් 
ශමරම් ශශන  ඇයිද කිඹරහ.  

02. එභ ශඵෝේටු ශදශහි සිපා ඵට හේතහ යන රද පිරිශන 
අනනයතහ වඳුනහ ශන තිශේද? ඒ දළන් ප්රධහන 
ප්රලසනඹක්.  

03. ශභභ අත් අර්ගුට ළම භ පිිබඵ ඕසශේලියාඹහනු ඵරධහරින් 
භහධයඹට ශතොයතුරු ශවිබදය  ශනොකිරීශම් විශලන 
ශවනතුක් තිශේද? ශම් මිනිසුන් එශවභ දින ණනහක් 
ඟහ ශන සිපාශා ඇයි? 

04. ඳසු ුමඹ 7ළනි දහ ර්හට බහය ශදන රද 41 ශදනහ ව  
ජුනි භ අ අත් අර්ගුට න්නහ රද පිරි අතය 
ඵතහක් තිශේද? ශම් එභ පිරිද? නළත්නම් ඒ 41 
ශන පිරික්ද, රු ථහනහඹතුභනි?  

05. එශන තිශේ නම් ශසු පිරිට අත් ව ඉයණභ කුභක්ද? 
අශනක් පිරිට ශභොක්ද සිදු ශරහ තිශඵන්ශන්?  

06. ඕසශේලියාඹහ භඟ අත්න් තඵහ ඇති ුමවිසුම්රට අනු 
රහ්කීඹ අනය ්රභිකඹන් ම්ඵන්ධශඹන් 
අනුභනඹ ශ ුතතු රභශ දඹ ශේද?  

 
ු නිවයෝමාල් වඳවර්රා මශ ා (විවද්  යුුර  

නිවයෝජය අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு ழஹனளநளல் ஸஹபபள - ஸயழளட்டலுயல்கள் 

ழபதழ அநச்சர்) 

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 

Affairs) 

Hon. Speaker, I answer the questions raised by the 

Hon. Anura Dissanayake as follows: 

1. The intimation by the Australian authorities to the 

Government of Sri Lanka has been in respect of 

one boat originating from Sri Lanka carrying Sri 

Lankans which had been intercepted. 

2. Identity of the occupants of the said boat has been 

established. 

3. The Government of Sri Lanka is unable to 

attribute a reason for an action taken by a third 

country. 

4. Yes. The Government of Sri Lanka has 

information only on the 41 illegal immigrants who 

were intercepted in late June and handed over on 

the 7th of July.  

5. The question does not arise. 

6. A Memorandum of Understanding has been 

signed on the 9th of November, 2009 between the 

Governments of Sri Lanka and Australia 

concerning Legal Cooperation against the 

Smuggling of Migrants.  

A Joint Working Group - JWG - on People 

Smuggling and Transnational Crime has been established 

between Sri Lanka and Australia through an Exchange of 

Letters. (The Hon. Jason Clare, Minister for Home 

Affairs and Minister for Justice of Australia, sent a letter 

on 15th October, 2012 proposing the establishment of 

JWG to which the Hon. G.L. Peiris, Minister for External 

Affairs had replied in agreement on 26th November, 2012, 

thus establishing the JWG.) The officials of the two 

Governments meet and discuss matters pertaining to 

combating people smuggling on an annual basis. That is 

with respect to the Bali Process.   

Sri Lanka and Australia work in close cooperation on 

combating people smuggling, which is an ongoing 

constructive engagement between key domestic 

operational agencies which underline the commitment to 

work together in practical ways to address people 

smuggling issues.  Thank you.   
 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රධහන ටුතතු. අද දින නයහඹ ඳත්රශා විඹ අ් 1 ව 2, 

මුද්ර දණඹ ළශළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ (අ් 1 ව 2) 

අනුභත කිරීභට. රු ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ ඵරලක්ති ළර 

ඵරන අභහතයතුභහ. 

 
වමුද්ර දණය ලැෂැ්වීමවම් ඳන  : නිවයෝ  

கடல்சளர் தவழ்ப்புத்  தடச் சட்டம்: 

எழுங்குயழதழகள் 
MARINE POLLUTION PREVENTION ACT : 

REGULATIONS 

[ழ.. 2.15] 

 

ු ඒ.ණර්.එම්. අේදුල් ාදර් මශ ා (ඳරිවර ශා 

පුනර්ජනනීය බ්වති ලැඩ බන අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு .ஆர்.ம். அப்துல் களதர் - சுற்ளடல், 

புதுப்ழக்கத்தக்க சக்தழ தழல் அநச்சர்) 

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

Environment and Renewable Energy) 
ஸகபய சளளனகர் அயர்கஹ, ளன் ழன்யபைம் 

எழுங்குயழதழனச் சநர்ப்ழக்கழன்ஹன்: 

"2008ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் இக்க கடல்சளர் தவழ்ப்புத்  தடச் 

சட்டத்தழன் 6ஆம் ழளழயழன் ()ஆம் ந்தழபெடதம் 39ஆம் 

ழளழவுடதம்  ஹசர்த்து யளசழக்கப்டும் 51ஆம் ழளழயழன் (2)ஆம் உட் 

ழளழயழன் (ஈ)ஆம் ந்தழனழன் கவழ் சூமல்து அநச்சபளல் 

ஆக்கப்ட்டு 2012 ஏகத்து 15ஆம் தழகதழன 1771/19ஆம் இக்க 

அதழயழஹசட யர்த்தநளப் த்தழளழகனழல் ழபசுளழக்கப்ட்டதும் 

2014.06.18ஆம் தழகதழ சநர்ப்ழக்கப்ட்டதுநள எழுங்குயழதழகள் 

அங்கவகளழக்கப்டுநளக." 

201 202 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 



2014 ජූලියා 09  

ஸகபய சளளனகர் அயர்கஹ, கடல் சட்ட க்கழன 

என்ழன நளளட்டின்டி எபை தவவு ளடள ஸ்ரீ ங்கள, அதச் 

சுற்ழபெள் இந்து சபத்தழபத்தழன் கடல் யங்க 

ஆய்வுஸசய்பெம் உளழநனப் ஸற்பொள்து. ஸ்ரீங்களயழன் 

தழப்ட்ட ஸளபைளதளப யனம் (EEZ )  அல்து 

ஆய்வுஸசய்து யங்கப் ஸபொம் தழப்ட்ட உளழநபெடன 

கடல் ழபஹதசங்கள் ங்கள் ழப்பப்யழட ட்டு நடங்கு 

ஸளழதளக உள். அதன் அர்த்தம் கடல்சளர் யங்கள் ங்கள் 

தழர்கள அழயழபைத்தழக்குத் ஹதயனளக உள்து.  

ளங்கள் ஏர் அபசளங்கநளக ஹநஹ கூப்ட்டத 

பழுநனளக உணர்ந்து, நலழந்த சழந்தனழன்கவழ் ங்கள் 

கடற்பப்ழலுள் யங்க ஆய்வுஸசய்ன ற்ஸகஹய 

ளளழன நட்டத்தழள ஸசனற்ழட்டங்க ஆபம்ழத்துள்ஹளம். 

ளங்கள் ழபளந்தழன யனத்தழல் ஸ்ரீங்களய எபை சுற்பொள 

நனநளக அழயழபைத்தழ ஸசய்ன ல்ள டயடிக்ககபெம் 

டுத்துள்ஹளம். அத்துடன், ளட்டின் நவன்ழடித் துன 

யழபைத்தழ ஸசய்யதற்கும் யழத டயடிக்கக 

ஹநற்ஸகளண்டுள்ஹளம். இந்த ல்ளத் துகழலும் 

வடித்தழபைக்கும் ழநனளது யங்கள் உட்ட கடல்சளர், 

கடற்கபப் குதழகள் நற்பொம் தழப்ட்ட ஸளபைளதளப 

யனத்தழஹ தங்கழபெள்து. ஆகஹய, ளங்கள் எபை ஸளபொப்ள 

அபசளங்கநளக இபைந்து நழத யர்க்கத்துக்கு பக்கழனநள 

கடல்சளர் சுற்ளடல் நற்பொம் உனழர் ஜந்துக்கள் இந்தத் துனழல் 

வடித்தழபைக்க ஹயண்டின அழயழபைத்தழனப் ஸ ஹயண்டும். தபம் 

நற்பொம் யங்கள் ஹசதப்டளநல் இபைப்த ழச்சனப்டுத்த, 

ல் பனழல் ஹணப்டுகழன்து ன்பொ உத்தபயளதநழக்க 

ல்ள நக்களுக்கும் ழனள ஆர்யம் உண்டு. கமழவுக 

உழஞ்சழ சநழப்டுத்தும் கடலின் ஸகளள்வு, அயற்த் 

தவங்கழல்ளநல் ஸசய்தல், இனற்க யங்கத் தழபைம்வும் 

உபையளக்கும் தன்ந ன்யற்ழன்பம் கடலுக்கு 

யபனனழல் ன் உண்நன ங்களல் 

உணபக்கூடினதளக உள்து.  

ஹநலும், க்கழன என்ழனம் நற்பொம் சளா்யஹதசச் சட்டக் 

ஸகளள்ககழன்டிபெம் ங்கள் ஸசளந்த சுற்ளடல் 

ஸகளள்ககழன்டிபெம் அயர்கது கடல் யங்கப் ஸ 

நது ளட்டுக்குத் தழப்ட்ட உளழந உண்டு. ஆகஹய, 

அயர்கது ழனளனளதழக்கத்துக்குள் டயடிக்ககள் அல்து 

கட்டுப்ளடு ஹயபொ ளடுகழன் சுற்ளடலுக்கு அல்து ஹதசழன 

ழனளனளதழக்க ல்க்கு அப்ளலுள் இடங்களுக்குச் ஹசதம் 

யழயழக்களது ன்பொ ழச்சனப்டுத்தழக் ஸகளள்யது அயர்கது 

ஸளபொப்ளகும். கமழவுகக் கடலில் வீசுதல் எபை யசதழனள 

ப ன்பொ கபைதப்டுயத ளம் ன்கு அழஹயளம். 

அஹதஹயனழல் நழதபளல் உபையளக்கப்ட்ட ல்ளக் 

கமழவுகபெம் டுத்து வீளழனம் குனச் ஸசய்பெம் எபை ஸளழன 

தளங்கழனளகக் கடல் கபைதப்டுகழன்து. அதழர்ஷ்டயசநளகக் 

கமழவு பகளநத்துயத்தழன் ஹளக்கு ற்பொக் 

ஸகளள்க்கூடினதளக இல். ஆனழதம், கடலில் கமழவுக 

வீசுயதளல் ற்டும் தவங்கள யழவுக  எபை சழழன 

ளடள ஸ்ரீங்கள இன்தம் உணர்ந்துஸகளள்யழல். 

ஆனழதம் ழத்தழல் கமழவு அகற்பொம் ஸகளள்வு 

ற்ளக்குனளக இபைப்தளல், எபை குழப்ழடப்ட்ட கமழவு 

கடலில் வீசப்டுயது தடுக்கப்டளத யழடனநளக இன்பம் 

ஸதளடர்கழன்து. ஆனழதம் அழயழபைத்தழ டயடிக்களுடன் 

இபைந்த, பன்ஸளபைஹளதும் இல்ளத கடலில் வீசும் 

பனத் தடுக்க தளயஸதளபை கட்டுப்டுத்தும் 

ஸசனல்பன அழபகப்டுத்துயது அயசழனம். இது 

சம்ந்தநளக உபொதழனளகக் கூ ஹயண்டினது ன்ஸயன்ளல், 

2008ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் இக்கக் கடல்சளர் சுற்ளடல் 

ளதுகளப்பு அதழகளபசச் சட்டத்தழன்டி கடலில் கமழவுக 

வீசுயது சம்ந்தநளக ல்ஹயபொ எழுங்குயழதழக 

அழபகப்டுத்தழ எழுங்குடுத்தப்ட ஹயண்டும்.  

தற்சநனம் சுற்பொள அழயழபைத்தழ, நவன்ழடித்து, 

ஸற்ஹளலினம் நற்பொம் கத்ஸதளமழல்துப் ழளழவுகள் 

ன்யற்ழன் ஸளழன அயழள கமழவு வர் நற்பொம் 

சளக்கட வர் ன் கடலுக்குள் தழணழக்கப்டுயது 

குழப்ழடத்தக்க பனழல் அதழகளழத்துள்து. தற்சநனம் 

குழப்ழடத்தக்க அவு நவன், சழப்ழ ன்யற் அள்ளும் 

இனந்தழபங்களும் கடலில் வீசப்டுகழன். அது ஸபைம்ளலும் 

துபகப் பளநளழப்பு டயடிக்ககழன்ஹளது 

ற்டுகழன்து. ங்கது கடற்கபப் குதழனச் சூமவுள் 

ஹலளட்டல்கள் நற்பொம் உணயகங்கழலிபைந்து 

ஸயழஹனற்ப்டும் சளக்கடவர், கமழவுவர் நற்பொம் 

யழச்சவபளக்கழனழலிபைந்து ஸயழஹனற்ப்டும் வர் ன் 

கடலுக்குள் யழடப்டுகழன். ஆகஹய, தனவுஸசய்து 

ளணனத்தழன் நபொக்கத்தபெம் கபைத்தழற்ஸகளள்வும். நது 

ளட்டின்  ஸளபைளதளபம் நது தவயச் சுற்ழபெள் கடல் 

யத்தழலும் தங்கழபெள்து. நது ளட்டின் ஸளபைளதளபத்தழன் 

பக்கழன தூண்கழல் என்ள சுற்பொளத்துனளது சழந்த 

கடற்கபச் சூமலில் தங்கழபெள்து. நது ளட்டுக்கு யபைகழன் 

சுற்பொளப் னணழகள் சழந்ததும் ளதுகளப்ளதுநள 

கடற்கபப் ழபஹதசங்கஹன ளடிச் ஸசல்கழன்ளர்கள். 

நவன்ழடி நற்பொம் கடல் சளர்ந்த ஸதளமழல்களுக்கு கடற்கப 

ன்து நழகவும் பக்கழனநளதளகும். உள்ளட்டயர்களும் 

யழபைம்புகழன் ஏர் இடநளக கடற்கப களணப்டுகழன்து.  

கமழவுகக் கடலில் வீசுயதன்பம் பக்கழனநளக யழத 

உனழர்கழன் இமப்பு ன் அளனத்த யழங்கக்கூடினதளக 

உள்து. ன்தடன அதழகளபத்தழன் கவழுள் கடல்சளர் சூமல் 

ளதுகளப்பு அதழகளபசனளது, கடலில் கமழவுகக் 

ஸகளட்டுயதளல் ற்டும் இடர்கள் நற்பொம் அளனங்கக் 

கண்டழந்துள்து. நற்பொம் கடலில் வீசுயதளல் ற்டும் 

கடல்சளர்  நளசுடுத்தக் கட்டுப்டுத்துயதற்களக கடல்சளர் 

தவழ்ப்புத் தடச் சட்டம் சழ அயசழனநள சட்ட 

ற்ளடுகளுடன் தழபைத்தப்ட்டது. இச்சட்ட ற்ளடுகள் 

எபைபுத்தழல் கடல் யங்க அசுத்தநடனச் ஸசய்யதத் 

தடுப்துடன், நபொபுத்தழல் சுற்ளடல் இடர்கபெம் 

தடுக்கழன். இதன்டி குப்க வீசுயதற்கு 

நளற்பொயமழகள் இல்ளத சந்தர்ப்த்தழல் நளத்தழபம் அயற் 

கடலில் வீசபடிபெம். இதழல் நவப் னன்டுத்த படினளத 

கமழவுகள் நளத்தழபம் அடங்கும். ஹநலும், கடற்கபப் 

ழபஹதசங்கழல் கமழவுக வீசும் இடங்க இம்கண்டு, 

அயற் உளழன பனழல் ளழஹசளதழத்து, சுற்ளடலுக்கு தவங்கு 

யழயழக்கழன்தள? இல்னள,  அழக்கனழடல் 

ஹயண்டும்.  

நது ளட்டின் கடல்சளர் யனம் நற்பொம் அதன் 

கபஹனளபங்கழல் கமழவுகள் வீசுதக் கட்டுப்டுத்தும் 

ஹளக்கழல்  2008ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் இக்க கடல்சளர் 

தவழ்ப்புத் தடச் சட்டத்தழன் 27 நற்பொம் 51ஆம் ழளழவுகள் 

ஹதயனள சட்ட ற்ளடுக அழத்துள். இதன்டி, 

கடல்சளர் சுற்ளடல் ளதுகளப்பு - கடலில் கமழவுக 

இடுயதற்கு அதநதழப் த்தழபங்க யமங்குதல் - 

ஸதளடர்ழள சட்ட எழுங்கநப்புகள் ற்ஸகஹய 2013ஆம் 

ஆண்டு ஆழ நளதம் 28ஆம் தழகதழன 1816/37ஆம் இக்க 

யர்த்தநளப் த்தழளழகனழல் ழபசுளழக்கப்ட்டது. இந்தச் சட்ட 

எழுங்கநப்புக்கழன்டி, தவங்கு யழயழக்கக்கூடின 

ஸளபைட்க அப்புப்டுத்த படிபெம். இனந்தழபங்கள், 

இபசளனநற் உபையநற் ளப் ஸளபைட்கள், இபைம்புப் 

ஸளபைட்கள், கற்ளகள் - "ஸகளங்கழளவட்" நற்பொம் ஸகடுதல் 

அல்ளத ஸளபைட்கள், கப்ல்கள், யழநளங்கள், நழதளல் 

உபையளக்கப்ட்ட கட்டிடங்களுடன சழதவுகள் ன்யற் 

இங்கனழன் ஆதழக்கத்துக்கு உட்ட்ட கடல் ல்ப் 
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குதழனழல் - சட்ட எழுங்கநப்ழல் உள்டக்கப்ட்டுள் 

ழனதழகளுக்கும் ழந்தகளுக்கும் உட்ட்ட கடல்சளர் 

யனம் நற்பொம் அதன் கபஹனளபப் குதழகழல் - கடல்சளர் 

சூமல் ளதுகளப்பு அதழகளபசனழளல் அதநதழப்த்தழபம் 

யமங்கப்ட்டுள்யர்கத் தயழப, ஹயபொ ந்த பைக்கும் வீச 

படினளது. இந்தச் சட்ட எழுங்கழன்டி, இங்கனழன் 

ஆதழக்கத்துக்கு உட்ட்ட கடல்சளர் யனம் நற்பொம் அதன் 

கபஹனளபப் குதழகழல் நக்கழன் ஆஹபளக்கழனத்துக்கு 

ஹகடுயழயழக்கக்கூடின ஸளபைட்க வீசுயது 

தடுக்கப்ட்டுள்து. இச்சட்ட எழுங்கநப்புக்கு உட்ட்ட 

ஸளபைட்க வீசுயதற்கு கடல்சளர் ளதுகளப்பு அதழகளபச 

அதநதழப்த்தழபம் யமங்கும். இச்சட்ட எழுங்கநப்ழன்பம் 

கடலில் கமழவுகள் இடப்டுகழன் டயடிக்ககள் 

எழுங்கநக்கப்ட்டு, கடல்சளர் சுற்ளடல் நளசடதக் 

குக்கக்கூடினதளக இபைக்கும். 

இந்த சட்ட எழுங்கநப்பு கடல்சளர் ழபஹதசங்கழல் 

ஸளபைட்க வீசுயதற்கு சர்யஹதசத்தளல் ற்பொக் 

ஸகளள்ப்ட்ட டபக அழபகப்டுத்துகழன்து. 

ஆகஹய, இந்த சட்ட எழுங்கநப்பு சுற்ளடலுக்கு உகந்த 

பனழல் கமழவுக ஸயழஹனற் உதவுகழன்து. ஹநலும், 

இது இங்கத் தவயழன் கடல் சுற்ளட ளதுகளக்க 

உதயழனளக இபைக்கும். ஆஹபளக்கழனநள கடல்சளர் சுற்ளடலில் 

தங்கழபெள் கடல்சளர் கத்ஸதளமழல் துகது வடித்தழபைக்கும் 

ழநன ழச்சனப்டுத்தழக்ஸகளள் இந்த பதற்டினள 

பனற்சழ உதயழனளக இபைக்கும். தழர்கள சந்ததழனழளழன் 

ஹதயகழல் ந்தயழத குளடும் ஸசய்னளது ளட்டு 

நக்களல் இனற்க யங்கள் பழுநனளக 

உஹனளகப்டுத்தப்ட ஹயண்டுஸநன்பொ அபசளங்கம் 

ஸதளழயழத்துள்து. அந்த யகனழல், கடல்சளர் சம்ந்தப்ட்ட 

துக அழயழபைத்தழ ஸசய்ன ளங்கள் டயடிக்க 

டுத்துள்ஹளம். ஹநலும், கடல்சளர் சுற்ளடப் 

ளதுகளக்கவும் ளங்கள் டயடிக்க டுத்துள்ஹளம்.  

எஹபஹபத்தழல் ழகழ்யதுஹள, 2014ஆம் ஆண்டு ஆழ 

நளதம் 29ஆம் தழகதழ 'The Sunday Times' த்தழளழகனழல் 

சபத்தழபங்கப் ளதுகளப்தன் பக்கழனத்துயத்தப்ற்ழ 

கட்டுபஸனளன்பொ ழபசுளழக்கப்ட்டிபைந்தது. இந்தக் 

கட்டுபனழன் ழுத்தளர், ளம் கடல் நற்பொம் கபஹனளபப் 

குதழக ங்கள் ஸசளந்த ன் நற்பொம் தழர்கள 

சபதளனத்தழன் ன் ழநழத்தம் ன் ளதுகளக்க ஹயண்டும் 

ன்தற்கள களபணங்கபெம் யழபநளகக் கூழனழபைந்தளர். 

அயபைக்கு ங்களுடன ன்ழ!  
 

ප්රනනය වභාිමමු රන දී. 
யழள டுத்தழனம்ப்ஸற்து. 

Question proposed. 

 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

රු ජිත් ශප්රනභදහ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 2.26] 

 

ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භවත්භහ හන්ධිතුභහශද ප්රහලඹකින් 

භහ භශද ථහ ආයම්බ යන්න  ළභළතියි. එතුභහ ශභන්න ශම් 

 ආහයඹට ප්රහල ය තිශඵනහ.  

“Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every 

man's greed”  

"භව ශඳොශශොට ෆභ මිනිකුශදභ අලයතහ පුයහලියාඹ වළකි නමුත්, 

ඔවුන්ශද තඩාවහ න්සිවිඹ ශනොවළකිඹ." 

ඒ ප්රහලඹත් භඟභ, අද දශන මුද්ර දණඹ ළශළක්වීශම් 

ඳනත ඹටශත් නිකුත් යන රද නිශඹෝ හච්ඡහ යන ශම් 

අසථහශ දී භශද අදවස කිහිඳඹකුත් ඉදිරිඳත් යන්නට රළබීභ 

ළන භහ තුටු ශනහ. රු ථහනහඹතුභනි, ආලසචේඹත්       

ශ්රී ර්හශ  ඳරිය ක්ශනත්රඹට ශරොකු ප්රමුතහක් රඵහ ශදනහඹ 

කිඹන ශම් යජඹ මුද්ර දණඹ ළශළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ 

ම්භත යන අසථහට අදහශ ඇභතියඹහ වබහුම ශරහත් 

නළවළ. ඇභතියඹහ වබහුම ශනොවීභ තුශ ඇස ශද ඉදිරිපිටභ 

ඉදිරිඳත් න හක් ගඹ තභයි, ශම් යජඹ ඳරියඹ සුැකකීභ වහ 

ළඩි ඹම් ළදත්භක්, ළඩි ඹම් ප්රමුතහක් රඵහ ශදන්ශන් නළති 

ඵ. විශලනශඹන්භ ඳහරිරි ක්ශනත්රඹට යජඹ රඵහ ශදන 

පානහභ ඒ ක්රිඹහශන්භ ශඳශනනහ.  

මුද්ර දණඹ ළශළක්වීභ වහ යජඹ න්නහ ව සිඹුම පිඹය 

අපි ඇත්ත ලශඹන්භ අඹ යනහ. නමුත් මුද්ර ක්ශනත්රශා 

ඳරිය සුැකකීශම් ක්රිඹහලියාඹට ශඳය ශොර බිශම් ඳරිය 

සුයක් ගතබහඹ ව ඳරිය ්යක්ණඹ පිිබඵ යජශා ඳළපාකිරිඹ 

දිවහ ඵරන එ ශඹෝයයි කිඹරහ භහ ශම් අසථහශ දී හිතනහ.  

ඇත්ත ලශඹන්භ ේතභහන යජශා ඳරිය ක්ශනත්රශා 

ක්රිඹහහයම් දිවහ ඵළුමශොත් අද අශ්ත යටට ජහති ඳහරිරි 

ළරළසභක් නළවළ. ශොශ ෆමරට ඳභණක් සීභහ වු්; චන 

කිහිඳඹක් තිශඵනහ; අකුරු පාක් තිශඵනහ. නමුත් ඳළවළදිලියා, 

විධිභත් ඳහරිරි දේලනඹක් අද ේතභහන යජඹ ක්රිඹහත්භ 

යන්ශන් නළවළ. එට තිබිඹ ුතතු අභහතයහ්ල පා එක් 

එක්ශනහශද ශේලඳහරන පිඳහඹන් ්සිඳුහ ළම භ උශදහ 

ෆලියා ෆලියාරට රරහ තිශඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, නීවවී ක්ශනත්රඹ ශනුශන් ශනභ 

අභහතයහ්ලඹක් තිශඵනහ; ඳහරිරි ක්ශනත්රඹ ශනුශන් ශනභ 

අභහතයහ්ලඹක් තිශඵනහ; උේභිද උදයහන ශනුශන්, ත් 

උදයහන ශනුශන් තත් අභහතයහ්ලඹක් තිශඵනහ. ඒහ එට 

තිබිඹ ුතතු අභහතයහ්ල; එට තිබිඹ ුතතු ආඹතන. එ 

අභහතයහ්ලඹකින් ක්රිඹහත්භ විඹ ුතතු හේඹ බහයඹ වහ එක් 

එක් ශනහශද ශේලඳහරන ඕනෆ එඳහම් හශදභ තභන්ශද 

ශඳෞේලියා අභිභතහේථ  ්සිඳුවීභ වහ ඇභතිම් තුනක් අද 

ක්රිඹහත්භ නහ. දළන් ශම් ඇභති ජනිහ තුන අද ශභොක්ද 

යටට    ඉදිරිඳත් යන්ශන්? නීවවී ක්ශනත්රඹ ත්ශතොත්,  නශා 

සිපාන අලියා ශවොයම් කිරීශම් යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භ නහ. 

ඳහරිරි ක්ශනත්රඹ ත්ශතොත් අද දළ ජහහයභට උමඳන්දම් රඵහ 

දීරහ ස ළපිමර උනන්දු යවීශම් යහඳිතිඹ  ක්රිඹහත්භ නහ.  

ඒ හශදභ උේභිද උදයහන, ත් උදයහන ක්ශනත්රශා ශභොක්ද 

සිේධ ශන්ශන්? න අලියා  අනහථහහයරට ශනළමරහ අලියා පා 

පිට යට ඳළටවීශම් ජහහයභ ක්රිඹහත්භ නහ. ත් උදයහනර 

ඉන්න තහ සිවුඳහවුන්ට අද වහභශත් ඉන්නට සිදු ශරහ 

තිශඵන්ශන් ඒ අදහශ අභහතයහ්ලඹ වරිඹහහය ටුතතු ශනොකිරීභ 

නිහයි.  

දළන් ඵරන්න, එ අභහතයහ්ලඹකින් ක්රිඹහත්භ විඹ ුතතු 

හේඹ බහයඹ අභහතයහ්ල තුනට රරහ තිබිඹදීත් සිදු ශරහ 

තිශඵන ශේ. එ ඳළත්තකින් ශවොය න අලියා ජහහයභ, තත් 

ඳළත්තකින් ශවොය දළ ජහහයභ, තත් ඳළත්තකින් අශ්ත යශේ 

තුන් පිට යටට ඳටහ ඹළවීභ. වළඵළයි ශම් යජශා ප්රහලන දිවහ 

ඵළුමහභ ශභොනහද ඒහශා තිශඵන්ශන්? "දිනමු ශ්රී ර්හ - 

භහින්ද චින්තන" ශඳොශත් ශභොක්ද කිඹන්ශන්? "භහින්ද චින්තන 
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ඉදිරි දළක්භ" ශඳොශත් ශභොක්ද කිඹන්ශන්?  ශඵොශවොභ රසන 

චන පාක් ඉදිරිඳත් යනහ, ඳරිය සුයක් ගතබහඹ ශනුශන්. 

යන් ශදයණ යහඳිතිඹ, දළ ජඹ යහඳිතිඹ, පිිබරු යහඳිතිඹ, 

ජමිතුරු යහඳිතිඹ, වරිත පිඹ යහඳිතිඹ, වරිත ර්හ 

ළරටවන, ුමරිතුරු ශණ ළරටවන, වරිත පිඹරු පුයය 

ළරටවන, නිමර පිරු්; යට. ශභොක්ද, ශම් විහිළු?  රසන 

චන භහරහක් ඳභණයි. වයඹක් නළවළ; යටට ඳශක් නළවළ; භය 

වු්; ළර පිිබශශක් නළවළ; ක්රිඹහත්භ ළරළසභක් නළවළ; ජහති 

දේලනඹක් නළවළ; ජහති ළර පිිබශශක් නළවළ. වළඵළයි, චන 

භහරහක් නම් තිශඵනහ. චනරට ඳභණයි, අද සීභහ ශරහ 

තිශඵන්ශන්. දළන් ශම් අභහතයහ්ල තුන තුශ කිසිභ ඒහඵේධතහක් 

නළවළ; කිසිභ ම්ඵන්ධීයණඹක් නළවළ. පුළුම දළක්භක් නළවළ. 

"ඹන්ශන ශොශවනද භමශර ශඳොම" ඳරිය ප්රතිඳත්තිඹක් තභයි, 

ේතභහන යජඹ ශම් අභහතයහ්ල තුන වයවහ ක්රිඹහත්භ යන්ශන්. 

ශරෝශටභ ශඳශනන්න, යටටභ දළශනන්න විවිධ අණඳනත් 

ශශනනහ; ම ති-රීති ශශනනහ; ශයගුරහසි ශශනනහ; 

නිශඹෝ ශශනනහ. වළඵළයි, ඳරියඹ සුයක්හ  කිරීශම්, ඳරිය 

දණඹ ළශළක්වීශම් අ්, පිරිසිදු ශච්තනහක් ේතභහන යජඹට 

තිශඵනහද නළේද කිඹන එ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. භහ විලසහ 

යනහ, යජඹ  ක්රිඹහත්භ යන්ශන් ය්නඹක් ඳභණයි, රසන 

යඟඳෆභක් ඳභණයි කිඹන එ. චන භහරහට ඳභණක් සීභහ 

ශරහ, ඳළවළදිලියා ක්රිඹහහරී ළරළසභක් නළති අද අශ්ත යශේ ඳරිය 

සුයක් ගතබහඹ රභ රභශඹන් විනහල වී ඹන ුතඹ අඳ 

සිපානහඹ කිඹන එ නහටුශන්  වුණත් ප්රහල යන්න සිේධ 

ශනහ.   

ඳරියඹ සුැකකීශම් යහඳහයඹ අද වමුලියාන්භ 

ශේලඳහරම යණඹ වී තිශඵනහ. ශොච්චය චන තිබුණත් භදි; 

ශොච්චය ම ති-රීති, ශයගුරහසි තිබුණත් භදි.  අපි පිිබන්න ඕනෆ,  

ශේලඳහරන නහඹත්ශා ආශීේහදඹ,  ශේලඳහරන නහඹත්ශා 

අනුග්රවඹ, ශේලඳහරන නහඹත්ශා භළදිවත් වීභ නළත්නම් 

කිසිදහ  තියහය ඳරිය සුයක් ගතබහඹක්  අශ්ත  යශේ සථහඳනඹ 

යන්න ඵළවළ කිඹන එ. විශලනශඹන්භ ශම් අභහතයහ්ලඹ ඇඳ 

ළඳ ශරහ සිපාන්ශන් නඹ විනහල යන්න ශනොශයි, නඹ 

සුයකින්නයි.  නමුත් අද ශභොක්ද,  සිේධ ශරහ තිශඵන්ශන්? අද 

අශ්ත යශේ දළ ජහහයභ  ප්රචලියාත වී තිශඵනහ. ශම් කිුතතු 

යජශඹන් භහ අවන්ශන් ශම් හයණඹයි. තිස ය ුතද හඳඹ  

නතය යන්න, ශොපා ත්රසතහදඹ ඉය යන්න ඔඵතුභන්රහට 

පුළුන්භ රළබුණහඹ කිඹනහ. වළඵළයි, දළ ජහහයභ නතය 

යන්න ඵළරි වුණහ. දළ ශවොරුන්ශද, නඹ විනහල යන  

ශවොරුන්ශද, න අලියා ශවොයහ න ශවොරුන්ශද ඒ ටුතතු  නතය 

යන්නට ඔඵතුභන්රහට ඵළරි වී තිශඵනහ. ඒට ශවනතු 

ශභොක්ද කිඹහ විශලනශඹන්භ ශම්  කි ුතතු යජශඹන් භහ 

අවන්න ළභළතියි. කුරිරු ශොපා ත්රසතහදඹ අන් ශහ නම්, 

ශම් යශේ ඳරියඹ විනහල යන ශේලඳහරන අඵහරයින්, 

ශේලඳහළුන් ම තිඹ වමුට ශන ඒශම් ටුතත්ත යන්නට ඵළරි 

ඇයි කිඹහ භහ අවනහ.  අද අශ්ත යට දළ භ්ශොමරරුන්ශද 

ඳහයහදීඹක් ඵට ඳත් වී තිශඵනහ; අද අශ්ත යට ළරෆ 

ඳහළුන්ශද ඳහයහදීඹක් ඵට ඳත් වී තිශඵනහ.  වළභ තළනභ 

තයශට ළරෆ ඳන අඹ අද නිදළමශම වළසිශයනහ. ඒ අඹ ම තිඹ 

වමුට ශන එන්ශන් නළත්ශත් භන්ද කිඹන එ අපි වළශභෝටභ 

ප්රලසනඹක්. නඹ ශොමරන, ළරෆ ඳන න ශොමරරුන් 

අද යට ශොමරන යජශා ජ මිතුයන් ඵට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහඹ කිඹන එ නහටුශන් ශවෝ කිඹන්නට ඕනෆ. ඒ 

තභයි තයඹ; ඒ තභයි ඇත්ත.  

රු ථහනහඹතුභනි, අද නිමර නහන්තයශා තයශට 

ස ළපීභක් ක්රිඹහත්භ නහ. විසිවතය ඳළශාභ, තුන්සිඹ 

වළටඳස දශභ ඒ නහන්තයශා ස ඳනහ. ශොඳභණ ස 

ඳනහද කි ශොත්, ශෞයම ඹ භවහ ්ක යත්නඹ නිමර 

නහන්තයඹට ුමහිමරහ ඒ ස භවණ ශහ.  ඳළඹ 24ක් ුමශා 

නළවළ, භවණ යපු ස පාත් ඳහ දළම්භහ. ශම් හශද භවහ ඳරිය 

විනහලඹක් ක්රිඹහත්භ යන ඵරත් වසතඹ ශභොක්ද? ශොපාඹහ 

ඉය යපු එට ශම් යජඹට අපි ප්රල්හ යනහ. ශොපාඹහ ඉය 

යපු යජඹ ඳරියඹ විනහල යන ශම් ඳරිය ත්රසතහදඹට ඉර 

තඵන්ශන් ඇයි කිඹන එ භභ අවන්න ළභළතියි. රු 

ථහනහඹතුභනි, තභන්ශද නිහීන ක්රිඹහන් ක්රිඹහත්භ යන 

සුච කීරු ශෝරඵහරඹන්ට යදහන රඵහ දීභ තුශ දහත් 

අශ්ත යශේ ඳරියඹ සුයකින්නට ඵළවළ; දහත් අශ්ත යශේ 

ඳරියඹ ආයක්හ යන්නට ඵළවළ. අද අශ්ත යශේ ඳරිය 

්යක් ගතබහඹ ප්රහශඹෝුම ක්රිඹහත්භ කිරීභ සිහිනඹක් ඵට 

ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, අද අශ්ත ශනෝදයහනර සශ ච්ඡහ 

භහේශෝඳශේලයින් 520ක් ඉන්නහ. නිඹහභරුන්ට අභතය 

නීවවීන් ආයක්හ යන්නට, නීවවී ක්ශනත්රශා උදයහන 

ආයක්හ යන්නට සශ ච්ඡහ භහේශෝඳශේලයින් 520ක් 

ඉන්නහ. ශම් අඹ තභයි ශනෝදයහනර ඳරියඹ සුැකකීභ උශදහ 

ඉභවත් හේඹ බහයඹක් යන්ශන්. දිවි ඳයදුට තඵහ තහ 

සිවුඳහහත් භඟ ළපාරහ, න  ශොමරරුන් භඟ ළපාරහ,  

යශේ ඳරිය සුයක් ගතබහඹ, යශේ න ම්ඳත, යශේ දළ ම්ඳත, 

යශේ නීවවී ම්ඳත සුයක්හ යන්නට ශම් සශ ච්ඡහ 

භහේශෝඳශේලයින් ඉභවත් හේඹ බහයඹක් යනහ. 

 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
Order, please! ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ ඵරලක්ති ඇභතිතුභහ 

ඉන්නහද?  

 

ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නළවළ. ආඩාුව ඳක්ශඹන් ඉන්ශන් භන්ත්රීරු ශදන්නයි. 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
මුද්ර ටුතතු බහය ඇභතිතුභහට එන්න කි හ නම් ශවොයි. ශම් 

විඹඹ ශනස.  

 

ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, විශලනශඹන්භ භභ ශම් ථහ යන්ශන් 

ඳරිය ක්ශනත්රඹ ළන. දළන් ශභතළන නිශඹෝ ශනළමරහ 

තිශඵන්ශන් මුද්ර දණඹ ශක්හරන්නටයි. රු 

ථහනහඹතුභනි, භව මුහුශේ දණඹ නතය යන්නට ශඳය 

ශොර බිශම් දණඹ නතය යන්නට ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ 

ඵරලක්ති ඇභතිතුභහ ටුතතු යන්නට ඕනෆඹ කිඹන එයි භශද 

තේඹ. ශරෝඹට ශ්තන්න ම ති-රීති, ශයගුරහසි ශශනනහ. 

ශරෝඹට ශ්තන්න විවිධ නිශඹෝ ශදනහ. ශොඳභණ නිශඹෝ 

ශනහත්, ශොර බිශම් නිශඹෝඹ ක්රිඹහත්භ න්ශන් නළත්නම්, 

මුද්රශා දණඹ නතය කිරීශම් නිශඹෝ ක්රිඹහත්භ යන්ශන් 

ශොශවොභද කිඹන එ භභ අවන්න ළභළතියි. 

රු ථහනහඹතුභනි, විශලනශඹන්භ ඌ ඳශහත් බහ 

භළතියණඹත් භඟ අද ඳරිය ක්ශනත්රශා සිදු ශරහ තිශඵන්ශන් 

ශභොක්ද? ළරඹ ආයක්හ යන, ඳරියඹ සුයක්හ යන 

සශ ච්ඡහ භහේශෝඳශේලයින් 520ක් ඉන්නහ. ඒ අඹ ඳළත්තට 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

වීසි යරහ ඌ ඳශහත් බහ භළතියණඹ නිහ ඇභති ශෝර 

ඵහරයින් ශොේලහඹක් වහ අද ැකකිඹහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. 

එශවභ ශොශවොභද ඳරියඹ සුයකින්ශන්? එශවභ ශොශවොභද 

නඹ ආයක්හ යන්ශන්? එශවභ ශොශවොභද තහ සිවුඳහහ 

ආයක්හ යන්ශන්?  රු ථහනහඹතුභනි, ඳරියඹ ආයක්හ 

යන්නට දල ණනහක් තිසශන  ීවවිතඹ ඳහ ළඳ යමින් 

ටුතතු යන සශ ච්ඡහ භහේශෝඳශේලයින් ඉන්නහ. ඹහර 

ජහති ශනෝදයහනඹට ඔඵතුභහත් එළනි නිරධහරින් ඳත් ය 

තිශඵනහ. එශවභ තිබිඹදී අද ඳරියඹ සුයක්හ යන්නට 

ඇභතියඹහශද අඵහරයින්, ඇභතියඹහශද ශව්චයිඹරහ, 

ඇභතියඹහශද අතශොළුන් ශොේලහඹක් ඳත් යනහ.  

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අවුරුදු නඹක් තිසශන ඉන්න අඹත් ඉන්නහ. 

 
ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අනිහේඹශඹන්භ. ඔඵතුභහත් ඒ පිිබන්නහ. ශභච්චය 

හරඹක් ඳරියඹ ආයක්හ යන්නට, න ීවවීන් ආයක්හ 

යන්නට, න ම්ඳත ආයක්හ යන්නට ළඳ කිරීභක් යපු අඹ 

ඳඹට ඳෆශන දවිලියා තයම්ත් ණන් න්ශන් නළති කු්; 

ඵක්කිඹට විසි යරහ ශඵොරුට ම්මු ඳරීක්ණ ඳත්රහ, 

ශරොකු යඟඳෆභක් යරහ ශව්චයිඹරහ පාක් ඳත් යනහ. ඒ 

ශභොනහටද? ඳරියඹ සුයකින්න. ශභශවභ ඳරියඹ සුයක්හ 

යරහද ශම් මුද්රශා දණඹ තුයන් යන්න ඔඵතුභන්රහ උත්හව 

යන්ශන්? භව මුහුශේ දණඹ නතය යන්නට ඉසශමරහ 

රුණහය ශොර බිශම් අද සිදු න දණඹ නත්න්න. තුන්සිඹ 

වළටඳස දශනභ, විසිවතය ඳළශාභ භව දම එිබභවශන් 

ක්රිඹහත්භ න ශම් ඳරිය විනහලඹ ළන දළන් ඉරහත් අශ්ත 

ඳරිය ඇභතිතුභහශද අධහනඹ ශඹොමු ශ හ කිඹරහ භභ ප්රහේථනහ 

යනහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, විශලනශඹන්භ භභ ඔඵතුභහශදත් 

අධහනඹ ශම් හයණඹ ශශයහි ශඹොමු යනහ. අද ඳරිය 

ඇභතිතුභහ නිශඹෝ ශනළමරහ තිශඵනහ, ඳරිය දණඹ 

ශක්හරන්න. ඒ ශවොයි.   

 
ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා (නිජ ව ල් ර්මාන්   

අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு அதப ழளழனதர்ர னளப்ள - ஸற்ஹளலினக் 

கத்ஸதளமழல்கள் அநச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Petroleum Industries)  

මුද්ර දණඹ ශක්හරන්න. 

 
ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මුද්ර ඳරිය දණඹ ශක්හරන්න. ශඵොශවොභ සතුතියි, 

නිළැකදි ශහට. මුද්ර ඳරිය දණඹ ශක්හරන්නට නිශඹෝ, 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. ඒහ අපි සුඵහදී පිිබන්නහ. 

 ඒ ශඵොශවොභ ශවොයි. වළඵළයි,  ඔඵතුභන්රහ භට රුණහය ශම් 

හයණඹ කිඹන්න. මුද්ර දණඹ ළශළක්වීභ වහ ඔඵතුභන්රහ 

නිශඹෝ ශන  එනහ. නමුත් අදටත් ශොශශොන්නහශ  

මීශතොටමුමශම කු්; න්දක් තිශඵනහ. ශම් කු්; න්ද නළති 

ය න්නට ඳහරිරි අභහතයහ්ලඹට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. කු්; 

න්ද නිහ ශොශශොන්නහ ව අට ඵර ප්රශේලශා ද දවස 

ණන ජනතහ ඉභවත් අවනඹට,  අතිලඹ පීරනඹට රක් 

ශරහ සිපානහ. 

රු ඇභතිතුභනි, ඳරියඹ ළන ප්රලසනඹක් ඉදිරිඳත් යන 

ශොට එක් එක් ශනහට, එක් එක් ආඹතනරට සුපුරුදු ඳරිදි 

තහනුති ශේලඳහරන රභඹ තුශ ශඵෝරඹ ඳහස යන්න අපිට 

පුළුන්. අඳට කිඹන්න පුළුන්, ශම් අවරහශද ළැකේද, ශම් 

අයඹහශද ළැකේද, ශම් ශභඹහශද ළැකේද කිඹරහ. වළඵළයි භත 

තිඹහ න්න, විධහඹ ජනහධිඳතියඹහශද ඳටන් ඳහේලියාශම්න්තුශ  

අතිලඹ ඵරඹක් ඇති, ඳශහත් බහ අට ඵරඹක් ඇති, ඳශහත් 

ඳහරන ආඹතන  ැක ඵරඹක් ඇති ශම් යශේ යහජය ඳහරන 

තන්ත්රශා පේණ ඵරධහරිඹහ න්ශන් ේතභහන යජඹ ඵ. ශම් 

අයඹහ ශහ, ශභඹහ ශහ කිඹරහ භළතියණ ශ දිහර කි ශ   

නළවළ. ශොශශොන්නහශ  මීශතොටමුමර  කු්; න්ද ළන අද  

යජඹ අනුභනඹ යන ප්රතිඳත්තිඹ ශභොක්ද? භභ ඒ 

වඳුන්න්ශන් voice cut  ශේලඳහරනඹ කිඹරහයි. විශලනශඹන්භ 

භළතියණ භශා යජඹට ම්ඵන්ධ ශේල ශප්රනමී, ශේලහරශඹන් 

පිරු්;, ජහතිභහභත්ඹ ශේල හි වතෂීත්ඹ ඉතිශයන, යට ළන 

ආදයඹක් තිශඵන ශරොකු ශරොක්න් ුමහිමරහ "මීශතොටමුමර 

කු්; න්ද ක්ිකභ අපි ඉත් යනහ, එයින් ඇති න 

අවනඹ අපි නළති යරහ දභනහ" කිඹරහ voice cut  ශදනහ 

භළතියණඹ දිනන්න. ඒ voice cut ශේලඳහරනඹ, ප්රිත්ති 

නිේභහණඹ කිරීශම් ශේලඳහරනඹ ේතභහන යජශා ක්රිඹහත්භ 

නහ. අද භභ ශම්හ වඳුන්න්ශන් ශේලඳහරන ශ දිහර 

ක්රිඹහත්භ න විට ජනිහ වළපාඹටයි. ශේලඳහරන ශ දිහශ  

කිඹනහ, "අපි ශ ප්රතිච්රීයණඹ යනහ. ඵඹ ශන්න එඳහ, 

අපි ශම්හයින් විදුලියාඹ නිඳදන්නම්. ීව හුත නිසඳහදනඹ 

යන්නම්" කිඹරහ. ඒහ කිඹන්ශන් ඡන්ද හරඹටයි. නමුත් 

ශොශශොන්නහශ  මීශතොටමුමර කු්; න්දට තියහය විඳුභක් 

රඵහ ශදන්නට ඵළරි ඳරිය අභහතයහ්ලඹ අද මුද්ර දණඹ ඉත් 

යන්නට නිශඹෝ ශශනනහ. ශභොන විහිළුක්ද? ශම්හ 

යන්න පුළුන් ශේමද? මීශතොටමුමශම කු්; න්ද ඉත් 

යන්න ඵළවළ. නමුත් මුද්ර දණඹ ශක්න්න නිශඹෝ 

ශශනන්න පුළුන්. ශඵොරු යිහරු ශන්; ශඵොරු යඟඳෆභ ශන්. 

ශම් හද යේටන්න වදන්ශන්? හද ශම් ශොනහට අන්දන්න 

වදන්ශන්? භභ අභිශඹෝ යනහ, ඳරිය අභහතයහ්ලඹට. 

ඔඵතුභන්රහ සුපුරුදු ඳරිදි ශම් ඳහේලියාශම්න්තුශ  නයහඹ ඳත්රඹ 

පියවීභ වහ නිම් නිශඹෝ  පාක් ස යශන එනහ.  

ඔඵතුභන්රහශද වළකිඹහ ශඳන්න්න. හර හනුක් දීරහ 

යටටභ ප්රහල යන්න, "අපි ශොශශොන්නහශ  මීශතොටමුමර 

කු්; න්ද ශොශවොභ ශවෝ අවම ද න විට ඉත් යනහ" 

කිඹරහ. ඒ හශද ප්රතිඥපහක් ශදන්න.   

ශම් ඳහේලියාශම්න්තු උත්තරීතයයි කිඹරහ ශන්  ඔඵතුභන්රහ 

කිඹන්ශන්. නමුත් උත්තරීතය ඳහේලියාශම්න්තුට ඇවිමරහ 

ඔක්ශොභ ඳච ශන් ශදොරන්ශන්.  ශම් ඳච ශේලඳහරනඹක්ශන් 

ක්රිඹහත්භ ශන්ශන්. නිශඹෝ ළන භව ශරොකුට ඳම්ශඳෝරි 

වනහ. "අඳ නි  ශඹෝ ඳනනහ; ඳරියඹ ආයක්හ යනහ; 

ඳරිය සුයක් ගතබහඹ තවවුරු යනහ" කිඹහ භව ශරොකුට 

ඳම්ශඳෝරි වනහ. නමුත් කිසිභ ළර පිිබශශක් නළවළ.  ඔඹ ශේල 

භහභත්ඹ, ශේල හිවතෂීත්ඹ, ජහතයහරඹ ඹන ශම් වළභ ශදඹක් 

ළනභ ථහ යන ශම් යජශඹන් භහ ශම් හයණඹ අවන්නට 

ළභතියි. ශොශශොන්නහශ  කු්; න්ද එශරභ ඳත්හ ළම භ 

ශේල භහභත්ඹද? ඒ ශේල හිවතෂීත්ඹද? ඒද ශම් අශ්ත 

යශේ ක්රිඹහත්භ ශන ආලසචේඹත් ශේලහරඹ? යටට ආදයඹක් 

තිශඵන නිහද ශම් කු්; න්ද නරත්තු යන්ශන්; කු්; න්ද 

ඳත්හශන ඹන්ශන්? එභ නිහ  මුහුද ළන හිතන්න ඉසශමරහ 

ශඳො ලරක් ශොශශොන්නහශ  මීශතොටමුමර කු්; න්ද ළන  
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හිතන්නඹ කිඹහ භභ රු ඇභතිතුභහට කිඹන්න ළභතියි. කු්; 

න්ශදන් විඳතට ඳත් න ද දවස ණන් ජනතහශද 

අයණබහඹ ළන ශඳො ලරක්  හිතන්න. ඒ අඹට අත් ඳත් න 

පීරනඹ  ළන, අවනඹ ළන  භට  සිතහ ඒ වහ  තියහය ළර 

පිිබශශක් දිඹත් යන්නටඹ කිඹහ භභ ශම් අසථහශ දී 

ශඵොශවොභ රුණහශන් රු ඇභතිතුභහ ට ශඹෝජනහ යනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි  රු ථහනහඹතුභනි,  මුද්ර ක්ශනත්රශා 

දණඹ ළශළක්වීභ ළන  නිශඹෝ ශදන ඳහරිරි ඇභතිතුභහට  භහ 

ආයහධනහක් යනහ. අශ්ත යශේ ්චහය ක්ශනත්රශා තිශඵන 

ළදත්භ ළන එතුභහ  ශඵොශවොභ රසනට ථහ ශහ. රු 

ථහනහඹතුභහත් දන්නහ, දඹුමර ප්රශේලඹ කිඹන්ශන් ්චහය 

ඵර ප්රශේලඹක් ඵ; ්චහය ශක්න්ද්රසථහනඹක් ඵ. රු 

ථහනහඹතුභනි, භභ ඔඵතුභහ ටත් ආයහධනහ යනහ, ඒ ඳළත්ශත් 

ඹන ශරහ ඳරිය ඇභතිතුභහ ත් එක් ුමහින් දිම්ඳතව 

ප්රශේලශා තිශඵන කු්; ශ ශඳො ලරක් ඵරන්න කිඹහ. ශම් 

්චහය ශක්න්ද්රසථහනශා, ්චහය ඵර ප්රශේලශා දිම්ඳතව  

කු්; ශ ඵරන්න ඹන්න. මුළු ප්රශේලඹභ දුේන්ධශඹන්  පිරිරහ.  

 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

වම්ඵන්ශතොට එශවභ නළවළ ශන්?  

 

ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ නිහ වම්ඵන්ශතොට කු්; න්දක් නළවළ.  නළත්නම් 

වම්ඵන්ශතොටත් කු්; ඳු භතු ශයි. ඔඵතුභහ නිහ කු්; න්දක් 

නළවළ.    

්චහය ක්ශනත්රඹ ළන ඳම්ශඳෝරි වන ඇභතිතුභහ දඹුමර 

ඵර ප්රශේලශා, ්චහය ක්ශනත්රශා, ්චහයයින් විලහර 

ප්රභහණඹක් ළශන ප්රශේලශා  දිම්ඳතව කු්; ශට ඹන්න 

ශෝ. එහි ුමඹහභ ඔඵතුභහටත් ශත්ශේවි අද අශ්ත  යශේ ක්රිඹහත්භ 

ශන ්චහය ආලසචේඹඹ. නය බහ හිතහ භතහභ කු්; පා 

එතළනට ශන ුමහින් දභනහ. ලියා ඵවුේ පාත් ඔක්ශොභ  

එතළනට ඹනහ. අලියා දවඹක්, ශදොශවක්  එතළනට ඹනහ. අය 

 ශඳොලියාතින් පා  ඔක්ශොභ හරහ හරඹක් ඹනශොට අය අලියාත් 

මිඹ ඹනහ. න ම්ඳත භළරී ඹනහ.  මුද්ර ක්ශනත්රශා  දණඹ 

ශක්න්නට  ඔඵතුභන්රහ අද නිශඹෝ ශශනනහ. මුහුද ළන 

හිතන්න ඉසශමරහ, භව ුතශේ දණඹ ළන හිතන්න  

ඉසශමරහ, දඹුමර ්චහය රහඳශා, දිම්ඳතශවන කු්; ශ 

ම්ඵන්ධශඹන් විඳුභක් ශදන්න ඵළරිද? ඔඵතුභන්රහ ශවොට හිතහ 

න්න,  ඔඵතුභන්රහශදභ ඳහේලසශා, න්ධහනශා ඵරඹ තිශඵන 

නය බහක් තභයි දඹුමර ප්රශේලශා තිශඵන්ශන් කිඹන 

හයණඹ. න්ධහනශා ඵරඹ තිශඵන දඹුමර නය බහ  හිතහ 

භතහභ ්චහය පුයයඹ ශශන්නට ටුතතු යනහ. ශභොන 

විහිළුක්ද? ශභොක්ද ශම් යන ැකපාමර? අද මුහුශේ දණඹ 

නතය යන්නට ඔඵතුභන්රහ නිශඹෝ ශදනහ.  එ ඳළත්තකින් 

මීශතොටමුමර කු්; න්ද තිශඵනහ. තත් ඳළත්තකින්  දිම්ඳතව 

කු්; ශ තිශඵනහ. ඒහ ටහ තිශඵන මුළු ප්රශේලඹභ විනහල 

ශනහ.  රුණහය ශභන්න ශම්හ ශක්න්නට ඔඵතුභන්රහ 

ටුතතු යන්න.  

රු  ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහත්, භහත් නිශඹෝජනඹ යන 

තිසභවහයහභඹ  ඵර ප්රශේලශා ශවනන් ශොවීන් විලහර ප්රභහණඹක්  

ඉන්නහ. විශලනශඹන් ශඹෝධ ඩාඩිඹ  ප්රශේලඹ ආශ්රිත ශවනන් 

ශොවීන් දවස ණනින් සිපානහ.  ඒ අඹ ජන භහජඹටත්, 

යජඹටත්  ඵයක් නළවළ. ඒ අඹ ශවනනක් ශොටහ ශන  මු්,  තර, 

භෆ යම නළත්නම් තත් එශුම ශබෝඹක් හ ය ශන  

ශඵොශවොභ අයණ ීවවිතඹක් ත යන්ශන්. යජඹට ඵයකුත් නළවළ. 

වනහධහය ඉමරන්න එන්ශන්ත් නළවළ. තභන්ශද ීවවිහ 

ශොශවොභ වරි  ය ශන ඹනහ. නමුත් රු ථහනහඹතුභනි, 

ශම් හයණඹට ඔඵතුභහශද අධහනඹ භහ  ශඹොමු යන්නට 

ළභළතියි.  

ශම් ඳහරිරි ක්ශනත්රඹ තුශ විශලනශඹන්භ න ්යක්ණ 

භමිර ක්රිඹහත්භ න ශවනන් ශොවිඹහශද ශොවි අයිතිඹ, ඉරම් 

අයිතිඹ ආයක්හ යන්නට ඔඵතුභන්රහ ටුතතු යන්නට ඕනෆ. 

ශම් අසථහශ  ඒ ප්රශේලශා ශොවි ජනතහශද ශරොකු ළරඹීභක් 

තිශඵනහ. ඹම් රු්; හයණහ නිහ ඒ අඹ හ යපු භමිඹ, හ 

යපු ඉරම් ප්රභහණඹ අහිමි න තත්ත්ඹක් පිිබඵ ශරොකු 

ආන්ශදෝරනඹක් තිශඵනහ. 

 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභනි, 1989 දී ඹහර අබඹ භමිඹ buffer zone එක් 

වළපාඹට ළේ යරහ තිශඵනහ. එභ නිහ තභයි ශම් ප්රලසනඹ ඇති 

ශරහ තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභහත්, භභත් ඒ ළන ශවොට දන්නහ. 

ඒ ළේ ශනොය සිපාඹහ නම් ශභළනි ප්රලසනඹක් ඇති න්ශන් 

නළවළ. දළන් ඒ අඹ ශනුශන් විමඳ ළර පිිබශශක් තිශඵනහ. 

ඔඵතුභහත් එඹට වබහුම ශන්න ඕනෆ. වබහුම න්ශන් නළති එ 

ශන්, ප්රලසනඹ.  

 

ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහ වබහුම යහ න්ශන් නළවළ. ඒ ප්රලසනඹක් නළවළ. 

 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භන්ත්රීතුභහ ඒ ළරරට වබහුම න්න. 

 

ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහත් දන්නහ, තිසභවහයහභශා 

ශශයන භවය ළරරට ඔඵතුභහත් වබහුම යහ න්ශන් 

නළවළයි කිඹරහ. ඔඵතුභහ ආන ්විධහඹතුභහ ශන්. ඉතින් 

ඔඵතුභහ වබහුම යහ ශනොන්නහ තත්ත්ඹක් තුශ විඳක්ශා 

භහ වබහුම යහ නියිද? රු ථහනහඹතුභනි, භහ ශභොක්ද 

කිඹන්ශන් කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ; ඔඵතුභහශද වදත දන්නහ; 

ඔඵතුභහශද විදඹ හක් ගඹ දන්නහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ශප්රනය රහඳඹ ශොයි ආහයඹට 

ඉදිරිඳත් ශත් ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ හරශා සිට අද දක්හ ය 

කීඹක් ත ශරහ තිශඵනහද? ඒ ශවනන් ශොවීන්ට කිසිභ වහනිඹක් 

ශනොන ආහයඹට ශවනන් ශොවිතළන ක්රිඹහත්භ යන්නට 

ඔඵතුභහත්, අපි වළභ ශදනහභත් එතු ශරහ ඳක්, ජහති, ආම්, 

කුර භර, ඳන්ති, ශෝත්ර ශදදශඹන් ශතොය ටුතතු යරහ 

තිශඵනහ. එභ නිහ රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඔඵතුභහශන් 

ඉමීමභක් යනහ, තිසභවහයහභශා ශවනන් ශොවිඹහට කිසිභ 

අතිඹක්  සිදු ශනොන ආහයඹට ඒ ශවනන්  ශොවිතළන ක්රිඹහත්භ 

යන්නට ඔඵතුභහශද භළදිවත් වීභ තුශ රුණහයරහ ඳරිය වහ 

පුනේජනම ඹ ඵරලක්ති ඇභතිතුභහට ඒ අදහශ නිශඹෝ පා රඵහ 

ශදන්න කිඹරහ. ශවනන් ශොවිඹහශද ශොවි බිම් පා එ එ ඵහු 

ජහති භහම්රට, - 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා  
(நளண்புநழகு அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa )  

ළරඹ ඳන්න එඳහ. 

 
ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහ ශම් ථහ යන්ශන් නීවවී ඵර ප්රශේල ළන ශනොශයි. 

ඔඵතුභහ ශඳොට යේදහ න්න එඳහ. භහ ශම් ථහ යන්ශන් න 

්යක්ණ ඵර ප්රශේල ළනයි. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. 

ඔඵතුභහ ශඳොට යේදහ න්න එඳහ. ශම් ඵර ප්රශේල න ්යක්ණ 

ඵර ප්රශේලයි; ඳහයම්ඳරි ශවනන් ශොවිතළන ක්රිඹහත්භ ව ඵර 

ප්රශේලයි. ඒ ළන ඔඵතුභහ ශනොදන්නහ ඇති. නමුත් රු 

ථහනහඹතුභහ දන්නහ, තයඹ, ඹථහේථඹ. එභ නිහ භහ ශම් 

අසථහශ දී විශලනශඹන්භ ශඹෝජනහ යනහ, වම්ඵන්ශතොට 

දිසත්රික්ශා ශවනන් ශොවිඹහශද ශොවි බිම් පා ආඹතනරට, 

භහම්රට, ඵහු ජහති භහම්රට ඳයනහ ශනුට 

රුණහය ශවනන් ශොවිඹහශද ශොවි බිභ ආයක්හ යන්නට 

ටුතතු යන්න කිඹරහ. 

ඒ විතයක් ශනොශයි, රු ථහනහඹතුභනි. මුද්ර ක්ශනත්රශා 

දණ ළශළක්වීභ වහ ශම් නිශඹෝ ප්රහලඹට ඳත් යන 

අසථහශ  ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ ඵරලක්ති අභහතයහ්ලඹ 

ළදත් හේඹ බහයඹක් යනහ. භවහ ඳරිභහණශා ්ේධන 

යහඳිති ක්රිඹහත්භ යන ශොට ඳහරිරි අධයඹන හේතහ - 

environmental impact assessments - ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ. 

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් ඳහරිරි අධයඹන හේතහ ක්රිඹහත්භ 

කිරීශම්දී නිළැකදි පිිබශශට ශම් ළර ටුතතු වුණහ නම්, දක් ගණ 

අධිශ ගී භහේඹ ක්රිඹහත්භ යන ශොට ඒ ඳහරිරි අධයඹන 

හේතහ වරිවළපා ස වුණහ නම් ඳසු ුමඹ දසර ළුතය 

දිසත්රික්ඹටත්, හුම දිසත්රික්ඹටත් ්තුයක් එනහද කිඹහ භහ  

අවනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි, රු ථහනහඹතුභනි. භත්තර 

ජහතයන්තය ගුන් ශතොටු ශඳොශ ළන භහ කිඹන්න ඕනෆ. අපි 

පිිබන්නහ, අශ්ත දිසත්රික්ඹට ජහතයන්තය ගුන් ශතොටු ශඳොශක් 

රළශඵන ශොට ඒ අඳට අභිභහනඹක් කිඹරහ. ඒ ගුන් ශතොටු 

ශඳොශට ගුන් ඹහනහ ඳළමිණීශම් අුව ඳහුවක් තිශඵනහ; 

්චහයයින්ශද ඳළමිණීශම් අුව ඳහුවක් තිශඵනහ. නමුත් අපි 

විලසහ යනහ, අපි ශුබහදී හිතනහ, ඹපාතර ඳවසුම් 

්ේධනඹත් භඟ ගුන් ඹහනහ ඳළමිණීභ වහ ්චහයයින් 

ඳළමිණීභ ේධනඹ ශයි කිඹරහ. අපි කුව ශේලඳහරනඹක් 

යන්ශන් නළවළ. නමුත් රු ථහනහඹතුභනි, භත්තර 

ජහතයන්තය ගුන් ශතොටු ශඳොශ ඉදි යන ශොට ඳරිය අධයඹන 

හේතහ වරිඹහහය ක්රිඹහත්භ වුණහ නම් අද සිදු න අලියා - 

මිනිස ළටුභ දහත් සිදු න්ශන් නළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, 

අද ශභොක්ද සිදු ශරහ තිශඵන්ශන්? අද අලියා - මිනිස ළටුභ භවහ 

ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ ගුන් ශතොටු 

ශඳොශ වදපු ප්රශේලශා හිටපු න අලියා පා ඔක්ශොභ අද ම්ළදිරහ 

ඉන්නහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහටත් ඳළමිිකලියා රළශඵනහ 

ඇති. 

හ වහනි, නිහ වහනි, ීවවිත වහනි ඹන ශම් සිඹමරක්භ සිේධ 

නහ. අය ඳහරිරි අධයඹන හේතහ ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ 

ඵරලක්ති අභහතයහ්ලශඹන් වරිඹට ක්රිඹහත්භ ශහ නම්, ඒ 

අකුයට පිිබඳළේදහ නම්, කිසිභ ද  ශම් හශද ළටුමක් ඇති 

න්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහශද නහඹත්ශඹන් ශශවයර හරි 

යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භ වුණහ.  ඒ ළන වරිඹට ඳහරිරි අධයඹන 

හේතහක් ස වුණහ. ඒ නිහ  දළන් එතළන  ළටුභක් නළවළ. 

නමුත් භත්තර ජහතයන්තය ගුන් ශතොටුශඳොශ යහඳිතිඹ 

ක්රිඹහත්භ යනශොට ඒ වරිඹට ක්රිඹහත්භ වුශඩා නළවළ. ඒ 

තභයි තයඹ. ඒට ශවනතු ශභොක්ද?  ඳහරිරි අධයඹන 

හේතහ ස යන අඹශද හක්කුරට ් තුය එනහ හශද 

ඹම් මුදරක් එනහ. ඒ මුදම එනශොට, ඒ භමිශා තිශඵන 

ශතොයතුරු, රු්; හයණහ සිඹමරක්භ ඉත දභරහ, ''ඇවළක් 

වරහ'' ඉරම් පා ඳයනහ. ඒ ළන කිසිභ අධයඹනඹක් නළවළ. 

කිසිභ හේතහක් නළවළ. ඳහරිරි ඵරඳෆම් ළන අ්ශු භහත්රඹත් 

වළඟීභක් නළවළ; දළනුභක් නළවළ; නිභනඹක් නළවළ. ඔශවන ඉක් 

ඵක් නළති ඒහ ක්රිඹහත්භ යනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, විශලනශඹන්භ ඳහරිරි ඵරඳෆම් ළන 

ථහ යනශොට ශම් හයණඹ ශ ශයහි භහ ඔඵතුභහශදත් 

අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළතියි. ඇශභරිහ එක්ත් 

ජනඳදශා  ගුන් ශතොටුශඳොශ අට කිසිභ ශනෝදයහනඹක් නළවළ. 

අනුය ජහතයන්තය ගුන් ශතොටුශඳොශකින් US Airways  කිඹන 

ගුන් ඹහනඹක් take-off ශහ. Take-off යරහ ගුනට අයශන 

අඩි 2,000ක්, 3,000ක් ුමශා නළවළ, කුරුමශරෝ රෑන් ශදක්  

ඇවිමරහ ඒ කුරුමශරෝ රෑන් ශදභ එන්ජින් ශද තුශට ුමඹහ. 

ශභොද වුශඩා? එන්ජින් ශදභ ක්රිඹහ වියහිත වුණහ; double 

engine failure.  ශවො ශරහට ඒ අට තිබුණහ ව ලන් ්හ;  

Hudson River.    ඒ ගුන් ඹහනශා පිතහන්යඹහශද දක්තහ 

නිහ කිසිභ ීවවිත වහනිඹක් සිේධ වුශඩා නළවළ, ඒ US Airways 

flight එ ව ලන් ඟට ඳතිත ශහ; land  ශහ.  

රු ථහනහඹතුභනි,  භත්තර ගුන් ශතොටුශඳොශ පිහිටහ 

තිශඵන්ශන් ශොතළනද? එහි එ ඳළත්තකින් ඹහර ජහති 

ශනෝදයහනඹ, ත ඳළත්තකින් ුම්;ම්ශශවය  ශනෝදයනඹ, 

ත ඳළත්තකින් බන්දර ශනෝදයහනඹ, ත ඳළත්තකින් උරරශ  

ශනෝදයහනඹ. තත් ඉදිරිඹට ුමඹහභ ශනනහනහඹ මුද්රඹ ආශ්රිත 

මඔඹ ශනෝදයහනඹ.  

ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ ඵරලක්ති ඇභතිතුභහශන් භහ 

අවන්න ළභළතියි, ශම්හශා සිපාන කුරුමරන්ශද ්චහය භන් 

භහේ පිිබඵ වරිඹට ඳරිය හේතහක් ස ශහද කිඹරහ. භහ 

ශම්හ කුවමින් ුතතු ඉදිරිඳත් යන තේ ශනොශයි. ශම්හ 

ඇත්ත. ඇශභරිහශ  නි ශඹෝක්ලියාන් take off යරහ, කිසිභ 

නහන්තයඹක් නළති ප්රශේලඹ ඒ ගුන් ඹහනඹ ඹනශොට, කුරුුම  

රෑන් ශදක් එන්ජින් ශදට ඇතුළු වීභ නිහ double engine 

failure එක් ආහ. භගීන් ශදසීඹ ණනක් හිටපු ්තශමන් එ 

පිතහන්යඹහශද දක්තහ භත ඟට ඳවත් යන්නට 

පුළුන්භ රළබුණහ. ඵළරිශරහත් අශ්ත ශම් ජහති ශනෝදයහන 

අට සිපාන ඒ කුරුුම රෑන්ර ්රභික යටහ  නිහ - ඔඵතුභහ 

දන්නහ  කුභන ජහති ශනෝදයහනඹ. එඹ කුරුුම ඳහයහදීඹක්. - 

ඒ හශද තත්ත්ඹක් ඇති වුශණොත් ඒ ගුන් ඹහනහරට ශභොක්ද 

සිේධ න්ශන්? ශම්හ ළන ඳහරිරි අධයඹනඹක් ශහද? 

ඳහරිරි අධයඹන හේතහ ස ශහද?  ශම්හ ඵයඳතශ ජහති 

ප්රලසන රු ථහනහඹතුභනි. අන්න ඒ නිහ භභ ශම් අසථහශ  දී 

විශලනශඹන්භ ඒ රුණත්  අධහනඹට ශඹොමු යනහ.  

මුද්ර දණඹ ළන ථහ යන ශම් අසථහශ  දී අඳට 

අනහතඹ ළනත් භක් හිතන්න ශනහ, රු ථහනහඹතුභනි. 

අපි දන්නහ, ශේලඳහරන ක්ශනත්රශා ශඵොශවෝ ආඩාුව, ශඵොශවෝ 

ඳක්  ළර ටුතතු යන්ශන් ශපා හීමන නයහඹ ඳත්රඹක් තුශ 

ඵ. භහ ථහ යන්න ළභළතියි, භක් දීේක හීමන නයහඹ 

ඳත්රඹක් ළන. රු ථහනහඹතුභහශද අධහනඹට ශඹොමු 

යන්න භහ ළභළතියි  ශෝීමඹ හරගුණ විඳේඹහ ළන, global 

climatic changes පිිබඵ. රු ථහනහඹතුභනි, අද එන්න 

එන්නභ මුහුශේ උසණත්ඹ ළඩි නහ. මුහුශේ උසණත්ඹ ළඩි 

නශොට මුහුදු ජර භේටභත් රභ රභශඹන් ළඩි නහ.  රු 
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ථහනහඹතුභනි, හරඹට ඉවත මුහුදු ජර භේටභ ළඩි වු්; 

ශ ඹ ශන්පා මීටේ 8යි.  දළන් ඒ ශන්පා මීටේ 8 ප්රභහණඹ  

ශන්පා මීටේ 88ක් දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. විවිධ 

විශලනඥපරුන්, විශලනශඹන්භ හරගුණ විඳේඹහ පිිබඵ  

අධයඹනඹ යපු විශලනඥපඹන් කිඹනහ, දඳත් වළපාඹට තිශඵන 

යටර  ඳවත් බිම්  ප්රශේල 21 ළනි ලත ේඹ අහන නශොට 

ම්පේණශඹන්භ මුහුද ග්රවණඹට රක් ය න්නහ ඵ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඇත්තභ ථහ ශශොත් අශ්ත දකු්; 

ඳශහශත්, ඵසනහහිය ඳශහශත් ඳවත් බිම්  ප්රශේලරට 21න ලත 

ේඹ අහනශා අත්ඳත් න ඉයණභ ශභොක්ද?   

විශලනශඹන්භ ශෝීමඹ උසණත්ඹ - global warming - ළඩි වීභ 

තුශ ඇති න ඳහරිරි විඳේඹහ පිිබඵ ශම් අනභිබම ඹ 

නිශඹෝ නිකුත් යන ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ ඵරලක්ති 

අභහතයහ්ලඹ අධයඹනඹ යරහ තිශඵනහද? කිශඹෝශටෝ ප්රඥප්තතිඹ 

අනුභනඹ යනහද? ශෝීමඹ උසණත්ඹ ළඩිවීභ තුශ අශ්ත 

යටට අත්ඳත් න ඉයණභ පිිබඵ, ඵරඳෆම් පිිබඵ ඹම් කිසි 

හච්ඡහක් යරහ තිශඵනහද? අධයඹනඹක් යරහ තිශඵනහද? 

ඒට ප්රතිේභඹක් තිශඵනහද?  ඒ ළන ළර පිිබශශක් 

තිශඵනහද? 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශදභ අද හරගුික ශේලගුික 
ක්ශනත්රශා තත් ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඒට   

කිඹන්ශන් El Nino ප්රලසනඹ කිඹරහ. El Nino කිඹන්ශන් 

ශභොක්ද? ඒ කිඹන්ශන් නළ ශඟනහිය ඳළසිපික් රහඳශා 

උසණත්ඹ ළඩි වීභත්, ඵටහිය ඳළසිපික් රහඳශා ේහඳතනඹ 

අුව වීභත්. ඒ ඵර ප්රශේලශා ශප්රනය රහපීඹ යටක් න                             
ශ්රී  ර්හටත් ශම්හශා ඵරඳෆම් ඵයඳතශ ශර අද දළනිරහ 

තිශඵනහ. අද අශ්ත යශේ හිපා වළපාශා භවහ නිඹ් තත්ත් ඇති 

ශන්ශන් ශම් El Ninoර ඵරඳෆභ නිහයි. අද භවය ප්රශේලරට 

හිපා වළපාශා ේහඳතනඹ අධි ශන්ශන් ශම් El Ninoර 

ඵරඳෆභ නිහයි. මුද්රී දණඹ ශක්න්නට අද දශන ශම් 

උත්තරීතය ඳහේලියාශම්න්තුශ  ළදත් හරඹත් මිර්ගු යරහ 

නිශඹෝ නිකුත් යන ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ ඵරලක්ති 

අභහතයතුභහශන් භභ අවන්න ළභළතියි, ශම් El Nino ඵරඳෆභ 

පිිබඵ අභහතයහ්ලඹ අධයඹනඹක් යරහ තිශඵනහද කිඹරහ. 

ශභොක්ද  El Nino ප්රලසනඹ පිිබඵ, ඒ හශදභ ශෝීමඹ 

උසණත්ඹ ළඩිවීභ පිිබඵ යශේ ජනතහ දළනුත් යන්නට 

අයශන තිශඵන පිඹය? අශ්ත අධයහඳනි ක්ශනත්රශා 

විශලනශඹන්භ ඳහම සිසු ද දරුන් ශම් පිිබඵ දළනුත් 

යන්නට අයශන තිශඵන පිඹය ශභොක්ද? අශ්ත යට තුශ 

හඵන් රශඹොක්යි ල නිකුත් වීභ සීභහ යන්නට ශභොක්ද 

අයශන තිශඵන ළර පිිබශශ? Global warming අුව කිරීභ 

වහ ශ්රී ර්හශ  දහඹත්ඹ රඵහ ශදන්නට ශභොක්ද යජඹ 

ක්රිඹහත්භ යන ළර පිිබශශ? El Nino භවහ ඵරඳෆභ පිිබඵ 

ඔඵතුභන්රහ අධයඹනඹක් යරහ තිශඵනහද? 

 

ු ඒ.ණර්.එම්. අේදුල් ාදර් මශ ා 
(நளண்புநழகு .ஆர்.ம். அப்துல் களதர்) 

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

ශභොද නළත්ශත්? 

 

ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, "ශභොද නළත්ශත්?" කිඹරහ අවනහ. 

එශවභ උත්තය ශදන්න පුළුන්. න අලියාන් පා ශවොයම් 

යනශොටත් එශවභ උත්තය ශදන්න පුළුන්. ළරෆ 

ඳනශොටත් එශවභ උත්තය ශදන්න පුළුන්. ඒ හශදභ ඳරියඹ 

විනහල යනශොටත් එශවභ උත්තය ශදන්න පුළුන්. නමුත් 

ඇත්ත ථහ ශභොක්ද? ඳළවළදිලියා ම්ඵන්ධීයණඹට රක් ව 

ජහති ඳහරිරි ළර පිිබශශක්, ඳහරිරි ළරළසභක් අද අශ්ත 

යශේ ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ රු ථහනහඹතුභනි. 

විශලනශඹන්භ භභ රු ඇභතිතුභහ දළනුත් යන්නට ළභළතියි, 

භවත්භහ හන්ධිතුභහ ය ශ ප්රහලකින්.  I quote:  

“What we are doing to the forests of the world is but a mirror 
reflection of what we are doing to ourselves and to one another.” 

"අඳ ශම් ශරෝශා නහන්තයරට සිදු යන ශේ අඳටභ ය 
න්නහ ව ශදඹක් වළපාඹට පිිබබිඹු ශනහ" කිඹරහ භවත්භහ 

හන්ධිතුභහ කි හ. ඒ අහද, ඒ උඳශදස, ඒ රු්; හයණහ හිතට 
අයශන අවිධිභත් ආහයශඹන් ක්රිඹහත්භ න යහජය ඳහරිරි 

ළරළසභ විධිභත් ආහය ඹට, පිිබශශට, ළරසුම් වත, 

අශනකුත් අභහතයහ්ලත් භ ම්ඵන්ධීයණඹ යරහ ක්රිඹහත්භ 

න ළරළසභක් අද තිශඵනහද? රු ථහනහඹතුභනි, නීවවී 

ම්ඳත් ්යක්ණ අභහතයහ්ලඹ, උේභිද උදයහන වහ ශඳොදු 

විශනෝදහත්භ ටුතතු අභහතයහ්ලඹ, ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ 
ඵරලක්ති අභහතයහ්ලඹ ශනුශන් ඇත්තටභ එ ඇභතිභයි 
තිබිඹ ුතත්ශත්. ශම් අභහතයහ්ල තුනභ එ තළන තිශඵන්නට 
ඕනෆ. නමුත් විවිධ අඹශද විවිධ ආලහන් මුදුන්ඳත් ය න්නට 

ඇභති තනතුරු ඳළට  වරහ. භක් නළවළ, ඒ ඔඵරහශද ශදොශ 

දු. ශශන ශතත්, ශභශන අභහතයහ්ල තුනක් තිබිඹදීත් ඳළවළදිලියා 
ම්ඵන්ධීයණඹක් තුිබන් අශ්ත යශේ තියහය ඳහරිරි ළර 

පිිබශශක්, ඳහරිරි ්යක්ණ ළරටවනක් ක්රිඹහත්භ 
යන්න කිඹරහ භභ ශම් අසථහශ  ඉමීමභක් යමින් 

විශලනශඹන්භ,- 

 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශවොයි, දළන් ථහ අන් යන්න. 

 

ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශවොභයි. විශලනශඹන්භ ධම්භ ඳදශා හථහක් කිඹමින් භභ 

භශද ථහ අන් යන්නම් රු ථහනහඹතුභනි. ශරො තුයහ 

බුදුයජහණන් වන්ශන ධම්භ ඳදශා ශභශර ශේලනහ ය 

තිශඵනහ. 

"සුීව් අහිරිශන - හසශයන ධ්සිනහ 

ඳක්න්දිනහ ඳේශවන - ්කිලියාේශලන ීවවිත්"   

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ළර ඵරන ඇභතිතුභහට ශත්ශයන්න ශවමින් කිඹන්න.  

 
ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එතුභහට පුළුන් headphone එ ශඳො ලරක් දහ ශන 

ඳරිේතනශඹන් අව න්න. එතශොට භභ කිඹන ථහ 

ශත්ශයයි. ශභොක්ද, ශරො තුයහ බුදුයජහණන් වන්ශන ශේලනහ 

ශශන? හක්ශක් හශද අනුන් සයහ න, ඳට ර.ජහක් 

නළති, ගුණභකු, හිතුක්හය, කිලියාපා ීවවිතඹක් ශන ශශනකුට 

රහබ ත්හය භළේශේ ඳවසුශන් ීවත් න්නට පුළුන් කිඹරහ. 
ඇත්ත ලශඹන්භ අද ඳරිය  අභහතයහ්ලශා ඇති අවිධිභත් ළර 

පිිබශශ නිහ දළ ශවොරු, ළරෆ ශවොරු, නීවවී ම්ඳත විනහල 

යන ශවොරු අද ඹවතින් ීවත් නහ. ඒ ඔඵතුභන්රහශද 
අක්රිඹබහඹ නිහ. විශලනශඹන්භ ඒට ප්රතිචහයඹක් වළපාඹට-  
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ඳහේලියාශම්න්තු 

ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ධම්භඳදශඹන්භ ථහ අන් කිරීභ ළන ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශද ථහ අන් යන්නට ශඳය ශම් හයණඹත් කි 

ුතතුයි. ඒට ළර ඵරන ඇභතිතුභහශද ප්රතිචහයඹ වුශඩා, ශවොයභ 

කිඹරහ ශන්. ඇත්ත ලශඹන්භ රු ථහනහඹතුභනි, එක්ත් 

ජහති ඳහක් ගඹන්ශද ඡන්ද අයශන එක්ත් ජහති ඳක්ශා 

භන්ත්රීයශඹකු ඵට ඳත් ශරහ එවහ ඳළත්තට ුමඹ- [ඵහධහ කිරීම්]  

අවන්න ළභළතියි, වුද ජනතහ ඳයභහධිඳතයඹ ශවොයහ ෆශ  

කිඹරහ. එශන ප්රහල යමින් භට ථහ යන්න අසථහ රඵහ දුන් 

ඔඵතුභහට සතුති යමින් භහ නිවඬ ශනහ. 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

මීශඟට රු අනුය ප්රිඹදේලන ඹහඳහ ඇභතිතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.07] 

 
ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා (නිජ ව ල් ර්මාන්   

අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு அதப ழளழனதர்ர னளப்ள - ஸற்ஹளலினக் 

கத்ஸதளமழல்கள் அநச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Petroleum Industries)  

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ශභඳභණ ශරහක් ඵරහ ශන 

හිපාශා මුද්ර දණඹ පිිබඵ ථහක් අවන්න. නමුත් හුඟක් 

ශශය හට ළසශ නළති එ ළන භට ශරොකු නහටුක් 

තිශඵනහ.  

රු ජිත් ශප්රනභදහ භන්ත්රීතුභනි, ර්හශ  ඳරියඹ ළන 

ශඵොශවොභ ඳවශ භේටශභනුයි තමුන්නහන්ශන ථහ ශශන. භහ ශඟ 

අද වරිඹහහය ්යහ ශමන නළති වුණත් ඳරිය අභහතයහ්ලශා 

හිටපු ඇභතියශඹකු වළපාඹට, තමුන්නහන්ශනශද වළභ 

ප්රලසනඹටභ උත්තය ශදන්න පුළුන්භක් භට තිශඵනහ.  

භභ ඳටන් න්නම් ප්රධහන හයණහකින්. ඔඵතුභහ ශෝීමඹ 

උසණත්ඹ ළඩි වීභ ළන කි හ. හභහනයශඹන් ශෝීමඹ 

උසණත්ඹ ළඩි වීභ වහ භහඳඹක් තිශඵනහ.  එක් එක් 

යටම තභන්ශද යශේ හේමි ක්රිඹහලියාඹ නිහ පිට යන 

හඵන්රශඹොක්යි ල ප්රභහණඹ ණනඹ කිරීභකින් තභයි  ශෝීමඹ 

උසණත්ඹ පිිබඵ භහඳඹ නිේභහණඹ යන්ශන්. ශරෝශා 

යටම අතරින් හඵන්රශඹොක්යි ල අුවශන්භ ඳරිඹට මුදහ 

වරින යටක් වළපාඹට ර්හට ශෝීමඹ ම්ශම්රනර  විලහර 

තළනක් තිශඵනහ. විශලනශඹන්භ  යටක් වළපාඹට, දඳතක් වළපාඹට 

ඒ අතින් අපි ඉවිබන්භ ඉන්නහ. භභ තමුන්නහන්ශනරහට කිඹන්න 

ළභළතියි ශෝීමඹ උසණත්ඹ ළඩි වීභට ළඩිශඹන්භ 

ඵරඳහන්ශන් ඔඵතුභන්රහ ළ ශන ඉන්න ඇශභරිහනු එක්ත් 

ජනඳදඹයි කිඹරහ. ඒ තභයි ඇත්ත ථහ. ඇශභරිහනු එක්ත් 

ජනඳදඹ තභයි, තමුන්නහන්ශනරහ ළ ශන ඉන්න යට තභයි 

ශෝීමඹ උසණත්ඹ ළඩි වීභට ඵරඳහන්ශන්. 

 

ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
වුද, ළ ශන ඉන්ශන්? 

 

ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා 
(நளண்புநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඒ ඔඵතුභන්රහ ළ ශන ඉන්න යට ශන්. ශනොකි හට අපි 

දන්නහ. තමුන්නහන්ශනරහශද විඳක් නහඹතුභහත් ුමහින් භහ 

ශදක් එශවන  ඉරහ ශභොක්ද භන්දහ ඉශන ශන ආහඹ 

කි ශ . [ඵහධහ කිරීභක්]  ඉශන න්න එශවටභ ඹන්න ඕනෆද? ඒ 

හශදභ භභ කිඹන්න ළභළතියි,- [ඵහධහ කිරීභක්] රු ජිත් 

ශප්රනභදහ භන්ත්රීතුභනි,  භභ තමුන්නහන්ශනට  ඵහධහ ශශන නළවළ 

ශන්. තමුන්නහන්ශන භශද ථහ අව ශන ඉන්න ශෝ. 

තමුන්නහන්ශන ථහ යන ශොට භභ චනඹක්ත් කි හද? 

තමුන්නහන්ශන ඒ ළන ථහ යන්නභ ඕනෆ නළවළ ශන්. 

තමුන්නහන්ශන අව ඹන ශතෝතපිශන් දහ න්ශන්. 

තමුන්නහන්ශනරහ ළ ශන ඉන්න යට තභයි තභ ශම් 

යන්ශන්. 

ඊශඟට භභ කිඹන්න ළභළතියි Kyoto Protocol එ හේථ 

ශනොශන්ශන් ඇයි කිඹරහ. ශභොද, ඇශභරිහ එඹ  අත්න් 

යන්ශන් නළති නිහ. ඒශොමශරෝ අත්න් යන්ශන් නළවළ. රු 

ථහනහඹතුභනි, භභත් ුමහින් තිශඵනහ, විවිධහහය 

හච්ඡහරට. හුත ශභෝචනඹ ළඩිශඹන්භ යන යටම එඹ 

අත්න් යන්ශන් නළවළ. අපි වළභ දහභ රෆසතියි අත්න් යන්න. 

ශරෝශා තිශඵන ශම් තත්ත්ඹ ශත්රුම් ශනොශන ශ්රී ර්හ 

හශද යට ඉ ශන තමුන්නහන්ශනරහ ශභශවභ ථහ යන 

එ භභ හිතන්ශන් යටට යන විලහර අශෞයඹක්; අශ්ත 

විදයහඥපඹන්ට යන විලහර අශෞයඹක් කිඹරහයි. භභ දන්නහ 

ඳරිය අභහතයහ්ලශා ඉතහභ දක් නිරධහරින් ඉන්නහ කිඹරහ. 

ඳරිය අභහතයහ්ලශා ශෝීමඹ උසණත් ඳහරනඹ යන 

ඒශා ව භධයභ ඳරිය අධිහරිශා ඉතහභ දක් නිරධහරින් 

ඉන්නහ. ඒ අඹ විවිධ ම්භන්ත්රණරට ුමහින් රු්; හයණහ 

කිඹරහ ශරෝඹට න වහනිඹ පිිබඵ ථහ ය තිශඵනහ. ඒ 

නිහ ශභඹ අුමත් ශදඹක් ශනොශයි. ඒ හශදභ ර්හශ  ඳරියඹ 

ආයක්හ කිරීභ පිිබඵ ළර පිිබශශක් ස ය ඒ ළර 

පිිබශශ ළබිනේ භඩාරරඹට ඉදිරිඳත් ය, ඳහේලියාශම්න්තුට 

ඉදිරිඳත් ශහ. දළන් ඒ ශම් යශේ භහේශෝඳශේලඹක්  වළපාඹට 

ක්රිඹහ යන්න ඳරිය අභහතයහ්ලඹ ළර ය තිශඵනහ. ඒ නිහ 

වළභ එභ නළවළ, වළභ එභ ඵළවළ, වළභ එභ යන්ශන් නළවළ 

කිඹන ප්රතිඳත්තිඹ රු ජිත් ශප්රනභදහ භවතහට ශඵොශවොභ හුරු 

ප්රතිඳත්තිඹක් මි අඳට ආශ ික ප්රතිඳත්තිඹක් ශනොශයි.  

රු ථහනහඹතුභනි, ර්හශ  තභත් සිඹඹට 25 ඳභණ 

න වනඹක් තිශඵනහ. Vegetation අතින් ත්ශතොත් සිඹඹට 

60ක් විතය තිශඵනහ. ඒ ළන භභ ශවොටභ දන්නහ. භභ ඳරිය 

අභහතයයඹහ වළපාඹට  සිපා හරශා, විශලනශඹන් උතුරු - 

නළ ශඟනහිය ප්රශේල එමීටීටඊ ත්රසතහදශඹන් මුදහ ත්තහට ඳසු ඒ 

සිඹුමභ න ප්රශේල ්යක් ගත ප්රශේල වළපාඹට, -ඒ නිරධහරින් 

භඟ එතු ශරහ- ළේ යන්නට භට පුළුන් වුණහ. අපි ඒ 

ශරහශ  ්ණනඹක් ත්තහ. ඒ ්ණනඹ අනු අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුශඩා න වනඹ සිඹඹට 23ක් ඳභණ තිශඹයි 

කිඹරහයි. නමුත් ඇත්තටභ ර්හශ  ඊට රහ න වනඹක් 

තිශඵනහ. ර්හශ  න ්යක්ණ ශදඳහේතශම්න්තුත්, නීවවී 

්යක්ණ ශදඳහේතශම්න්තුත් අනිහේඹශඹන්භ ශම් යශේ නඹ 

ආයක්හ කිරීභත්, ත්යින් ආයක්හ කිරීභත් යනහ. ප්රලසන ඇති 

ශනහ.  
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තමුන්නහන්ශනරහ ඳරියඹ විනහල ශශන නළේද? 

තමුන්නහන්ශනරහශද ඩිනම් භවළලියා යහඳහයඹ ඹටශත් අවුරුදු 

6ක් තුශ ළරෆ අක්ය රක් 2ට ආන්න ප්රභහණඹක් විනහල 

ශහ. න අලියාන්ට ඹන්න  තළනක් තිබුශඩා නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ථහ යන්න එඳහ. ඒ තමුන්නහන්ශනරහශද ළරක්. ථහ යන 

විට ඉතිවහඹ ඵරරහ ථහ යන්න රු ජිත් ශප්රනභදහ 

භන්ත්රීතුභනි. ඒ ශරහශ  ඳරිය විදයහඥපයින් කි හ ශම් තයම් 

ඉක්භනින් ශම් යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ සුදුසු නළවළයි කිඹරහ. 

භවළලියාඹ ශඹෝජනහ යරහ තිබුශඩා තිස අවුරුදු යහඳිතිඹට. ඒ 

විධිඹට තීයණඹ ශශන ශම් යශේ ඳරියඹ පිිබඵ ඇළීමභක් 

යරහ අහනශායි. ඒ අවුරුදු 30 අවුරුදු 6ක් දක්හ අුව ශහභ 

ඉන් ඇති න ඳරිය වහනිඹ එදහ හිටපු අලියාන්ටත් ඵරඳෆහ. භභ 

දන්ශන් නළවළ ඒ හරශා හිටපු අලියා දළන් ීවත් ශරහ ඉන්නහද 

කිඹරහ. ඒ යහඳිතිඹ එදහ හිටපු අලියාන්ටත් ඵරඳෆහ, ඒ ක්රිඹහ 

භහේඹ ත්ත ආඩාුවටත් ඵරඳෆහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ වළදුශ  

තිශඵන එශක්භශන්, ඳපුහ ළන කිඹන්ශන් නළවළ ශන්. ළරෆ 

ඳපුහභ අලියා ශොච්චයක්  ම් ළදුණහද? අද airport  එක් 

වළදුහ කිඹරහ, එශවභ නළත්නම් ශනත් ්ේධන යහඳිතිඹක් 

ශහ කිඹරහ කුරුමරන්ටයි, අලියාන්ටයි ප්රලසනඹක් වුණහ කිඹන එ 

ළයදියි. රු ජිත් ශප්රනභදහ භන්ත්රීතුභනි, තමුන්නහන්ශන කි හ  

කුරුමශරෝ නිහ ගුන් ඹහනඹක් ව ලන් ්හටත් ළටුණහ 

කිඹරහ. උන් ඉුමමශරන විට වළභ තළනභ ඉුමමශරනහ. එළනි 

තත්ඹන් ඳහරනඹ යන රභශ ද අද ගුන් ශතොටුශඳොශර 

තිශඵනහ. ඒහ ඒ තයම් ශරොකු ප්රලසන ශනොශයි. ඒ නිහ භභ 

තමුන්නහන්ශනට කිඹන්න ළභළතියි, ඒ විධිශා ශදඹක් ර්හශ  

ශන්ශන් නළවළයි කිඹරහ. ඕභ කි හ ටුනහඹ ගුන් 

ශතොටුශඳොශ වදන ශරහශ ත්. ඕනෆ නම් වළන්හ ල හේතහ 

අයශන ඵරන්න. ටුනහඹ ගුන් ශතොටුශඳොශ වදන 

ශරහශ ත් ඔඹ තේඹභ ශනහහ. නමුත් ඒ එශවභ වුශඩා 

නළවළ. ෆභ තළනභ ප්රලසන තිශඵනහ. භභ කිඹන්ශන් නළවළ අපි 

ඳහරිරි ප්රලසන නළති යටක් කිඹරහ. භභ කිඹන්ශන් නළවළ අපි 

සිඹමරභ ්ති්තත යරහ තිශඵනහ කිඹරහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, තුන්ශනි හයණහ ශභඹයි. ඳරිය වහ 

පුනේජනම ඹ ඵරලක්ති අභහතයහ්ලඹට ම තිභඹ කීභක් නළවළ 

ර්හශ  කු්; ඳහරනඹ කිරීභට. ඒ ම තිභඹ කීභ තිශඵන්ශන් 

එක් එක් ප්රහශේශීඹ, ඳශහත් ඳහරන ආඹතනරට. ශොශම භව 

නය බහට ශොශම නයශා කු්; ඳහරනඹ කිරීශම් කීභ 

තිශඵනහ. ශොශශොන්නහ භව නය බහට ඒ සීභහශ  කු්; 

ඳහරනඹ කිරීශම් කීභ තිශඵනහ. නමුත් යජඹ ඳස අවුරුදු ළර 

පිිබශශක් වළදුහ, ශ ශභනහයණ යහඳිති ණනහක් 

ප්රහශේශීඹ බහරට ශදන්නට. ඒ අවුරුදු 5 අන් ශරහ ආශඹත් 

ඒ ළර පිශශශ අුමත් ශහ. ඒ ළර පිශශශ වහ ආඩාුව 

රුපිඹම බිලියාඹන 5ට ළඩිඹ -යජශා අයමුදම- විඹදම් ශහ. ඒ 

අනු භභ හිතන විධිඹට දළනට ප්රහශේශීඹ බහ ශදසිඹඹ ණන 

ශ ප්රතිච්රීයණ ළර පිිබශශ ක්රිඹහත්භ ශනහ.  

භට භතයි ඊට අතිශේ ශොරිඹහනු ආඩාුව ශ 

ප්රතිච්රීයණ ළර පිිබශශම 5ක්, ඒ කිඹන්ශන් ර්හශ  

තිශඵන ශ විදයහනුකර ළශීමශම් රභශ දඹන් 5ක් වහ 

අය දුන්නහ. ඒශක් ඳශමුශනි යහඳිතිඹ දළන් ශදොම්ශඳ වළදිරහ 

තිශඵනහ. භභ හිතන විධිඹට එහි ළර හුඟක් දුයට ඉයයි. විිත 

යන්න විතයයි තිශඵන්ශන්. ඒ භඟ තත් යහඳිති 4ක් එනහ. 

ඒ තභයි ර්හශ  ප්රථභ නිඹභහනුකර ශ ඵළවළය කිරීශම් 

රභශ දඹ. ඒ තභයි ශරෝශා දිුත්; යටර ඳහවිච්චි යන්ශන්. 

ඒ ළර පිිබශශ වහ ශොරිඹහනු ආඩාුව විලහර මුදම 

ප්රභහණඹක් දුන්නහ. ඉන් ඳශමුශනි යහඳිතිඹ වහ ශොරිඹහ 

රුපිඹම රක් 6,000ක් විඹදම් යරහ, අද ශදොම්ශඳ ඒ යහඳිතිඹ 

නිේභහණඹ යශන ඹනහ. ඒශක් ළර ටුතතු දළන්  අන් 

අදිඹශේයි තිශඵන්ශන්. භභ මීට භහ 2ට ලියානුත් එතළනට ුමඹහ. 

ඒ යහඳිතිශා ළර ටුතතු දළන් අන්තිභ අදිඹශේයි තිශඵන්ශන්. ඒ 

අනු ශ ශභරික් ශටොන් දළළන්ත ප්රභහණඹක්, -අවුරුදු 20- 

ඵරහ කිරීභට අලය යන ඳස ව අශනකුත් ඳවසුම් රඵහ 

ශදන්න ටුතතු යරහ තිශඵනහ. ඒ හශදභ භභ හිතන  විධිඹට 

ශොශශොන්නහටත් ශ ප්රතිච්රීයණ ළර පිිබශශක් ඳරිය 

වහ පුනේජනම ඹ ඵරලක්ති අභහතයහ්ලඹ විසින් ආයම්බ යරහ 

තිශඵනහ. එභ යහඳිතිඹත් අන් ශරහ ඇති කිඹරහ භභ 

විලසහ යනහ. ඒ ටුතතු අන් වුණහභ අශ්ත යශේ ශ 

ප්රලසනශා ෆශවන  ශනක් දකින්නට පුළුන්. 

ඊශඟ අදිඹය ළන රු ජිත් ශප්රනභදහ භළතිතුභහ දන්ශන් 

නළවළ. ඊශඟ අදිඹය තිශඵන්ශන් ශ පුළුසරහ, ඒ පිිබසස 

ශලියාන් විදුලියාඵරඹ නිසඳහදනඹ කිරීභයි. ඒ ශවො 

යහඳිතිඹක්. නමුත් ශම් යහඳිතිඹ තුිබන් විදුලියා ඵරඹ ශභහශොේ 

එක් වදන්න ඇශභරිහනු ශරොරේ රක් 250ක් ඳභණ ළඹ 

ශනහ; විලහර මුදරක් ළඹ ශනහ. ඒ වහ අලය අුමත්භ 

තහක්ණඹ තිශඵන්ශන් ඵටහිය යටර. ඒ තහක්ණඹ ළන ශොඹහ 

ඵරරහ තිශඵනහ. එ නිසඳහදනහහයඹක් වළදීභ වහ 

ම්පේණශඹන් ළඹ නහ, එළනි මුදරක්. නමුත් ර්හශ  

ශර ශරොකු ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ර්හශ  ශර 

ඵහුතයඹක් තිශඵන්ශන් ශතත ආවහය ද්රය හිත ශයි. 

ශරෝශා අශනක් තළන්ර එශවභ නළවළ රු ථහනහඹතුභනි. 

ඒ නිහ තත් විඹදභක් ඹනහ ඒහ ශ ශරහ පුළුසන්න. 

 

ු වජිත් වප්ර මදාව මශ ා 
(நளண்புநழகு சஜழத் ழஹபநதளற) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Dry යන්න.      

 

ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා 
(நளண்புநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඔ , dry යන්න. එඹ නය බහක් භඟින් ශශොත් භවය 

විට ඵේදකුත් න්න ශ වි. ශරෝශා වළභ යටභ එශවභ 

යනහ. ඒ නිහ ශම්හ ශමසි ළර ශනොශයි. අපි භව ජනඹහශද 

ඳළත්ශතන් මඳනහ යන්නත් ඕනෆ. විශලනශඹන් අද හරශා 

ශ විලහර ප්රභහණඹක් එතු ශනහ. අපි ඒහ ළනත් මඳනහ 

යන්න ඕනෆ. භභ විලසහ යනහ යජඹ විලහර ළර ශොටක් 

ඉටු යනහ කිඹරහ. විශලනශඹන් දිම්ඳතන ප්රශේලශා කු්; 

දළමීභක් සිදු යනහ කිඹරහ කි හ. ඔ , ඒ ඇත්ත. ඒ වහ 

ශොම්ශඳෝසේ ශඳොශවොය යහඳිතිඹක් ආයම්බ කිරීභට අලය මුදම 

ඳරිය අභහතයහ්ලඹ දළන් ශන් ය තිශඵනහ කිඹරහ භහ ශම් 

අසථහශ  කිඹන්න ළභළතියි.  

රු ථහනහඹතුභනි, විශලනශඹන් න අඳයහධ පිිබඵත් 

කිඹන්න ඕනෆ. ශරොකු භතඹක් තිශඵනහ, ර්හශ  න අඳයහධ 

ඵහුර ශශයනහ කිඹරහ. භභ ඒ පිිබන්ශන් නළවළ. න 

අඳයහධ දත් ශරුණහ. නමුත් න අඳයහධ ම්ඵන්ධශඹන් 

අතිලඹ බඹහන ම ති රීතියි ර්හශ  තිශඵන්ශන්. රු 

ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ න අඳයහධඹක් වසු වුශණොත් 

ඒ ම්ඵන්ධ ශශයන නුව විබහඹ ඉතහභ ඵළරෑරුම් එක් න 

ඵ. හිටපු දිසත්රික් විනිලසචඹහයතුශභක් ශභතළන ඉන්නහ. 

එතුභහත් ඒ ළන දන්නහ. හභහනයශඹන් අද තිශඵන ම තිඹ අනු 

ශනකුට තභන්ශද ඉරශම් තිශඵන වක් වුණත් ඳරහ 

ප්රහවනඹ යන්න ප්රහවන ඵර ඳත්රඹක් නළති නම් ඵළවළ. 

ඵරඳත්රඹක් ශනොභළති ප්රහවනඹ ය වසු වුශණොත් ඒහ ශන 

ුමඹ හවනඹ යහජ න්ත යනහ; එහි ශන ුමඹ දළ යහජ 

න්ත යනහ. ඒ දළ ශන ඹන පුේරඹහට -රිඹළදුයහට ශවෝ 

හට ශවෝ- දර වනහ රු ථහනහඹතුභනි. ශම් තභයි රභඹ. 

ර්හශ  තිශඵන න ම තිඹ -න ශවීමභ ව න ද්රය ඉත 

219 220 



ඳහේලියාශම්න්තු 

ශන ඹෆශම් ම තිඹ- වරිභ ඵයඳතශයි. භවය අසථහර ඒහ 

හභහනය මිනිසුන්ට යදයඹක් ශරහ තිශඵනහ. භහ ශඟ  

ශතොයතුරු තිශඵනහ. 2014 ේශා ශම් න ශතක් මුළු යශේභ 

සිේධ ශරහ තිශඵන්ශන් අනය ප්රහවනඹන් 246යි. ශම්හශඹන් 

ඵහුතය ප්රභහණඹක් පුේලියා දළයි. අනය න ශවීමම් 708යි 

තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ර්හශ  ඒ තයම් දුයට එළනි අඳයහධ සිදු 

න්ශන් නළවළ. ර්හශ  අශනකුත් හර හනු අනු ඵරන 

ශොට අද එභ ප්රභහණඹ අුව ශරහ තිශඵනහ.  

ර්හශ  ම තිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීශම්දී ශඳොීමසිඹ, න 

්යක්ණ ශදඳහේතශම්න්තුශ  නිරධහරින්, ඒ හශදභ අශනකුත් 

නිරධහරින් නියන්තයශඹන් ළටීමම් යනහ. ඒ නියන්තයශඹන් 

යන ළටීමම්ලියාන් වසු න සිඹමර න අඳයහධ වළපාඹට 

ළරකුණත් නිඹභ ලශඹන් ඒහ න අඳයහධ ශනොශයි. 

හවනලියාන් දළ ැකශන ඹෆම් වසුවීම් ම්ඵන්ධශඹන් ශඵොශවෝ 

විට අඳට ශත්ශයන ශේ තභයි ඒ සිඹමර ඳහශවන පුේලියා ඉරම්ර 

දළ ප්රහවනඹ ඵ. ඒහත් න අඳයහධ වළපාඹටයි ළරශන්ශන්. 

එශවභ ශන ඹන විට ව වසු වීභක් පිිබඵ ඳත්තයඹ ඳශ 

ශහභ ශඳශනන්ශන් ර්හශ  නඹ ඳනහ කිඹන එයි. ඒ 

ැකදි තේඹක්. නශා ඳන දළ ව පුේලියා ඉරම්ර දළ 

වළපාඹට ශන ශනභ ්ණනඹ කිරීභක් ර්හශ  යන්ශන් 

නළවළ. ඒ ශදභ එටයි න්ශන්. එළනි අසථහර ළැකදි                     

්යහ ශමන ශතොඹකුයි එිබ දකින්ශන්. න අඳයහධ 

ම්ඵන්ධශඹන් විලහර ළටීමම් ප්රභහණඹක් සිදු ය තිශඵනහ. 

විශලනශඹන් STF එත් ඳසු ුමඹ හරශා ඒ වහ අඳට වහඹ 

වුණහ. ඒ නිහ ෆශවන දළ ජහහයම් ප්රභහණඹක් නත්න්න අඳට 

පුළුන් වුණහ. ඳරිය අභහතයහ්ලඹ වළපාඹට ත්ශතොත්, ඳරිය 

අභහතයහ්ලඹ විලහර ළර ශොටක් යනහ ඳරියඹ ආයක්හ 

කිරීභ වහ. ඒ නිහ අපි ළැකදි ශේම ථහ යන්න ශවො නළවළ 

කිඹරහයි භහ හිතන්ශන්.  

රු ථහනහඹතුභනි, ශභහිදී විශලනශඹන් අලියා ළනත් 

කි හ. න අලියා පිට යට ඹළවීභ ළන කි හ. රු 

ථහනහඹතුභනි, භභ ශම් ඳහේලියාශම්න්තුශ දී යක් කි හ, 

ර්හශ  අද තිශඵන නවනඹ අනු ර්හශ  සිපාන න අලියා 

ප්රභහණඹ ළඩියි කිඹරහ. න අලියා 7,000ට රහ ර්හශ  

ඉන්නහ. ඒ පිිබඵ භභ අප්රිහනු යට ඇභතියඹකු එක් ඒ 

හරශා හච්ඡහ ශහ. ඔහු පුදුභ වුණහ ර්හ හශද භමි 

ප්රශේලඹක් තුශ ම අලියා 7,000ක් ඉන්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ 

ළන. ඒ නිහ ශම් ප්රභහණඹ ර්හට ළඩියි. භභ එදත් ශඹෝජනහ 

ශහ, අලියාන් වදහන්න පුළුන් අඹ ඉන්නහ නම්, ඒට ළභළති 

අඹ ඉන්නහ නම්, ඒ අඹට ශවො ආේථි තත්ත්ඹක් තිශඵනහ 

නම් ඵරඳත්ර රභඹක් ඹටශත් ඒ අඹට අලියාන්  වදහන්න ශදන එශක් 

යදක් භට නම් ශඳශනන්ශන් නළවළ කිඹරහ. රු 

ථහනහඹතුභනි, ර්හශ  න අලියා ඇමීමභ අන් වුශඩා 

ශේදහචඹකින් ඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. එට ශම් 

ඳහේලියාශම්න්තුශ  හිටපු ථහනහඹතුභකු ව ශභොරමුශේ භළතිතුභහ 

තුයි ඒ අන් අලියා හර තිබුශඩා. එතළන සිදු වු්; සිේධිඹ 

ර්හශ  ආන්ශදෝරනහත්භ සිේධිඹක්. ඳනහමුශේ ඇත් යහජහ ළන 

වි ශොශ ඳහ ලියාුතහ; ඒ හශදභ  නහටයඹ  වළදුණහ. භභ දළක්හ, 

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අුමශතන්භ මුද්රහ නහටයඹකුත් වළදිරහ තිශඵනහ. 

ඳනහමුශේ  ඇත් යහජහ හිටපු තළන ප්රතිනිේභහණඹ යන්න ේපාඹක්  

භවන්සි ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒ හශද ශේදහචඹකින් 

ර්හශ  අලියා ඇමීමභ අන් වුණත් ර්හශ  අලියා හම එදහ 

තිබුණහ.  ඊට රහ ශනස රභඹක් ඳහවිච්චි  යරහ, ඳරිය  

හිතහමී විධිඹට අලියා ඇතුන් ඹම් ප්රභහණඹක් අමරරහ 

විශලනශඹන්භ අතුශෝයර භළතිනිඹට ඕනෆ නම් අලියාශඹක්  

ශදන්නත් පුළුන්, ශනිහින්  ත්ශත් වදහ න්න. අලය නම්  

ජඹවිරභ ශඳශේයහ භළතිතුභහටත් එ  අලියාශඹක් ඒ ත්තට අරින්න 

පුළුන්. ඵරරහ,  අත හ ඉන්න. ඒ නිහ ඒ හයණඹ යන්න 

අඳට කිසි අභහරුක් නළවළ. ඒ නිහ භභ හිතනහ,  ශම් පිිබඵ  

ළයදි අදවස ඉදිරිඳත් කිරීභට අපි ක්රිඹහ ශනොශ ුතතුයි කිඹරහ.  

විශලනශඹන්භ මලියා ප්රලසනඹ ත්ශතොත් රු 

ථහනහඹතුභනි, මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ණ අධිහරිඹ  නිේභහණඹ 

ශන්ශන් භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ නිේභහණඹ යපු දශන. 

භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ ර්හශ   ඳරියඹ ආයක්හ යන්න 

ක්රිඹහ යනහ හශදභ කිශරෝ මීටේ 200ක් න අශ්ත මුද්ර 

රහඳඹ ආයක්හ යන්න මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ණ අධිහරිඹ 

නිේභහණඹ ශනහ. ශම් මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ණ අධිහරිඹ  ඉතහ 

ළදත්  අධිහරිඹක්;  අශ්ත අධහනඹට ශඹොමු ශනොවු්; 

අධිහරිඹක්. එඹ ශඵොශවෝ විට  ශඵොශවෝ ශදශනකුශද අධහනඹට 

ශඹොමු ශනොවු්; අධිහරිඹක් ශරට රන්න භහ ළභළතියි. ශම් 

මුද්රීඹ ඳරිය  ආයක්ණ අධිහරිඹට ම්පේණ ඵරතර 

ඳළශයනහ, මුද්රශා ශශයන සිඹුම ටුතතුරදී,  මුද්රශා 

ශශයන හයණහරදී භළදිවත් ශන්නත්, ඒ පිිබඵ අලය  

ඵරඳත්ර රඵහ ශදන්නත්, ඹම් ආහයඹ මුද්ර දණඹක් සිේධ 

වුශණොත් ඒ පිිබඵ ක්රිඹහත්භ ශන්නත්. ේතභහන ්කීේණ 

භහජඹ ත්තහභ අශ්ත යට හශද මුහුදු භහේඹක් අඵර පිහිටහ 

තිශඵන යට මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ණ අධිහරිඹට අද රඵහ ශදන 

නිශඹෝ ශරොකු පිටුවරක් ශනහ, මුද්ර දණඹ ළශළක්වීභ 

වහ ක්රිඹහ යන්න. 

 
ථානායුරමා 
(சளளனகர் அயர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! ශම් අසථහශ දී රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇති. 

 
අනුරුල ථානායුරමා මූාවනවයන් ඉලත් වුවයන්, 

නිවයෝජය ාර වභාඳතිුරමා [ු මුුවේු  චන්ද්රකුමාර් මශ ා] 

මුාවනාරූඪ විය. 
அதன்ழகு, சளளனகர் அயர்கள் அக்கழபளசத்தழழன்பொ 

அகஹய, குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் [நளண்புநழகு 

பபைஹகசு  சந்தழபகுநளர்]  தந யகழத்தளர்கள். 

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

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා 
(நளண்புநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භභ ථහ යමින් 

සිපාශා මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ණ අධිහරිශා ළදත්භ ළනයි. 

විශලනශඹන් ර්හ හශද යටට විලහර ශතම ප්රභහණඹක් ශන 

එනහ. ශඵොයශතම ශශනනහ. පිරිඳවදු යන රද ශතම 

ශශනනහ.  ශම් පිිබඵ ම ති-රීති ඳළන නළඟිරහ තිශඵනහ නම් 

අඳට ශරොකු වනඹක් ශනහ.  ඹම් විධිඹ ශතම leak එක් 

වුශණොත් අඳ සිඹුම ශදනහටභ එතු ශරහ ඒට උත්තය ශදන්න 

පුළුන්.  නහවි වමුදහ, මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ණ අධිහරිඹ, ඒ 

හශදභ ර්හ නිජ ශතම ම තිත ්සථහ ඇතුළු සිඹුම 

ආඹතනරට එට එතු ශරහ ළර යන්න පුළුන්.  ර්හට 

නළක් ඳළමිිකඹහට ඳසු ඒ නළශ  තිශඵන ඹම් අඳද්රයඹක්, ශතම 

ේඹක් ඵළවළය යන්න ඕනෆ නම් ඵළවළය කිරීශම් ඵරඳත්රඹක් 

න්න ඕනෆ.  ඵරඳත්රඹක් න්ශන් නළතු ඒ නළට ඵළවළ ඊශඟ 

port  එට ඹන්න. ඒ ඵරඳත්රඹ  රඵහ ශදන්ශන් මුද්රීඹ ඳරිය 

ආයක්ණ අධිහරිඹ. ඒ නිහ අද අතුරු ේභහන්ත නිේභහණඹ 

ශරහ තිශඵනහ. ශවොමසිම් හශද ආඹතන විශලනශඹන්භ 

දළවිශතම බහවිත යරහ ඒහ නළත පුළුසහ දළමීභ වහ න 
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ේභහන්තලහරහ ක්රිඹහත්භ යනහ. ශම් ළදත් අ්ල ළන අඳ 

මඳනහ යන්න ඕනෆ. අශ්ත යශේ හභහනය භතඹදි වළභ 

ශදඹක්භ අතිලඹ දරු්; ශර විශ චනඹ යනහ. ඳරියඹ 

ආයක්හ යන්න යජඹක් වළපාඹට අඳ ශඵොශවොභ දුය භන් ය 

තිශඵනහ.  අද ඒ අුමත් විඹඹක්.  එදහ තිබු්; විඹ ශනොශයි. 

එදහ මුළු ශරෝඹභ ඳරියඹ ළන ශරොකු උනන්දුක් දළක්වශ  

නළතත් අද වුරුත් ඳරියඹ ළන විලහර උනන්දුක් දක්නහ.   

ඳරියඹට අතයලය ශදඹක් තභයි මුහුශේ ීවඹ.  මුහුශේ ීවඹ 
ශොරබිභ තිශඵන ීවඹ ආයක්හ යනහ.   ීවඹ ආයක්හ යන 
සථහනඹ ආයක්හ යන්න ම තිරීති ඳනන එ ශවො ළරක්.  ශම් 
තත්ත්ඹන් ශත්රුම්  ශනොළම භ නහටුට රුණක්.  ලියාන් 
ථහ අවශන ඉරහ  භභ නහටුට ඳත් වුණහ.  ඇභතියඹහ, 
ශව්චයිඹහ කිඹහ ත චන ණනහක් ඳහවිච්චි ශහ.  
ඇභතිරුන්ට ශව්චයිශඹෝ ඉන්නහ. ඔඵතුභන්රහ විරුේධ 
ඳක්ශා සිපාඹහට ඔඵතුභන්රහටත් ශව්චයිශඹෝ ඉන්නහ.  
ශොච්චය ඉන්නහද? භභ නම්ලියාන් කිඹන්නම්. නයට ශනොශයි 
භභ කිඹන්ශන්, තමුන්නහන්ශනරහශද භන්ත්රීතුභහ කිඹපු නියි. 
වරිද?  එතුභහටත් ශව්චයිශඹක් ඇති. ''ශව්චයිඹහ'' කිඹන චනඹට 
සි්වර බහහශ  නිඹභ ශත්රුභ අශ්ත සරිඹ්තශඳරුභ භළතිතුභහයි 
දන්ශන්. භන්ත්රීයශඹකුට ශවෝ භවජන නිශඹෝජිතයශඹකුට 
තභන්ශදභ අනුහමිශඹක් නළති ීවත් ශන්න ඵළවළ.  
අනුහමිශඹක් නළති ඉන්නහ නම්  ජහති රළයිසතුශන් ඳත් 
ශ ශශනක්  ශන්න ඕනෆ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඵතුභහ ඉසය 
අශ්ත ඳශහත් බහශ  ප්රධහන ඇභතිතුභහ ශරහ හිටපු හරශා  දක් 
ප්රධහන ඇභතියශඹක්. ශභතුභහ භඟ විලහර පිරික් භන් 
යනහ.  ආයක් නිරධහරින්, එතුභහශද නිරධහරින්, හිතතුන් 
ශොරක් ඹනහ.  ඒ ශව්චයිඹන් ශඳයවශේ ඹහභක් කිඹහ අේථ 
නිරඳනඹ ශශොත් ළයදි ශන්.  අලයතහ වහ එශවභ ඹනහ.  
එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශේලඳහරනශඹන් දළපු අඳ, එක්ත් 
ජහති ඳක්ඹ ශව්චයිශඹෝ නිේභහණඹ යනහ දළපු අඳ, 
එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශොත්ති උඳහලියාරහ හශද ශව්චයිශඹෝ 
නිේභහණඹ යනහ දළපු අඳට අද ඇවිත් අුමත් ඵණක් ශේලනහ 
ශහට ඒ ඵණ අඳ දහත් පිිබන්ශන් නළවළ. භභ යදක් 
කි ශ  නළවළ.  භභ කි ශ  ශඵොශවොභ ළදත් ථහක්.  ඕනෆභ 
ශශනකුට ශව්චයිශඹෝ ඉන්නහ කිඹහ භභ කි ශ .  ඒ යදක් 
ශනොශයි.   

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, යට ඳරියඹ ආයක්හ 
ය ළම භ ඉතහ අතයලයයි.  ශ ඵළවළය ශරුත්, ශනත් 

ද්රයඹක් ඵළවළය ශරුත්, ශදය paint එක් ෆත් ඒට 

බහවිත යන්ශන් ශභොනහද කිඹහ ශවොඹනහ. ඒ හශදභ ඹම්කිසි 
නිජ ද්රයඹක් ඳහවිච්චි ශත්, ශඳොශවොය ඳහවිච්චි ශත් ඒ හශදභ 
ි ග යහඹන ද්රය ඳහවිච්චි ශත් ඒහ ළන ශරෝශා දළනුභ ඉතහ 
විලහරයි. මීට අවුරුදු තිව වතිබවට ලියාන් ශනොතිබු්; විලහර 
දළනුභක් අද ශරෝඹ තුශ තිශඵනහ. ඒ නිහ ඳරිය හිතහමී ද්රය 
ඳහවිච්චි කිරීභ වහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ටුතතු කිරීභ අද යටට 
අලය ශරහ තිශඵනහ. අද අශ්ත යශේ තිශඵන ප්රධහනතභ 
අභහතයහ්ලඹක් තභයි, ඳරිය අභහතයහ්ලඹ. භට භතයි, ශම් 
අභහතයහ්ලඹ එ හරඹ තිබුශඩා යණසි්ව ශප්රනභදහ 
ජනහධිඳතිතුභහ ඹටශත් ඵ. ඳරිය අභහතයහ්ලඹ මුලියාන්භ ඳටන් 
ත්ශත් එතළනින්.  

 

ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු ඇභතිතුභනි, භට විනහඩිඹක් ශදනහද?  
 

ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා 
(நளண்புநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඔ , ඔඵතුභහ කිඹන්න.  

ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහත් ඳරිය අධිහරිශා හිපාඹහ. 

ඔඵතුභහත් ඳශහත් බහ ඇභතියඹකු විධිඹට හිපාඹහ. භව 

ආඩාුවශන් ඳරිය අධිහරිඹක් එශවන පිහිටුරහ, භභ ඳටන් ත්ත 

ඹම ඳශහත් බහ ඳරිය අධිහරිඹ අශවෝසි යන්න වදනහ නම් 

ඔඵතුභහ ඒ අනුභත යනහද? ඒ ඵරඹ විභධයත කිරීභද, 

භධයත කිරීභද?  

 
ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා 
(நளண்புநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඳරියඹ කිඹන විඹඹ විභධයත ශ 

වළකියි කිඹරහ භහ පිිබන්ශන් නළවළ. භහ ඒ ථහ විලසහ 

යන්ශන් නළවළ.  

 
ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඇයි, ශභොද ඵළරි?  

 
ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා 
(நளண்புநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඉන්න, ඔඵතුභහශද තේඹට භහ උත්තයඹක් ශදන්නම්.  

 
ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔඵතුභහ එශවභ කිඹනහ නම් භහ ඒ පිිබන්නහ. එශවභ 

නම් දවතුන්න ආඩාුවරභ යසථහ ්ශලෝධනඹ අශවෝසි යමු.  

දවතුන්න ආඩාුවරභ යසථහ ්ශලෝධනඹ අනු පිහිටුපු 

ඳශහත් බහ විසින් අනුභත යරහ, - 

 
ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා 
(நளண்புநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

භභ තමුන්නහන්ශනට කිඹන්ශන් ශම්යි.  ඹම ඳශහත් බහශ  

ඳරිය අධිහරිඹ, -  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

 
නැඟී ිකටිව ය. 
ழுந்தளர். 

rose. 

 
නිවයෝජය ාර වභාඳතිුරමා 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Gamini Jayawickrama Perera, do you want to 

make a point?  

 
ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Yes.   
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ඳහේලියාශම්න්තු 

නිවයෝජය ාර වභාඳතිුරමා 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister - 

 
ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා 
(நளண்புநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

Sir, let him make his point. I have no problem.  

 
නිවයෝජය ාර වභාඳතිුරමා 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

But, Hon. Minister, your time is over.  

 
ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Sir, please give me one minute. Hon. Minister, we are 

from the same electorate.  

 
ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා 
(நளண்புநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

I will answer him and finish.  

 
නිවයෝජය ාර වභාඳතිුරමා 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Okay.  

 
ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

එඹ ඳහේලියාශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ශහ.  ිජු විඹක් විධිඹට අපි 

එඹ අනුභත ය  ඳහේලියාශම්න්තුට ශනහහ, අශ්ත ආඩාුවභ. ඒ 

ආඩාුවශ  එදහ සිපාශා ආචහේඹ විරභසි්ව භවත්භඹහයි. භභ ශනහ 

ඳනත් ශටුම්ඳත ඵරත් කිඹරහ අනුභත ශනොය ම දළම්භහ. 

දවතුන්න ආඩාුවරභ යසථහ ්ශලෝධනඹ අනු භහඹක් 

ඇතුශත ජනහධිඳතිතුභහ තීන්දුක් දිඹ ුතතුයි, එඹ 

ශ්රනසලහධියණඹට ශඹොමු යන්න නම්. ඒ ශරුශඩා නළවළ. 

භභත් නිලසලේද ඉරහ ශදළනි ය කිඹරහ ඒ ඳනත් ශටුම්ඳත 

අනුභත ශහ. ශදළනි ය කිඹපු නිහ එඹ ම තිත ශරහ 

තිශඵන්ශන්. ඒ අශවෝසි යන්න ඵළවළ. එශවභ නම් අපි 

විභධයත රභඹ නළති යමු, රු ඇභතිතුභනි. අද ඔඵතුභන්රහ 

ශරොකු ප්රලසනඹට මුහුණ දීරහයි සිපාන්ශන්.  

 
ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා 
(நளண்புநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඔඵතුභහට භහ යර පිිබතුයක් ශදන්නම්. ශම් පිිබතුය දීරහ භහ 

ථහ අන් යනහ, රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි. 

ශභතුභහ වදපු, ශභතුභහ කිඹන ඹම ඳශහත් ඳරිය අධිහරි ඳනත 

ශම් ඳහේලියාශම්න්තුශ දී ම්භත ශ ඳනතක් ශනොශයි.  

 
ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඳහේලියාශම්න්තුශ  ම්භත ශශන නළවළ.  

ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා 
(நளண்புநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ශම් ඳහේලියාශම්න්තුශන් ඵරඹ ශදන්ශන් නළති ශොයි 

ශරහත් ඳශහත් බහට ඵරඹක් රඵහ න්න ඵළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ නිහ  එශවභ එක් වදරහ තිබුණහට එශවභ එක් 

නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ර්හශ  ඳරිය අධිහරිඹ භධයභ 

ආඩාුවක් ඹටශත් තිබිඹ ුතතුයි කිඹහ භහ විලසහ යනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ ශනස යන්න පුළුන්භක් නළති ඵ භහ 

කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු හමිණී ජඹවිරභ ශඳශේයහ 

භළතිතුභනි, ඒ නිහ අපි තේ යන්න ඕනෆ නළවළ. ඔඵතුභහ 

ශඵොරුට ෆ වනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

නිවයෝජය ාර වභාඳතිුරමා 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Gamini Jayawickrama Perera, please do not 

disturb. Why do you not speak during your time?  
 

ු අනුර ප්රියදර්න යාඳා මශ ා 
(நளண்புநழகு  அதப ழளழனதர்ர னளப்ள) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

භහ නළත යක් කිඹනහ, ශම් යශේ තිබිඹ ුතත්ශත් එ භධයභ 

ඳරිය අධිහරිඹක් ඳභණයි කිඹරහ. ඳශහත් බහත් ඒ වහ 

ක්රිඹහත්භ වීභ භහ නම් පිිබන්ශන් නළවළ කිඹන හයණඹ වන් 

යමින්, භහ භශද චන සමඳඹ අන් යනහ.  

 

[අ.බහ. 3.30] 

 

ු නිවරෝන් වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு ழஹபளரன் ஸஹபபள ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, මුද්ර දණඹ 

ළශළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් ඉදිරිඳත් ය ඇති නිශඹෝ ශදක් 

පිිබඵ විහද යන ශම් අසථහශ දී ඒ ළන අදවස ප්රහල 

යන්න අසථහක් රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට භහ සතුතින්ත 

ශනහ.  

අපි දන්නහ, ශ්රී ර්හ ඉතහ විලහර හය රහඳඹට 

හිමිම් කිඹන ඵ. ඒ හයඹ තුිබන් අශ්ත ජනතහට අතයලය 

ේභහන්ත ශදක් අද ර්හශ  ක්රිඹහත්භ ශනහ. ඒහ තභයි, 

ධීය ේභහන්තඹ ව ්චහය ේභහන්තඹ. එභ ේභහන්ත අද 

 අශ්ත යශේ ජනතහශද ආදහඹම් භහේඹක් ඵට ඳත් ශරහ ඉන් 

ඔවුන් විලහර මුදම ප්රභහණඹක් උඳඹනහ. අශ්ත ජනතහ ීවත් ය 

න ඒ ේභහන්ත අද අඳට ඉතහභ ළදත් ශනහ. අශ්ත හය 

රහඳඹ ැක ඵරහ ළම භ, ආයක්හ කිරීභ අඳ සිඹුම ශදනහශදභ 

කීභයි. එඹ ැක ළම භ වහ නිශඹෝ ඳළනවීභ ඳභණක් 

ශනොශයි, එභ නිශඹෝ ක්රිඹහත්භ කිරීභත් ඉතහභ ළදත් 

ශනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භහ ශඟ සිතිඹභක් 

තිශඵනහ. ඒ සිතිඹශභන් ශඳන්නහ, අශ්ත ර්හ ශේ තිශඵන 

මුහුද ශොයි තයම් දණඹ ශරහද කිඹරහ. අනික් යටම එක් 

ඵළුමහභ, ර්හ ශේ තිශඵන අශ්ත හය රහඳඹ විවිධ භහේ 

භඟින් විලහර ශර දණඹට ඳත්  වී තිශඵන ඵ ශඳශනනහ. ඒ 

වහ ශවනතු න එ හයණඹක් භහ දළන් කිඹන්නම්.  අපි ශම් 

ඳහේලියාශම්න්තුශන් ශොඳභණ ම ති-රීති ම්භත ය ත්තත්, ඒ 

අදහශ ආඹතන පිහිටුහ ත්තත්, ප්රහශේශීඹ ශේලඳහරනඥපඹන් 

ඔවුන්ශද අනුහමිඹන් එක් එතු ශරහ ශම් ම ති රීති ර 

කිරීභත්, ශම් ම ති රීති ක්රිඹහත්භ ශනොකිරීභත් නිහ අද විලහර 

ලශඹන් අ ශ්ත මුහුදු තීයඹ දණඹට ඳත් වී තිශඵනහ.  
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රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අද ඉදිරිඳත් ය තිශඵන 

නිශඹෝ ශද ඉතහභත් ළදත් ශනහ. විශලනශඹන්භ එහි 

වන් යනහ, නළ  භඟින් ශතම ශශනන ශොට ඹම් ශතම 

හන්දු වීභක් ඒ හශදභ උතුයහ ඹෆභක් වුශණොත් ඒ තත්ත්ඹට 

මුහුණ ශදන්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ ළන. ඊටත් රහ අපි 

විශලනශඹන්භ අශ්ත භමිශා තිශඵන අඳද්රය ළන අධහනඹ ශඹොමු 

යන්න ඕනෆ. අශ්ත ජනවනඹ ළඩි වීභ නිහ ළිබ ශ 

ප්රභහණඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශදභ අශ්ත ළසිකිිබ ඳේධති 

ඳහ ශිබන්භ ්හරට, භව මුහුදට වයරහ තිශඵනහ. ඒ 

හශදභ අපි දන්නහ, අද ශන ශොට ර්හශ  මුහුදු තීයඹ 

එක්භ විලහර නය නිේභහණඹ ශරහ තිශඵන ඵ. ශොශම 

ඉරහ මුහුදු තීයඹ දිටභ ත්ශතොත් ජනවනඹ ළඩි වීභත් 

එක්භ අශ්ත ඳරිය ඳේධතිඹට ඉතහභ දළඩි වහනිඹක් ඳළමිිකරහ 

තිශඵන ආහයඹ දළ න්න පුළුන්.  

අපි විශලනශඹන්භ වන් යන්න ඕනෆ හයණඹක් 

තිශඵනහ. අද ශන ශොට ර්හ  ආශ්රිත තිශඵන භත්ය 

ම්ඳත එන්න එන්නභ අුව ශරහ, ධීය ැකකිඹහ ය න්න 

ඵළරු අද ධීයශඹෝ ඉතහ අඳවසුතහට ඳත් වී සිපානහ. එළනි 

ශභොශවොත ඒ ධීය ේභහන්තඹ නළත නඟහ සිටුවීභට නම් අපි 

ශම් ඳරියඹ ආයක්හ යන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ හිතන්න 

ඕනෆ. ඒ හශදභ ඒ ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභ තුිබන් අශ්ත හයඹ ඒ 

කිඹන්ශන් මුහුදු තීයඹ ආඳසු ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් යරහ ඒ 

භත්ය ්යහ ළඩි ය න්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ ළන 

අශ්ත අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, අද 

ශන ශොට ්චහය ේභහන්තඹ තුිබන් ළඩි ළඩිශඹන් ශම් 

යටට ්චහයශඹෝ එන ඵ. අපි අශනක් යටම එක් තයහරී 

ශර තභයි ්චහයඹන් ශම් යටට ශන්හ න්ශන්. අද ශන 

ශොට ශරෝශා ඳරියඹ ම්ඵන්ධශඹන් විලහර භතඹක් 

තිශඵනහ.  ඳරියඹ ළන ඉතහභත් උනන්දු ශන ජනතහක් තභයි 

ඉන්ශන්. ්චහයශඹෝ ඹම් යටට ඳළමිශණන ශොට - ඵටහිය 

යටම ඳභණක් ශනොශයි, අශනක් යටුමත් - ඳරියඹ ළන ඉතහ 

උනන්දු ශරහ ඒ ඳරියඹ ශොශවොභද යකින්ශන් කිඹරහ ඵරරහ 

තභයි, ඒ තීන්දු තීයණ න්ශන්. අශ්ත ප්රහශේශීඹ ශේලඳහරනශා 

තිශඵන අුව ඳහුවම් නිහ හුඟක් ශරහට අශ්ත නය ආශ්රිත 

ප්රශේලර ඒ ශයශ සීභහන් ඒ හශදභ ඒ මුහුදු රහඳ ඉතහභත්භ 

නය අන්දමින් දණඹ වී තිශඵනහ. 

විශලනශඹන් භහ අධහනඹ ශඹොමු යනහ, අශ්ත රපු 

ඳේධතිඹ ළන.  මීමු රපු ත්ශතොත් එඹ ඉතහ දණඹට ඳත් 

වී තිශඵනහ. දළඩි දුක් වභනහ. ළසිකිිබ අඳද්රය ඳහ 

ශිබන්භ ඒ රපුට ඵළවළය යන තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. ඒ 

හශදභ අශ්ත ටුනහඹ නිදවස ශශශ රහඳශා ේභහන්ත 

ලහරහ විලහර ප්රභහණඹක් ති ශඵනහ. ඒ ේභහන්ත ලහරහලියාන් 

භවය ශරහට නිසි ප්රමිතිශඹන් ශතොය,  ම ති විශයෝධී ශර ඒ 

රපු ඳේධතිරට අඳද්රය ඵළවළය යරහ ඒ රපු ඳේධතිඹ අද 

විනහලඹට ඳත් වී තිශඵනහ. යජඹක් වළපාඹට ඹම් ඹම් පිඹය 

අයශන තිශඵනහ. අපි ඒ නළවළයි කිඹන්ශන් නළවළ. ශම් සිඹුම 

ශේභ අධයඹනඹ යරහ දිගු හීමන ළරළසභක් අනු ශම් ඹථහ 

තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභට ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ්ේධන 

අභහතයහ්ලඹත් එක් එතු ශරහ ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ 

ඵරලක්ති අභහතයහ්ලඹ ක්රිඹහ යන්න ඕනෆ. ශම් යජඹ භවය 

අසථහරදී ඳරියඹ දිවහ වරි වළපාඹට ඵරන්ශන් නළවළ.  ඳරියඹ 

ළන අධයඹනඹ කිරීභට ඒ හශදභ ඒ ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් 

කිරීභට ශම් ආඩාුවශන් වරි වළපා මුදම  ශඹොද න්ශන් නළවළ 

කිඹරහ අපි ශම් අසථහශ දී අධහයණඹ යනහ.  

අපි උදහවයණඹක් ශර හරගුණ විදයහ ශදඳහේතශම්න්තු 

නිමු. හරගුණ විදයහ ශදඳහේතශම්න්තුට ඇත්තටභ වරි වළපා 

මුදම ප්රතිඳහදන ශන් ශශන නළවළ. හරගුණ                           

විදයහ ශදඳහේතශම්න්තුට වරි වළපා පුහු්; නිරධහරින් ඳත් 

යන්ශන් නළතු අශ්ත ධීයඹන්ශද ීවවිත විලහර ප්රභහණඹක් ඳසු 

ුමඹ ශේ ආපු කුණහටු නිහ විනහල  වුණහ. නමුත් අන්තිභට 

ශභොනහද ශශන? අන්තිභට අභහතයහ්ල ශද ඇභතිරු ඵළන 

ත්තහ විතයයි. එ එක් ශනහට ශචෝදනහ ශහ. නමුත් ඒ 

ධීයඹන්ශද විනහල වු්; ශේඳශ ඒ හශදභ විනහල වු්; ීවත ළන 

ඵළුමශ  නළවළ. ඒ හශදභ ත ශන ම ඒ හරගුණ අනහළකි 

වරිඹට කිඹන්න හරගුණ විදයහ ශදඳහේතශම්න්තුට අලය ඒ 

ප්රතිඳහදන වරි වළපා ශන් යරහ නළවළ. ඉදිරිශාදීත් ඒ හශද ත 

කුණහටුක් ආශොත් ඒ ධීයඹන්ශද ීවවිත අනතුශේ ළශටනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ හශදභ තභයි අපි 

ථහ යන භහතිහට අදහශ ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභ පිිබඵ 

අලය  පුහු්; නිරධහරින්, ඒහ මීක්ණඹ යන්න අලය 

ප්රතිඳහදන අපි ඒ ආඹතනරට රඵහ ශදන්න ඕනෆ. ඒ ආඹතනරට 

එශවභ අලය ප්රතිඳහදන රඵහ ශදන්ශන් නළතු අපි එක් එක් ම ති 

ඳනරහ ඳභණක් ළරක් ශන්ශන් නළවළ. ඒ හශදභ ඒහ 

ක්රිඹහත්භ කිරීශම්දී විශලනශඹන්භ ශඳොලියාසීඹ ව අශනක් ආඹතන 

ඒ ම ති රීති ක්රිඹහත්භ යන්ශන් නළත්නම් -ප්රහශේශීඹ බහ, 

නය බහ ඒ ම ති-රීති වරිඹට ක්රිඹහත්භ යන්ශන් නළත්නම්- 

ඒහ ක්රිඹහත්භ කිරීශම් ඵරඹත් අපි ශම් ඳහේලියාශම්න්තු තුිබන් 

ක්රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ. ශභොද එශවභ නළත්නම් අපි යන්ශන් 

්යහ ශමන ළන ථහ යනහ විතයයි; එ එ ශේම ළන 

ථහ යනහ විතයයි. නමුත් අන්තිභට ඒ ඳරිය ඳේධතිඹ විනහල 

ශරහ තභයි ඒ නතය ශන්ශන්. ඒ නිහ විශලනශඹන්භ අපි ඒ 

ළන අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ.   

ශනොශයොච්ශචෝශම ඵරහහයශා විදුලියා ම්ශප්රනණ කුුම්; 

පුත්තරම් රපු තුශ ඉදි කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ 

කිඹරහ තිශඵනහ. ඒ තුිබනුත් විලහර වහනිඹක් සිේධ ශන්න 

පුළුන්. ඒ ළන ඒ ජනතහ විලහර විශයෝධඹක් ඳෆත් ඒ ළන 

ශනොතහ, ඒ ක්රිඹහත්භ කිරීභට අද යජඹ ශඳශඹී තිශඵනහ. 

මීමු රපු, පුත්තරම් රපු විතයක් ශනොශයි, අශනකුත් 

රපු ඳේධති ළනත් අපි අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ. 

විශලනශඹන්භ අද ඒ රපු ආශ්රිත ඉසන් හ කිරීශම් 

ේභහන්ත බිහි ශරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ඒ ඉසන් 

හ කිරීශම් ේභහන්ත නිසි ප්රමිතිඹකින් ශතොය ආයම්බ ශ 

නිහ ඒ අඳද්රය ඔක්ශොභ ඒ රපු ඳේධතිරට  මුදහ වළයරහ ඒ 

තුිබන් විලහර විනහලඹක් සිදු ශරහ තිශඵන ඵ. එශවභ වුණහභ 

අඳට විලහර මුදරක් විඹදම් යන්න ශනහ ඒ රපු ඳේධතිඹ 

ඹථහ තත්ත්ඹට ශදන්න.  ඒ ධීයඹන්ශද ආදහඹම් භහේ නළති 

වුණහභ, ඒ අට ඉන්න ජනතහට ශෞය ප්රලසන ඇති වුණහභ ඒ 

ශනුශන් විලහර මුදරක් විඹදම් යන්න ශනහ. ඒ නිහ ශම් 

හශද ශේම ළන යජශා අධහනඹ මීට රහ ශඹොමු ශන්න ඕනෆ 

කිඹරහ භභ ශම් අසථහශ  කිඹනහ.  

 ඳසු ුමඹ දහ ශොශම යහශා සිට පුසන්ද ශතම පිරිඳවදු 

දක්හ ඹන ශතම නශඹක් පිපිරුහ. ඒ ශතම නශඹ පුපුයරහ 

රුපිඹම මිලියාඹන 1,800 ඳභණ ඳහුවක් සිදු වුණහඹ කිඹරහ පුත් 

ඳත්ර වන් වුණහ. වරි ශටන්රේ ඳපාඳහපාඹක් නළති ඵහර 

ේශා ශතම නශ ශනළවිත් වි කිරීභ නිහ තභයි ශභළනි 

ශේම සිදු න්ශන්.  ඒ නිහ අපි ඒ ළන විශලනශඹන්භ අධහනඹ 

ශඹොමු යන්න ඕනෆ.   

ඳරිය අභහතයහ්ලඹ අශනකුත් අභහතයහ්ලත් එක් එතු 

ශරහ ශම් හශද නශ ඳේධති   නිසිඹහහය, නිසි ප්රමිතිඹක් ඇති 

වි යනහද, ක්රිඹහත්භ යනහද කිඹන එ ළන  අධහනඹ 

ශඹොමු යන්න ඕනෆ. අශ්ත ර්හශ  සුළු සුළු සිේධි වුණත්, 

ශනත් යටර ඳරියඹට ඵයඳතශ වහනි යන, අශ්ත මුද්ර 
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ඳේධතිඹට වහනි යන, ජනතහට වහනි යන විධිශා සිේධි 

ශනහ. ඒ විධිශා විලහර ශතම හන්දුක් වුශණොත් ශොශම 

ළනි නයරට ඒ ඵරඳහන්න පුළුන්. ඹම් ඹම් ළරසුම් තිශඵන 

ඵ භභ දන්නහ. ශම් වහ ම්ඵන්ධ ශනත් අභහතයහ්ල, ශනත් 

ආඹතන, අශ්ත නහවි වමුදහ එක් ම්ඵන්ධීයණඹ ය ඒ 

ළරසුම් ක්රිඹහත්භ යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ ළන 

ශඳයහුරුක් තිඹරහ ඒ ටුතතු යන්න ඕනෆ. ශභොද, භවය 

ශරහට ළරසුම් තිබුණත් ශම් හශද සිේධි වුණහභ ඒ 

ම්ඵන්ධීයණඹ වරිවළපා යන්න ඵළවළ. ශම් ඉන්ධන හන්දු 

ළන; ඒ ශතම නශඹ පුපුයහ ඹහභ ළන හේතහක්  

ඳහේලියාශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ. ශම් වුශඩා 

ශොශවොභද, ශම් කීභ බහය න්න ඕනෆ වුද කිඹරහ ශොඹන්න 

ඕනෆ. හුඟක් ශරහට ඹම්කිසි ශදඹක් සිේධ වුණහභ ඒ ළන 

ඳහේලියාශම්න්තු ශ  විහද යනහ. ඊට ඳසශන ඒ අභත ශනහ. 

ඒ ළන කිසිභ හේතහක් එන්ශන් නළවළ. අය කුණහටුශන් මිඹ ුමඹ 

ධීයඹන් ළන ජනහධිඳතිතුභහ ශොමිභක් ඳත් ශහ. දළන් භහ 

ණනක් ත ශරහ තිශඵනහ. තභ ඒ ශොමිශම් හේතහ 

නළවළ. ුමඹ ය අඹ ළඹ විහදශාදී ධීය අභහතයහ්ලඹ ළන ථහ 

යේදී භභ ඇහුහ ශම් හේතහ එන්ශන් දහද කිඹරහ. තභ 

හේතහ නළවළ. ඒශන් සිදු න්ශන් ඒ ධීයඹන්ට නළතත් ඒ 

හශද අදහනභට මුහුණ ශදන්න සිදු න එයි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ හශදභ තභයි ශම් 

ශතම හන්දු පිිබඵත් අපි විලහර අධහනඹක් ශඹොමු යන්න 

ඕනෆ.  ශොශම යහඹට නළ  විලහර ්යහක් එනහ. ඒ අතරින් 

අශ්ත ධීය ඹහත්රහත් භන් යනහ. භවය ශරහට ධීය ශඵෝේටු 

ුමහිමරහ නළ ර ළපාරහ තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් පුත් ඳත් 

හේතහ භහ ශඟ තිශඵනහ. ඒ තුිබන් ශතම ව අශනකුත් ශේම 

අශ්ත මුහුදු තීයඹට මි්ර ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශදභ විශේල 

නළ ලියාන් එන ළිබශ ඵළවළය කිරීශම්දී  ප්රමිතිඹකින් ුතතු,  

ම ති රීතිරට අනුකර ඵළවළය කිරීභට අධහනඹ ශඹොමු යන්න 

ඕනෆ. විශේල යටලියාන් එන නළ  එක්  ඵේධ ශරහ  එ එ 

ලහ ේ අශ්ත යටට ඇවිමරහ තිශඵනහ.  ශනොශඹකුත්  අහිතය 

ශේම ඇවිත් තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහත් දන්නහ ඇති, ශොශම 

යහඹ තුශ යන රද  මීක්ණඹදී දළන න්න රළබී තිශඵනහ, 

විශේශීඹ ලහ, අශ්ත යටට ආශ ික ශනොව ලහ විලහර 

ප්රභහණඹක් ශොශම යහඹ තුශ තිශඵනහ කිඹරහ. දහ ශවෝ 

වම්ඵන්ශතොටටත් නළ  ආශොත් ඒ ප්රලසනඹභ ඇති ශන්න පුළුන්. 

ඒ නිහ වම්ඵන්ශතොටට නළ  එන්න ලියාන් -නළ  එන එ 

ශවොයි. ඒ ළන ප්රලසනඹක් නළවළ- ඒ හශද අධයඹනඹක් යන 

එ ශවොයි කිඹරහ භහ කිඹනහ.  

එ තහක් අඳට දළන න්න රළබුණහ, වම්ඵන්ශතොට යහඹ 

තුශ රක් තිශඵනහ කිඹරහ. භවය විට නළක්  ඒ ශම  

වළ්තපුශණොත් ඒශනුත් වහනිඹක් සිේධ නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

වම්ඵන්ශතොට යහශා තිශඵන ශම අශ්ත රු අසේ භන්ත්රීතුභහට 

අයිති නළක් එශවභ වළ්තපුශණොත් ඒශන් ශරොකු වහනිඹක් සිේධ 

ශනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ු ු ජීල වව නිකංශ මශ ා 
(நளண்புநழகு சுஜவய ஹசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ වහනිඹත් ශන්ශන් නළවළ නළ  එන්ශන් නළති නිහ.  

 

ු නිවරෝන් වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு ழஹபளரன் ஸஹபபள ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔ , ඒ වහනිඹත් නළවළ නළ  එන්ශන් නළති නිහ. 

ු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශ ා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

භභ  නළශ  වළ්තපුශණොත් මි භට නළක් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 

ු ු ජීල වව නිකංශ මශ ා 
(நளண்புநழகு சுஜவய ஹசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ළයදුණහ, ළයදුණහ. ඉ න්න.[ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ු නිවරෝන් වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு ழஹபளரன் ஸஹபபள ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒ වහනිඹ ළනත් බඹ ශන්න ඕනෆ නළවළ. ශභොද, එක්ත් 

ජහති ඳක්ශඹන් දිුත්; යපු ශොශම යහඹ විතයයි ශවොට 

ළර යන්ශන්. ඒ නිහ ප්රලසනඹක් නළවළ.   

අශ්ත රු ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්  ්ේධන නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහත් ශම් රු බහශ  ඉන්නහ. රු නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභනි, අශ්ත මීමු රපු ඇතුළු අශනකුත් රපු ඳේධති 

ළන විශලන අධහනඹක් ශඹොමු යන්න කිඹහ භහ ඔඵතුභහශන් 

ඉමරනහ. භහ ඔඵතුභහ එන්න ලියාන් ශම් ළන ථහ ශහ.  

 
ු වරත් කුමාර ගුණරත්න මශ ා (ධීලර ශා ජජ වම්ඳත්  

වංලර්ධන නිවයෝජය අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு சபத் குநளப குணபத் - கடற்ஸளமழல், வபக 

யபங்கள் அழயழபைத்தழ ழபதழ அநச்சர்) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of  
Fisheries and Aquatic Resources Development) 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ ශමනශඹන් - [ඵහධහ 

කිරීභක්] මීමු රපු ශරෝශා තිශඵන රසනභ රපු 

ඵට ඳත් යන්න ටුතතු යනහ. 

 

ු නිවරෝන් වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு ழஹபளரன் ஸஹபபள ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශඵොශවොභ ශවොයි. ඇත්තටභ අඹ ළශඹන් මුදම ශන් 

යනහ කි හට, ධීය ශතොටුශඳොශම වදන්න විලහර 

ප්රභහණඹක් මුදම ශන් ශහඹ කි හට තභ මුම රක්ත් 

තිඹරහ නළවළ. භහ ණනක් ශනහ. ශනොළම්ඵේ භහශා අඹ 

ළඹ ථහශන් කි ශ . ඒ නිහ ඔඹ කිඹන ථහ ශඳො ලරක් 

ක්රිඹහත්භ ශශොත් ශවොයි. අපි ඵරන්න ඕනෆ, මීමු රපු 

ඔච්චය ද ගත වුශඩා ශොශවොභද කිඹරහ. ඔච්චය අඳද්රය මීමු 

රපුට එතු වුශඩා ශොශවොභද කිඹන එ අපි ඵරන්න ඕනෆ. 

ඔඵතුභහත් ඒ සථහනඹට ුමහිමරහ ඇති. භභත් ුමහිමරහ තිශඵනහ. 

ඉතහභ ඳවත් තත්ත්ඹ තභයි ඒ ඳරියඹ තිශඵන්ශන්. ඒ 

ශොර ළම භ විශලනශඹන්භ ධීය ේභහන්තඹටත්, ්චහය 

ේභහන්තඹටත් ඉතහභ ළදත් ශනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි. භහ හිතන්ශන් ධීය අභහතයහ්ලඹ ඹටශත් 

තිශඵන නහයහ ආඹතනඹ ළනි ආඹතන භඟින් ඔඵතුභන්රහ සිඹුමභ 

රපු ම්ඵන්ධශඹන් අධයඹනඹක් ය  ඹම් කිසි rating system 

එක් ස ශ ුතතුයි. රපුශ  ඳරියඹ ශොශවොභද කිඹරහ 

ඵරරහ  ඹම් කිසි පිඹයක් න්න සිේධ ශනහ. ඒ වහ යජශඹන් 

මුදම ශන් ශ ුතතුයි.  ශම් යජශඹන් හුඟක් දුයට ඳරියඹ ළන 

අධහනඹක් ශඹොමු යන්ශන් නළවළ. ඳහයම විතයක් වදරහ භදි. 

ඳරියඹ ළන අධහනඹ ශඹොමු යරහ ඒට අලය මුදම ශන් 

යරහ, ඒ වහ පුහු්; නිරධහරින් ශඹොදහ රභශ ද ස 

යන්න ඕනෆ. ඕනෆ නම් විශේශීඹ යටලියාන් අඳට උඳශදස න්න 
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[රු නිශයෝන් ශඳශේයහ භවතහ] 
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පුළුන්. ශනත් යටමර ශම් හශද ප්රලසන ඇති වුණහභ ශම් 

ආහයඹට ටුතතු ය තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒ හශද ළර 

පිිබශශක් ක්රිඹහත්භ කිරීභ ශවොයි කිඹරහ භහ ශම් අසථහශ දී 

ශඹෝජනහ යනහ.  

භහ නළතත් ඔඵතුභන්රහට භතක් යනහ ඉන්දිඹන් ධීයඹන් 

ළන. මීට ලියානුත් ඉන්දිඹන් ධීයයින් ළන ථහ ශහ. ඒ අඹ 

ඇවිමරහ අශ්ත මුහුදු රහඳශා ම ති විශයෝධී දළම දහරහ භවය 

ශරහට ළිබශ ඳහ  මුහුදට දහරහ ඹනහ. අපි ශොච්චය 

හච්ඡහ ශත් තභ හේථ ශර  ඒට  මුහුණ ශදන්න ඵළරි 

ශරහ තිශඵනහ.   
 

ු ලාු වද්ල නානාය්වාර මශ ා (ජාති භාා ශා 

වමාජ ඒාබද්ධ ා අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு யளசுஹதய ளணளனக்களப - ஹதசழன ஸநளமழகள், 

சபக எபைநப்ளட்டு அநச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

අශ්ත  ධීයයිනුත් ඹනහ ශන්. ඉන්දිඹන් ධීයයින් - 
 

ු නිවරෝන් වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு ழஹபளரன் ஸஹபபள ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

භභ  දන්නහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] අශ්ත ධීයයින්  ඹන්ශන් සුළු  

පිරික්. අශ්ත රු නිශඹෝජය ධීය ඇභතිතුභහත් දන්නහ ඇති, 

අශ්ත නහවි වමුදහ ඉන්දිඹන් ධීයයින් අත් අර්ගුට අයශන 

දස කිහිඳඹක් ඹනශො ට  භවය ශරහට අශඳන් ඳිබ න්න 

හශද ශ්රී රහ්කි ධීයයිනුත් අත් අර්ගුට අයශන අය 

ඉන්දිඹහනු ධීයඹන් නිදවස යන්නටඹ කිඹනහ. එළනි 

තත්ත්ඹකුත් තිශඵනහ.   
 

ු ලාු වද්ල නානාය්වාර මශ ා 
(நளண்புநழகு யளசுஹதய ளணளனக்களப) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශඵොරුටද ඒ අත් අර්ගුට න්ශන්? 

 

ු නිවරෝන් වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு ழஹபளரன் ஸஹபபள ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

භවය ශරහට ශඵොරුට අත් අර්ගුට න්නහ.  
 

ු ලාු වද්ල නානාය්වාර මශ ා 
(நளண்புநழகு யளசுஹதய ளணளனக்களப) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ශොමරන් කිඹනහ, අපි ශඵොරුට අත් අර්ගුට 

න්නහඹ කිඹරහ. 

 

ු නිවරෝන් වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு ழஹபளரன் ஸஹபபள ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒ තභයි.  අපි යජඹට කිඹහ තිශඵනහ, අඳ සිඹුම ශදනහශදභ 

වශඹෝඹ ශදනහඹ කිඹහ.  අද නශොට ධීය ඇභතිතුභහ ුමහින් 

ථහ ය තිශඵනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්]  අපි වශඹෝඹ ශදනහ. 

ඒශක් ප්රලසනඹක් නළවළ. සිඹුම ශදනහශදභ වශඹෝඹ ශදනහ. 

නමුත්   ධීය ඇභතිතුභහ ුමහින් ථහ යරහ  දළන් ඒ  භදි ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ නිහ මීට රහ ඉවශ තත්ත්ශා භළදිවත් වීභක් 

අලයයි.  භභ  හිතන්ශන් ශම් ඉන්දිඹහනු ධීය ප්රලසනඹ  ළන මීට 

රහ ළඩි අධහනඹක් ශඹොමු ශ ුතතුඹ කිඹහයි.   

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අශ්ත මුද්ර ආශ්රිත 

ඳරියඹ විශලනශඹන්භ  ධීය ේභහන්තඹටත් ඒ හශදභ ්චහය 

තේභහන්තඹටත් ඉතහභත් ළදත් ශනහඹ කිඹන එ භභ 

නළතත් කිඹනහ. ශම්හ ශෝපා ණන මුදම, විශේල විනිභඹ 

උඳඹහ ශදන ේභහන්ත. ඒ නිහ ඒහ ැක ළම භට, ඒහ ඉදිරිඹට 

ශන ඹහභට ඳරියඹ ළන ඉතහභත් ළරකිලියාභත් ශරහ ඳරියඹ 

ආයක්හ කිරීභට අලය ම ති-රීති ඳභණක් ශනො, අලය 

ප්රතිඳහදන, ඒ හ ශදභ නිරධහරින් පුහු්;  කිරීභ වහ අලය 

ළරසුම් ක්රිඹහත්භ කිරීභට පිඹය න්නටඹ කිඹහ යජඹට 

කිඹමින් භශද ථහ අන්  යනහ.  

 

නිවයෝජය ාර වභාඳතිුරමා 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Next, I call upon the Hon. Felix Perera to speak. - 

[Pause.] Not here. Then, the Hon. Reginold Cooray. - 

[Pause.] Not here. The Hon. Y.G. Padmasiri. - [Pause.] 

Not here. Then, I call upon the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer 

to speak. 

 

[3.50 p.m.] 
 

ු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශ ා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Mr. Deputy Chairman of Committees, I am very 

happy that you called me early in the day to address this 

august Assembly. I consider it, perhaps, a rare privilege.  

Today, Sir, we are discussing particularly about ocean 

pollution. Under the United Nations Convention on the 

Law of the Sea, Sri Lanka, as an island nation, has the 

right to explore the resources in the Indian Ocean around 

our country. The Exclusive Economic Zone - EEZ - of Sri 

Lanka or the sea area where we have the exclusive right 

to explore and exploit resources is eight times larger than 

the extent of our land area. Marine resources are required 

for our future development activities.  

As a Government, Sir, we have fully realized the 

importance of it. Therefore, under the "Mahinda 

Chintana", we have already commenced megaprojects to 

explore the resources in our sea area. We have already 

taken all the measures to develop Sri Lanka as a tourist 

hub in the region. Also, we have taken several measures 

to develop the fishery industry of the country.  In all these 

industries, sustainability is heavily dependent on the 

resourcefulness of the coastal belt and the Exclusive 

Economic Zone.  

Sir, I remember representing our country at a 

Conference in Nagoya, Japan some years back, where 

they passed several resolutions in order to protect the 

environment and particularly, the ocean bed, because for 

the mere survival of human beings, the conservation of 

the ocean is very important. We have heard in the past 

that in the Pacific, the Atlantic and other oceans, there 

had been large oil leaks from large ships, polluting the 

entire ocean. The world population is growing; pollution 

of the air, the sea, water and land is increasing. Now, this 
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is a real challenge for the human beings. Therefore, the 

Nagoya Conference, which I attended, made an appeal, a 

request from all the delegates to have laws passed in the 

respective parliaments in order to bring home the truth 

about the importance of the marine environment and its 

protection so that adequate and sufficient measures would 

be taken by their respective governments, first, to educate 

the people of the country and second, to take meaningful 

steps to protect the environment.  

These are two most important things, which today this 

House is privileged to hear from my Good Friend, the 

Hon. Abdul Rahim Mohideen Abdul Cader, Acting 

Minister of Environment and Renewable Energy. He, Sir, 

coming from a hill-locked land, and also an area covered 

with a large extent of jungle, knows the truth about the 

preservation of environment. Human beings, animals, 

birds, flora and fauna can survive only if the environment 

is protected and the nature is preserved.  

Sir, earlier in the day, I heard my good, young Friend - 

whom I carried when he was very young - whom I called 

"Patiya" those days, the Hon. Sajith Premadasa, ridiculing 

the efforts of the Ministry of Environment and Renewable 

Energy. He is a person who is always in Yala. Perhaps, he 

thought that he was speaking to the animals of Yala and 

not to the Hon. Members in the House.  

Sir, the mere fact that there is a separate Ministry 

created by His Exellency Mahinda Rajapaksa, our 

President, proves beyond doubt the importance that is 

attached to this subject and the Resolution passed at the 

Nagoya Conference. We are very happy today that the 

Hon. A.R.M. Abdul Cader moved this Motion and said a 

mouthful of very meaningful things for today and for the 

future generations as well.  

Talking of oceans, I must also bring to your notice a 

very important matter about one of the oceanic islands of 

Sri Lanka, the Kachchatheevu. What is happening today? 

Not the Indian Government, but certain forces in the 

southern part of India are trying to pollute the entire 

ocean, not only around Katchatheevu, but around the 

entire Palk Strait. Sir, there had been an Agreement 

reached long ago between the two Prime Ministers of that 

country and this country. The credit should go to the Hon. 

(Mrs.) Sirimavo Bandaranaike, who was the Prime 

Minister then and who in January, 1974 visited India and 

signed the Agreement with the then Indian Prime 

Minister.  

භහ තු තිශඵන "ච්චද" ළන වන් න ශමනඹ 

ශභශන තිශඵනහ. 

"සිරිභහශෝ ඵඩාරහයනහඹ අභළතිනිඹ 1974 ේශා 

ජනහරි භහශා දී ඉන්දිඹහට ුමඹ අසථහශ  දී ච්චද ළන 

ශදයට නහයිහන් අතය ළරකිඹ ුතතු හච්ඡහක් ඇති විඹ. ශභභ 

හච්ඡහර දී ච්චද ර්හට අයිති ඵ ශ්රී ර්හ අභළතිනිඹ 

ඉන්දීඹ අභළතිනිඹට ශඳන්හ දුන් අතය ඒ ඵ ඉන්දිඹහ 

පිිබත්ශත්ඹ." 

The Indian Prime Minister agreed, the whole India 

agreed that Kachchatheevu  belongs to Sri Lanka and  

nobody can thereafter act otherwise.    

"ඒ දඳත ටහ මුහුදු සීභහ පිිබඵ ප්රලසනඹ ශභහි දී ශලන විඹ. 

1974 ජුනි 28 දහ ච්චද ශ්රී ර්හ ජනයජඹට අඹත් ඵ 

පිිබනිමින් ශභභ ප්රලසනඹ නියහයණඹ වශා ශදයට 

අභළතිරිඹන් එභ ුමවිසුභට ශදයශේ දී ශන ශන භ අත්න් 

තළබීශභනි."  

The House must be told of these facts and through this 

House these facts must be informed to the people of 

India. 

"ඉන්දිඹහනු අභළතිනිඹ අත්න් තළබ ුමවිසුභ ැකශන ශභහි 

ඳළමිිකශා ඉන්දිඹහශ  විශේල අභහතයහ්ල ශමම්යඹහඹ. ර්හ 

අභළතිනිඹ අත්න් තළබ ුමවිසුභ ැකශන ඉන්දිඹහට ුමශා ශ්රී 

ර්හශ  විශේල අභහතයහ්ල ශමම්යඹහඹ. ශභභ ුමවිසුභ නිහ ශ්රී 

ර්හශ  ව ඉන්දිඹහශ  ඓතිවහසි සුවදතහ ේධනඹ ව අතය 

ශදයට අතය ඵරත් භතශදදඹට තුුව දිඹ වළකි තිබ ප්රලසනඹක් 

නියහයණඹ විඹ." 

They have completely put a stop to the arguments as 

to whom Kachchatheevu belongs.   

 ශඳෝක් මුද්රන්ධිශා සිට ආදම්ශද ඳහරභ දක්හ ව මුහුදු 

තීයශඹහි ශ්රී ර්හ වහ ඉන්දිඹහ අතය භහයිම් දක්හ ඇති අක්හ්ල 

වහ ශේලහ්ල   නිරපිත  රඳ ටවන භභ වභා *යමි.     

අශ්ත ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ්ේධන නිශඹෝජය ඇභතිතුභහත් 

දළන් ශම් රු බහශ  ඉන්නහ. එතුභහ ශම් පිිබඵ ශරොකු 

උනන්දුක් දක්න ඵ අපි දන්නහ. ච්චද තමුන්නහන්ශන 

ශවෝ අපි ශවෝ හටත් ඳහහ ශදන්ශන් නළවළ; ඳයහ ශදන්නට 

වුභනහ යන්ශන් නළවළ. ච්චද අශ්ත ඵ ඉන්දිඹහශ  දිමලියාශා 

තිශඵන උහවිඹක් විසින් තීයණඹ ය අහනයි. ඒ තීයණඹ අනු 

දළන් ච්චදට ශභොද යන්ශන්? දළන් ඵරන්න, සිඹුම ශදඹක්භ 

fail වුණහ; Ladyට fail වුණහ. තමිමනහුවශ  සිපාන Lady ුමඹහ 

Modi ශඟට. 

ஸகபய குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கஹ, 'ஹடி' 

ஹநளடினழடம் ஹளய் கச்சதவய நவண்டும் ஸற்பொத் தளபைங்கள் 

ன்பொ ஸசளன்ளர். ஹநளடி 'ஹடி'க்குச் ஸசளன்ளர், ஹளடி  
 

[මූාවනව  අණ ඳරිදි ඉලත් රන දී.] 
[அக்கழபளசக் கட்டப்டி அகற்ப்ட்டுள்து] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

அதச் ஸசய்ன படினளது. ஸன்ளல், அது இங்கக்குச் 

ஸசளந்தம் ன்பொ.  ல், அபைநனள தழ ஹடிக்கு ஹநளடி 

அழத்தழபைக்கழன்ளர். கடல் ல்னத் தளண்டிச் ஸசல்கழன் 

ங்களுடன நவயர்க அயர்கள் ழடிக்கழன்ளர்கள். 

அஹதஹய, அயர்களுடன நவயர்கள் அவ்யளபொ இங்ஹக 

யபைகழன்ளர்கள்; ழடிடுகழன்ளர்கள்; யழடுயழக்கப் 
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[රු අමවහ. ඒ.එච්.එම්. අසේ භවතහ] 

————————— 
*  පුවන ාව   බා ඇ . 
*  தழனத்தழல் யக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 
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டுகழன்ளர்கள். அயர்க யழடுயழப்து னளர்? ங்களுடன 

ஹநதகு ஜளதழதழ நலழந்த பளஜக்ஷ அயர்கள். இது 

உங்களுக்கு ன்ளகத் ஸதளழபெம். இந்த ஹபத்தழஹ வங்கள் 

இந்தச் சனழன் உனளழன ஆசத்தழஹ அநர்ந்தழபைப்து 

ங்களுக்குப் ஸபைம் உத்ஹயகத்த அழக்கழன்து. நது 

நவயர்கப் ற்ழ இந்தச் சனழஹ அடிக்கடி 

குபஸழுப்புகழன்யன் ளன். நது நவயர்கப் ற்ழ 

இந்தத் தநழழ் ஹதசழனக் கூட்டநப்ச் ஹசர்ந்தயர்கள் 

னளபளயது குபஸழுப்ழனழபைக்கழன்ளர்கள? இல், அயர்கள் 

'ஹயளட்'ட நட்டும் ஹகட்தற்கு உங்கள் குதழக்கு 

யபைகழன்ளர்கள்.  

ஹற்பொ சழழல் பநஹளரள அயர்கள் - Deputy President of 

South Africa யடக்குக்குச் ஸசன்ளர். அயப உங்களுடன 

தயர் டக்ஸ் ஹதயளந்தள அயர்கள் யபஹயற்ளர்.               

அங்கு டஸற் ஹச்சுயளர்த்தகழஹ யட நளகளண 

பதநச்சர் தழபை. யழக்ஹஸ்யபன் அயர்கள்கூட கந்து 

ஸகளண்டிபைக்கழன்ளர். ஆகஹய, அயர்களுக்கு உண்ந 

ஸதளழபெம். இப்ஸளழுது அயர்கள் இங்கு யபையது இந்தத் தநழழ் 

நக்களுக்கும் ன நக்களுக்கும் ழபச்சழ தளயது 

இபைந்தளல் அத எபை நத்தழனஸ்தநளக இபைந்து தவர்த்து 

யப்தற்களகத்தளன்.  

யபளற்ழஹ ளங்கள்  ளடங்கக் கற்பொக்ஸகளள் 

ஹயண்டினயர்களக இபைக்கழஹளம்.   உதளபணநளக இபை 

குடும்ங்களுக்கழடனழஹ ஹநளதல் ற்ட்டளல் அதத் 

தவர்த்துக்ஸகளள்யதற்கு இன்ஸளபை குடும்ம் யபைம். அதளயது 

நளநளவுடன குடும்ம், சளச்சளவுடன குடும்ம், 

ஸளழனப்ளவுடன குடும்ம் ன்பொ குடும்ங்கள் ஹசர்ந்து 

அதத் தவர்த்து யக்கும். அல்-குர்ஆழல் எபை யழடனம் 

அழுத்தநளகச் ஸசளல்ப்ட்டிபைக்கழன்து. அதளயது நணம் 

படித்த கணயன் - நயழக்கழடனழல் தளயது எபை 

ழபச்சழ ற்ட்டு அது யழயளகபத்தழல் படிபெம் தபொயளய்க்குச் 

ஸசன்ளல், அதத் தவர்த்து யப்தற்களக இபண்டு 

குடும்ங்கபெம் ஹசர்ந்த ஸளழஹனளர்க நத்தழனஸ்தநளக 

ழனநழபெங்கள்  நக்கு யற்புபொத்துகழன்து அல்-குர்ஆன். 

அது பழு யளழ்க்கக்கும் யமழகளட்டுகழன் அல்ளஹ்வுடன 

ஏர் அபைள் யளக்களகும். ஆகஹய, ளங்கள் ஹசும்ஸளழுது அல்-

குர்ஆப் ற்ழபெம் ஸசளல் ஹயண்டும்.  

ඉන්දීඹ ධීයඹන්ශද තවනභ ළන භභ කි හ. 

2014 ජූලියා භ 03 න බ්රවසඳතින්දහ "රක්බිභ" පුත් ඳශත් 

ශභශන වන් නහ: 

"ච්චති  මුහුද අයිති ශ්රී රහ්කීඹ ධීයයින්ටයි. ඉන්දීඹ යජඹ අධහයණඹ 

යයි." 

Sir, there was a news item in the  "Daily News"  of 

Thursday, 3rd July, 2014 under the caption,  "No Indian 

Fishing in Katchatheevu". That is also very significant.  

It states, I quote: 

“Indian fishermen have no right to fish near Katchatheevu and are 

entitled only to dry their nets on the Island; besides, almost all arrests 
by the Lankan Navy of Indian fishermen have taken place only in Sri 

Lankan waters, the Union Government told the Madras High Court 

on Tuesday."  

அங்ஹக 'ஹடி'னழடம் ஹநளடி ஸசளல்கழன்ளர், உங்களுடன 

ஹயனப் ளர்த்துக்ஸகளண்டு இபைங்கள்;  வங்கள் இந்த 

யழடனத்தழல் யழபயழட பனற்சழக்களதவர்கள் ன்பொ. 

ஸகபய குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கஹ, இங்ஹக 

களனழஹ ஹசழன சஜழத் ழபஹநதளச அயர்கள் ள்ழக 

னளடிளர்.   

දළන් විඳක්ශා ශම්ශොමරන් ඹන්ශන් ශොශවනද? ඳරියඹ 
ආයක්හ යන්න ශන්ද ත්ත් උදයහනඹට -Zoo - ුමශා? දළන් 
ශම් භන්ත්රී ඩාරහඹභට ළරක් නළවළ. ළඩි ළඩිශඹන් ත්ත් 
උදයහනඹ යහ ඹන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] සුීව ශනනසි්ව 
භන්ත්රීතුභනි, ශොශවන ඉරහ ද ආශ ? අද ද බිභට ඵළසශන? 
ශම්ශොමශරො ත්ත් උදයහනඹට ඹන ශොට ඉසශෝශම ශභයි 
ඹක් හිපාඹහ. ඒශොමරන් කිඹනහුම, "වුද ශම් පුදුභ ත්තු 
ශභශව  ඇවිමරහ සිපාන්ශන් කිඹරහ" කිඹරහ. රිශවුන් ශනොශඹක් 
ශනොශඹක් විධිඹට ඒ අඹ තභන් ශඟට අඬ වනහුම. ඒ නිහ 
ළඩි ළඩිශඹන් ත්ත් උදයහනරට ඹන්න. එහි සිපාන තුන් 
ඵරහ ළම ශම් අසථහ එක්ත් ජහති ඳක්ශා භන්ත්රීරු ශම් 
ත්ත් උදයහනශා ඉන්න තුන්ට දළ ඵරහ ළම  ශම් අසථහ 
රඵහ දුන් ඵ වුරුත් දළන් දළන සිීට.   

ත ඳහම ශභශඹක් කි හ, "අශ්ත ශම් සුරුේටු රඹක් 
තිශඵනහ. ඒ රඹ වරිඹට යනහ ද කිඹරහ එක්ත් ජහති 
ඳක්ශා භන්ත්රීරුන්ට ඇවිමරහ ඵරන්න කිඹන්න" කිඹරහ. 
අශන්! යන්න  ශභොකුත් නළති නිහ ශම්ත් ය ය ඉන්න. 
භක් නළවළ. වම්ඵන්ශතොටට ුමහිමරහ harbour එ ඵරනහ. 
Harbour එ ඵරන්න ඹන්ශන් ශභොන ඳහශේද? ජනහධිඳතිතුභහ 
ප්රමු ශම් ආඩාුව වදහ දුන්නු අධිශ ගී භහේශා - expressway   
එශක්. අශන්! ඒටත් කිඹනහ, "අන්න ඳහශේ ඵමශරක් හිපාඹහ. 
අන්න ඵශශරක් හිපාඹහ" කිඹරහ. භශද අ ්තශ්ත! ශම් තයම් ශවොට 
ඳහයම වදහ දීරහ තිශඵනහ. අපි ශරෝශා ආලසචේඹඹ යහ 
ඹනහ. ඒ නිදේලන හිත දළන් අඳට ශඳශනනහඹ කිඹරහ 
ශවො චනඹක් දහත් ශම්ශොමරන්ශද පාන් පිට න්ශන් 
නළවළ.  

ளன் என்பொ ஸசளல் ஹயண்டும். இப்ஸளழுது 

ம்நப்ற்ழச் சழர் யழநர்சம் ஸசய்கழன்ளர்கள். ன்? 

ளங்கள் இந்த ளட்டின் எற்பொநக்களகப் ஹளபளடுயதன் 

களபணநளக! ளன் எபை பஸ்லிம் ன் யகனழஹ 

ங்களுடன நளர்க்கப் ண்புகள், ன நளர்க்க 

யழடனங்கப் ஹணுயதழல் பன்ணழனழல் இபைக்கழன்ஹன். 

ளன் பதலிலும் பஸ்லிம்! இபொதழனழலும் எபை பஸ்லிம்! ன்த 

டன 60 ஆண்டுகள அபசழனல் யளழ்ய ளன் பூர்த்தழ 

ஸசய்தழபைக்கழஹன். 1989ஆம் ஆண்டு இந்தப் ளபளளு 

நன்த்துக்கு ளன் எபை நக்கள் ழபதழழதழனளக யந்ஹதன். நளரள 

அல்ளஹ்! ன்தடன சபதளனத்த ந்தக் கட்டத்தழலும் 

ளன் யழட்டுக்ஸகளடுக்க நளட்ஹடன்; அயர்கக் 

களட்டிக்ஸகளடுக்க நளட்ஹடன். சழ யழரநழகள், கண்ஸதளழனளத 

குபைடர்கள் ஹளன்யர்கள் ன்க் ஸகள ஸசய்யதளக 

'ஸ்.ம்.ஸ்' அதப்புகழன்ளர்கள். ஸகள ஸசய்னட்டும்! 

ன்க் ஸகள ஸசய்யதன்பம் பஸ்லிம்களுடன 

ழபச்சழனத் தவர்க்கபடிபெஸநன்ளல் தளபளநளக அதச் 

ஸசய்பெங்கஸன்பொ அயர்களுக்கு ளன் ஸசளல்லிக்ஸகளள் 

யழபைம்புகழன்ஹன். ஆளல், இஸ்ளத்தழஹ அப்டிச் ஸசளல்ப் 

டயழல். இஸ்ளம் இயர்களுக்குப் புளழனளது. ஸன்ளல், 

இயர்கள் ஹயண்டுஸநன்ஹ அட்டகளசம் புளழகழன்யர்கள். 

ளங்கள் எபை சபதளனத்தக் களட்டிக்ஸகளடுக்க நளட்ஹடளம். 

குற்நழமக்களத எபையர்நவது அழனளனநளக யசளடிளல் 

அந்த நழததடன ளயங்கள் அமழக்கப்டுஸநன்து 

இஸ்ளத்தழஹ நழகவும் தத்பநளகச் ஸசளல்ப்ட்டிபைக் 

கழன்து.  

"யபனளது சழத்து அல்து சழ அல்து தழபளகப் 

ழபளர்த்தழத்து, அயர் அதற்கு  உளழத்துடனயபளக 

இல்ளயழட்டளல் அது அயப ளயத்தழலிபைந்து 

ளழசுத்தப்டுத்துயதளகவும்,ற்கூலினளகவும், அபைளகவும் 

அநபெம்"  
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ன்பொ பறஷல் (றல்) அயர்கள் ஸசளன்ளர்கள். அப்டி 

ஸனன்ளல், ன்தடன ளயங்கள் இஸ்ளநழன பப்டி 

கமழகழன்.  

அது நளத்தழபநல், 'சழனபை அஃள நழந்தயள'  ன்தம் 

தலில்,  
 

"அல்ளஹ்ஹய ளன் யபைக்களயது சழளல் அல்து 

சழத்தளல் அத ளயத்தழலிபைந்து ளழசுத்தப்டுத்தக் 

கூடினதளகவும், அபைளகவும் அயபைக்கு ஆக்கழயழடு" 

ன்பொ இஸ்ளநழன சழந்தனளர் களழதழ பேறஶப் அல்-

கர்ளயழ அயர்கள் சுட்டிக்களட்டிபெள்ளர்கள். - 'ங்கள் ஹதசம்' 

த்தழளழக, 2014 பேன் 01-14 . 

ஹய, இயர்கள் பன்ழன் ஸதளழனளநல் ம்நச் 

சழக்கழன்ளர்கள்.  

அளுத்கந ன்பொ ஸசளல்யது ஹபையனழன் எபை ளகம். 15 

ஆண்டு களநளக ளன் சளளனகர் அல்லளஜ் ம்.. ளக்கவர் 

நளக்களர் ன் ஸளழன நழதபைடன அந்தபங்கச் ஸசனள 

பளக இபைந்து ஹபையனழலுள் சக நக்களுக்குநளகப் 

ளடுட்டிபைக்கழஹன். அது இங்கழபைக்கழன் ங்களுடன 

அநச்சர் ஸபஜழஹளல்ட் குஹப, அநச்சர் ஸஸி, ழபதழ 

அநச்சர் களதர் ஆகழஹனளபைக்கும் ன்ளகத் ஸதளழபெம். 

குழப்ளக, ஹபையத் ஸதளகுதழனழலுள் எவ்ஸயளபை கல்லின் 

நவதும் புல்லின் நவதும் நண்ணழன் நவதும் ன்தடன ளதம் 

ட்டிபைக்கழது. ம்ந சுகழன்யர்கள், நக்குக் ஸகள 

அச்சுபொத்தல் யழடுக்கழன்யர்கள் அன்பொ ழந்தழபைக்கயழல்.  

தங்கள் தளய், தகப்ழடம் ஹளய் அயர்கள் ஹகட்கட்டும் - 

உண்நனத் ஸதளழந்துஸகளள் படிபெம்! ளதகச் 

சவர்ஸசய்துஸகளள்யதற்களக, நழன்சளப யழழஹனளகத்தப் 

ஸற்பொக்ஸகளள்யதற்களக, ளடசளகளுக்கு கட்டிட யசதழ 

கப் ஸற்பொக்ஸகளள்யதற்களக, ஆசழளழனர் ற்ளக் குன 

ழயர்த்தழ ஸசய்துஸகளள்யதற்களக, தங்களுக்கு ஸதளமழல் 

யசதழகப் ஸற்பொக்ஸகளள்யதற்களக  இப்டினளக 

ஆனழபக்கணக்களயர்கள் எவ்ஸயளபை கழமநபெம் 'ர்ளவன்' 

ப்டும் ஹபையனழலுள் ளக்கவர் நளக்களர் அயர்களு 

டன யவுக்கு யபையளர்கள். அயஸனல்ளயற்பெம்  

ஸசய்துஸகளடுப்தற்களக அயபைக்கு உதயழ ஸசய்யது ளன்தளன்! 

ஆகஹய, ஸளது ஹசளஹயள அல்து ஹயபொ ந்த 

ஹசளஹயள இந்த அழனளனத்தச் ஸசய்தழபைந்தளல் அத ளன் 

கழபங்கநளகக் கண்டிக்கழன்ஹன்.  

I condemn the violent destruction of the properties - 

shops and houses -  in Alutgama and certain parts of 

Beruwala. I will not tolerate such things. Therefore, Sir, 

we are taking all possible action to remedy the situation. 

இப்டினள அழனளனங்கள் ன குதழகளுக்கும் 

பயழயழடக்கூடளது ன்தற்களகஹய ளங்கள் இவ்யளஸல்ளம் 

ஸசய்கழன்ஹளம். 1915ஆம் ஆண்டிலும் இவ்யளபொதளன் ட 

ஸற்து.  

 

නිවයෝජය ාර වභාඳතිුරමා 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Azwer, your time is over. Please wind up now. 

ු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශ ා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

ஹசர், இபண்டு ழநழடங்கள் தளபைங்கள்! ஸபளம் சந்ஹதளசம் 

ஹசர்!  

ளங்கள் அந்தப் குதழகளுக்குச் ஸசன்ஹளம். இப்ழபச்சழ 

ன குதழகளுக்கும் பயளநல் இபைப்தற்கு ளன் இபவு 

களக ஸசனற்ட்டுக்ஸகளண்டிபைக்கழன் ஹயனழல், எபை 

த்தழனக்களபன் க்குக் call டுத்து ன் நழபட்டு 

கழன்ளன். க்கு இபவு ஹயகழல் தற்பொக்கணக்கள 

calls யபைகழன். அது நளத்தழபநல், இந்தக் குபைடர்கள் 

ன் ஸசய்கழன்ளர்கள் ஸதளழபெநள?அதபெம் ளன் இங்கு 

ஸசளல்லித் தளன் ஆகஹயண்டும். இந்தக் ஹகளணல் புத்தழ 

ஸகளண்டயர்கள் இங்கழபைந்து அபபு ளட்டில் ஸதளமழல் புளழகழன் 

எபை பஸ்லிபக்கு call ண்ணழ ன் நழபட்டச் ஸசளல், 

அயன் அங்ஹக ஸடளர்கபெம் ளழனளல்கபெம் 

டிளர்கபெம் ன்ளகச் சம்ளதழத்து உண்டு ஸகளழுத்த 

உடம்ஹளடு யளழ்ந்து ஸகளண்டு க்கு call ண்ணழ, “அஹடய்! 

வ ன் ஸசய்கழன்ளய்? ளங்கள் உன்க் ஸகளல்லுஹயளம்” 

ன்பொ நழபட்டுகழன்ளன். அஹடனப்ள! ங்களுடன 

சபதளனத்தழஹ இவ்யவு அலுக்ஹகளறஶகள் 

ழந்தழபைக்கழன்ளர்கள் ன்து க்குத் ஸதளழனளது. ல்ளம் 

அல்ளஹ்வுடன ஸசனல்! அயன்தளன் ம்நக் களப்ளற் 

ஹயண்டும். ளன் இந்த இடத்தழல் இன்ஸளன்ச் 

ஸசளல்ஹயண்டும். "உங்களுக்கு அழனளனம் ஸசய்தயர்க 

வங்கள் நன்ழபெங்கள்!” ன்பொ  ழகள்  ளனகம் (றல்) 

அயர்கள் கூழபெள்ளர்கள். லழந்தள ன் ஸண்நணழ ழகள் 

ளனகம் (றல்) அயர்கழன் சழழன தந்தனழதடன ஈபக் 

கடித்துக் குதழளள். ழகள் ளனகம் (றல்) அயர்கள் 

நக்களய ஸயற்ழஸகளண்ட ழகு ல்ஹளபைக்கும் நன்ழப்பு 

அழத்தளர்கள்.  அவ்யளஹ லழந்தள ன் ஸண்நணழபெம் 

அயர்கள் பன் ஸகளண்டுயபப்ட்டளள். அயர்கள் அ 

ப்ஸண்நணழனழன் பகத்தப் ளர்க்களநல், நபொபுத்தப் 

ளர்த்தயளஹ அயளுக்கு நன்ழப்பு அழத்தளர்கள். 

ஆகஹய, இவ்யளபொ அழனளனம் ஸசய்கழன்யர்க 

அல்ளலஶத்தஆள நன்ழக்க ஹயண்டும் ன்பொ ளன் 

ழபளர்த்தழக்கழன்ஹன். ளன் ங்கழபைந்தளலும் - இந்தச் சனழல் 

இபைந்தளலும், ஸயழனழல் இபைந்தளலும் - பஸ்லிம்களுடன நத 

உளழநகள் உட்ட ன உளழநகளுக்களக து இபொதழ 

பச்சுயப ஹளபளடுஹயன் ன்தச் ஸசளல்லிக்ஸகளண்டு, 

சந்தர்ப்ம் யமங்கழன உங்களுக்கு ன்ழ கூழ, யழடஸபொ 

கழன்ஹன்.  

 
[අ.බහ . 4.10] 
 

ු ු නිල් ශඳුන්වනත්ති මශ ා 
(நளண்புநழகு சுழல் லந்துன்ஸத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඇත්තටභ අද අසේ 

භන්ත්රීතුභහශද ථහශන් ඳසු භට ථහ යන්නට රළබීභ ළන 

භහ ඉතහභ න්ශතෝ නහ. ශභොද,  එතුභහ කිඹන්න ඕනෆ පා 

ඔක්ශොභ කිඹපු නිහ අඳට යදයඹක් නළති අශ්ත අදවස ඳශ 

යන්න පුළුන් කිඹරහ  භහ විලසහ යනහ. අසේ භන්ත්රීතුභනි, 

ඔක්ශොභ කිඹරහ ඉයයි ශන්ද? [ඵහධහ කිරීභක්]  ඊශා රෑ ථහ 

ශන ථහක් ශන්.  

විශලනශඹන්භ අද හච්ඡහට රක් යන්ශන්  මුද්ර දණඹ 

ළශළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් ඉදිරිඳත් ය තිශඵන නිශඹෝ ශදක් 

පිිබඵයි. අශ්ත යශේ මුහුදු රහඳඹ ධීය ජනතහට හශදභ 
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්චහය ේභහන්තඹටත් ඉතහ ළදත් න  නිහ ශම් භහතිහ 

ඇත්තටභ ශම් ඳහේලියාශම්න්තුශ  -ශම් රු බහශ - විහදඹට රක් 

යන එ ඉතහභත්භ පානහ. භභ ශභහිදී මලියා හයණහ ශදක් 

ළන විශලන අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ, 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි. එක් තභයි, මුද්රීඹ ඳරිය 

ආයක්ණ අධිහරිඹට අඹත් භහතය නයඹත් ම්ඵන්ධ න භහතය 

මුද්ර ශොට. අපි වුරුත් දන්නහ, භහතය නයශඹන් තභයි 

නිමරහ ඟ මුහුදට ම්ඵන්ධ න්ශන් කිඹන හයණඹ. ර්හශ  

ළඩිභ දි ප්රභහණඹක්, එනම්  කිශරෝමීටේ 34ක් විතය දිකින් 

ුතක්ත ඳවත් ඵෆවුභක් තිශඵන්ශන් නිමරහ  ශේයි. ඒ කිශරෝමීටේ 

34න් ළඩි ශොටක්භ තිශඵන්ශන් මුහුදු භේටභට රහ ඳවිබන්. 

මුහුදු භේටභට රහ ඳවිබන් තිශඵන නිහභ මුහුශේ තිශඵන යදිඹ 

තුය උරට රහ ශන ඒශම් අේබුදඹක් භතු ශරහ තිබුණහ. මුද්රීඹ 

ඳරිය ආයක්ණ අධිහරිඹ ම්ඵන්ධ න්ශන් ශභන්න ශම් 

ප්රලසනඹත් එක්යි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භහතය ශයෝවශම 

ඳමශදෝරු ඳේධතිඹ ළඩිරහ අවුරුදු තුනක් නහ. ඒ සිඹුමභ අසචි 

අඳද්රය ශඹොමු යන්ශන් මුහුදටයි. භහතය ඵන්ධනහහයඹට 

ඳමශදෝරු ඳේධතිඹක් නළවළ. ඒ සිඹුමභ අසචි ශඹොමු යන්ශන්ත් 

මුහුදටයි. මුඳහය ශයෝවරටත් ඳමශදෝරු ඳේධතිඹක් නළවළ. ඒ 

සිඹුමභ අසචි ශඹොමු යන්ශන්ත් මුහුදටයි. අද නශොට මුද්ර 

ශොටට ඒ අඳද්රය -අසචි- එතු න ප්රභහණඹ  සිඹඹට 300කින්  

ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ නිමරහ ඟට අසචි එතු වීශම් 

ප්රභහණඹත් සිඹඹට 300කින් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. නිමරහ ඟ 

පිහිටහ තිශඵන්ශන් මුහුදු භේටභට ඳවිබන් නිහ ශයෝවශම, 

ඵන්ධනහහයශා, ශඳෞේලියා ශයෝවමර අඳද්රය, අසචි ඹන ඒ 

සිඹමරභ  මුහුදු ජරඹට හශදභ නිමරහ  ශේ ජරඹටත් එතු 

ශරහ තිශඵනහ. ේදු ප්රශේලශා ජර ශඳොම්ඳහහයඹක් 

තිශඵනහ. අකුැකස, ඵරහර, අතුයලියාඹ ප්රශේලශා ත ජර 

ශඳොම්ඳහහයඹක් තිශඵනහ. ශම් නශොට නිමරහ  ශේ ඉවශ 

ශොට දක්හභ අසචි මිශ්රිත අඳවිත්ර ජරඹ ඳරිවයණඹ යන්න  

මිනිසසුන්ට සිේධ ශරහ තිශඵනහ.  භහ දන්නහ තයමින් භහතය, 

නූශ්ත තිශඵන මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ණ අධිහරි හේඹහරශඹන් 

ශම් පිිබඵ  හේතහක් ස ය තිශඵනහ.  අද නතුරු ඒ 

හේතහ එිබදක්හ නළවළ. ඒ පිිබඵ ම්ඵන්ධීයණ මිටුර 

හච්ඡහ ය තිශඵනහ. ශම් තත්ත්ඹ  පිටුදකින්න අලයයි 

කිඹන  නිශඹෝ, නිේශේල හිත ඒ හේතහ එිබදක්න්ශන් 

නළත්ශත් ඇයි කිඹන හයණඹ අපි දළනන්න ඕනෆ. ශභොද, අද 

නශොට ඒ අට ීවත් න ජනතහ ශයෝගීන් ශරහ තිශඵන්ශන්,  

ශයෝවමරට ුමහින් ඒ අඹට ශඵශවත් න්න සිදු ශරහ 

තිශඵන්ශන් ශම් ඳරිය දණඹ නිහයි.  

ශඳොමශවනන ප්රශේලඹත් ශම් වහ ම්ඵන්ධ ශනහ. 

හභහනයශඹන් දකු්;  ප්රශේලඹට ඹන අඹ විශනෝදහසහදඹ වහ 

නහන්න ඹන තළනක් තභයි ශඳොමශවනන මුහුදු තීයඹ කිඹන්ශන්. 

්චහයයිනුත් ශඳොමශවනන මුහුදු තීයඹට ඹනහ. වළඵළයි 

ශඳොමශවනන ඒ මුහුදු තීයඹ ශොටත් අද විශේල 

්චහයයින්ටත්, ශේශීඹ ්චහයයින්ටත් ඳරිවයණඹ යන්න 

සුදුසු භේටභ නළවළ.  ශම් අපිරිසිදුභ භහතය  ශඳොමශවනන මුහුදු 

තීයඹ දක්හභ ඳළතිරිරහ තිශඵනහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි,  උණටුන මුහුදු ප්රශේලඹත් එශවභයි.  

අශ්ත රහඳශා  ශඵොශවෝ ප්රශේලර   අද ශම් අේබුදඹ තිශඵනහ. 

විශලනශඹන්භ අද  ශඵොශවෝ තළන්ලියාන් මුහුදට අඳවිත්ර ජරඹ එතු  

යනහ. ශවෝටමලියාන් අසචි ඳේධති එතු යනහ. ඳමශදෝරු 

ඳේධති නිසිඹහහය නරත්තු ශනොයන  නිහ ඒ අඳද්රයත් මුහුදට 

ඵළවළය යනහ. භභ ශම් කි ශ  එ උදහවයණඹක් විතයයි. භහතය 

නයශා  තිශඵන ශයෝවර, ඵන්ධනහහයඹ, ශඳෞේලියා ශයෝවම 

ඹන ශම් වළභ තළනකින්භ අඳද්රය, අසචි ඳේධති, මත්රහ ඳේධති ආදී  

සිඹමරභ ඵළවළය යන්ශන් මුහුදටයි. ඒ නිහ ඒ ජරශා ළඩි 

ඳ්ගුක් -සිඹඹට 300 ප්රභහණඹක්- තිශඵන්ශන් අසචි මි්ර ජරඹයි 

කිඹහ මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ණ අධිහරිශා හේතහ වන් 

තිශඵන ඵ භභ කීශභන් ුතතු කිඹනහ. ප්රලසනඹ ශරහ 

තිශඵන්ශන් ඒ හේතහ ඹට ුමහින් තිශඵන එයි. එතශොට ඒ  

ආඹතනර කීභ ශභොක්ද? ඒ ආඹතන ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 

ශභොනහද යන්ශන්? ශම්ශදි ළේ නිශ දනඹක් නිකුත් යරහ 

නිශඹෝඹක් ඳනරහ   නළ   නිශඹෝජිතයින්, අයිතිරුන්  ළනි 

අඹශන් රුපිඹම 50,000ක්, රුපිඹම 40,000ක්, ඉමුමම් ඳත්රඹට 

රුපිඹම 1,000ක් ආදී ලශඹන් අඹ ය න්න අඳට  

පුළුන්භක් තිශඵනහ. හුඟක් ශරහට ශන්ශන් ඒයි.  ශන 

ශභොක්ත් ශනොශයි, ශම් තිශඵන්ශන් මුදම එතු යන 

රභඹක්.  රුපිඹම 1,000 ණශන්, රුපිඹම 40,000 ණශන් මුදම 

එතු යන ළරක් ශම්. ශම්ශක් තිශඵන්ශන් ඹම් මුදරක් න්න 

රභඹක්. ශම් ළේ නිශ දනඹට අනු ඉමුමම්ඳත්ර හසතු 

රුපිඹම 1,000යි. ළේ නිශ දනශා ඉමුමම්ඳත්රඹ ඳශ ශහට 

ඳසශන ආශඹත් ඒට  හසතුක් අඹ යන්න ශදඹක් නළවළ ශන්?  

නිශඹෝ අ් 1ට අදහශ, 2012 අශෝසතු භ 15 න දින  

අ් 1771/19 දයන ළේ නිශ දනශා ඉමුමම්රු විසින් ශවිඹ 

ුතතු හසතු ළන වන් නහ. එභ ළේ නිශ දනඹට අනු  

ඉමුමම් ඳත්ර හසතු රුපිඹම 1,000යි. ඊශඟට ඕ.එස.සී.පී. අනුභත 

කිරීශම් හසතු රුපිඹම 50,000යි. ඕ.එස.සී.පී. (්ශලෝධන 

යහිත) අුමත් කිරීශම් හසතු රුපිඹම 40,000යි. ඕ.එස.සී.පී. 

(්ශලෝධන හිත) අුමත් කිරීශම් හසතු රුපිඹම 50,000යි.  

ශභහිදී ඉතහ ඳළවළලියායි, ශම් තිශඵන්ශන් ආඩාුව මුදම එතු යන 

රභඹක් කිඹන එ. දළන් ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන් ඒ ශනොශයි.  

අසේ භන්ත්රීතුභහ කි හ, "භහින්ද චින්තනඹ" ඳරියඹට 

ආදශයයි කිඹරහ. නමුත්, ජනහධිඳතිතුභහශද භෆිකඹන්ශද භ න 

ඳහරටු ප්රශේලශා ජනතහටත් අද තුය ශඵොන්න විධිඹක් නළවළ. 

ශභොද, ඒ තයභටභ අඳවිත්ර වු්; ජරඹයි ඒ ප්රශේලශා අද 

තිශඵන්ශන්. තිවශොර, ඳහරටු ඳළත්ශත් ශොවිතළන් යපු අඹට 

අද ශොවිතළන් යන්න කුඹුරුරට ඵහින්න විධිඹක් නළවළ. අද ඒ 

ප්රශේලඹට එන තුයට අසචි ළනි අඳවිත්ර ද්රය මි්ර ශරහ. යදිඹ 

උරට වරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ අද ඒ ප්රශේලශා ශොවීන්ට  

කුඹුයට ඵහින්න විධිඹක් නළවළ. එතශොට කිඹනහ, "මී උණ" 

කිඹරහ. අද අමුතු උණක් තිශඵනහ ශන්, "මී උණ" කිඹරහ. 

ශොවිඹකු ශරර වුණහභ කිඹනහ, "මී උණ" කිඹරහ. දළන් ප්රලසනඹ 

තිශඵන්ශන් ශම්හ වළශදන්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ ළනයි. 

ශම්හ එන්ශන් ශොශවන්ද? ශම්හ එන්ශන් ශභන්න ශම් 

ඳේධතිශා තිශඵන දුේරතහ නිහයි. අශ්ත අේදුම හදේ නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහට ශම්ට උත්තය ශදන්න පුළුන් ශයිද කිඹරහ භභ 

දන්ශන් නළවළ. භහතය දිසත්රික් මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ණ 

අධිහරිශඹන් වදපු හේතහ තභ එිබදක්න්ශන් නළත්ශත් ඇයි 

කිඹරහ එතුභහ ඒ නිරධහරි භවත්රුන්ශවොඹරහ ශවෝ ඇසුහ  නම් 

ශවොයි. 

   
ු ඒ.ණර්.එම්. අේදුල් ාදර් මශ ා 
(நளண்புநழகு .ஆர்.ம். அப்துல் களதர்) 

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader) 
ඳළවළදිලියා වුශඩා නළවළ. 

 
ු ු නිල් ශඳුන්වනත්ති මශ ා 
(நளண்புநழகு சுழல் லந்துன்ஸத்தழ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ ශන ථහක් ශන් අවශන හිපාශා.  ඒයි.  රු 

නිශඹෝජය  ඇභතිතුභහ, භහතය නිමරහ ඟ මුහුදු භේටභට රහ 

ඳවිබන් තිශඵන්ශන්. ඳමශදෝරු ඳේධති නළති නිහ, ඒහ ළී. 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

තිශඵන නිහ ඵන්ධනහහයශඹන්, ශඳෞේලියා ශයෝවමලියාන් දභන 

අසචි ඔක්ශොභ ඹන්ශන්, භහතරින් මුහුදටයි.  එයින් මුහුද අපිරිසිදු 

ශනහ කිඹහ, ඔඵතුභහශද අභහතයහ්ලඹට අයිති  මුද්රීඹ ඳරිය 

ආයක්ණ අධිහරිඹ හේතහක් වදහ තිශඵනහ. වළඵළයි ඒ 

හේතහ එිබ දක්න්ශන් නළවළ. එශවභ  හේතහක් වදහ තිශඵනහ 

ද කිඹහ  ඔඵතුභහට පුළුන් දළන් telephone call  එක් දහරහ 

අවන්න. ''එශවභ හේතහක් ළන දළන් ඳහේලියාශම්න්තුශ  

භන්ත්රීතුශභක් ථහ යනහ. ඒ ඇත්ත ද?"කිඹහ අවන්න 

පුළුන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ අවරහ, ශභතළන දළන් නිරධහරි 

භවත්රු ඉන්නහ, ඒ නිරධහරි භවත්රුන්ශනුත් අවරහ, 

ශභොක් ද  ශම් ශන්ශන් කිඹහ ශම්  ඳහේලියාශම්න්තුට කිඹන්න. 

ශම් ළන භභ එ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්.  

ත ළදත් ථහක් කිඹන්න තිශඵනහ. විශලනශඹන් ඳරිය 

අභහතයහ්ලඹ ඹ ටශත් අද හච්ඡහ යන නිහ ඒ ළන කිඹන්න  

ඕනෆ. ර්හ හුඟක් ශේරට ප්රසිේධ නළවළ කිඹන  එ අඳ 

දන්නහ. අඳට අනනයතහඹන් පායි තිශඵන්ශන්. ඒ 

අනනයතහඹන්ලියාන්  එක් තභයි කිතුමර ප්රශේලඹ. ර්හශ  

ඳරිය ඳේධතිඹක් වළපාඹට වරිභ ළදත් ඳරිය ඳේධතිඹක්.  අශ්ත 

රු ශයජිශනෝම ල කුශේ ඇභතිතුභහත්   ශම් ළන ශවොට දන්නහ 

ශශනක්. කිතුමර ප්රශේලශා ප්රසිේධ   එ ශදඹක් තිශඵනහ. ඒ  

white water rafting  ්රීරහයි. ශරෝශා white water rafting  

්රීරහ යන ්හම  374 යි තිශඵන්ශන්. ුතශයෝඳහ භවහේවීඳශා 

්හම 30යි. උතුරු ඇශභරිහශ  ්හම 27යි. 

ඕසශේලියාඹහශ , නසීරන්තශා ්හම 11යි දකු්;   

ඇශභරිහශ  ්හම 5යි ආදී ලශඹනුයි.  White water rafting  

්රීරහ  කිඹන්ශන්, සහබහවි ඉවශ ඉරහ රහ ශන එන  සුදු 

ශඳන ජරශා යන ජර ්රීරහක්.  ශඵෝේටුකින් හශද  ුමහින් 

යන  ්රීරහක්. ඒ ඔලියාම්පික් ්රීරහරටත් ඹන ්රීරහක්. 

ශරෝ ශා ශභභ ්රීරහ වහ තිශඵන සථහන අතුශයන්, ිත්රිභ   

වදහ නළති, සහබහවි පිහිටහ තිශඵන, ඉතහභත් භ ආයක් ගත,  

white water rafting  ්රීරහ යන්න පුළුන්  ශවොභ සථහනඹක් 

ශර කිතුමර ප්රශේලශා තිශඵන ඒ සථහනඹ රනහ. ඒට 

ශවනතු න්ශන් ළරික  ශේ පිහිීටභයි. ළරික  ශේ පිහිීටභ 

අනු  rapid  ඵෆවුභක් එක් ඇවිත්  අහනශා  තළනිතරහක් 

වළදිරහ, නළත ඵෆවුභක් ඇවිත්  ශම් ්රීරහ යන්න පුළුන් 

ශවොභ, සුදුසු භ ඳරියඹ කිතුමර ප්රශේලශා තිශඵනහ. එභ 

නිහ  ඵෆවුශම් එන ්රීරශඹකුට ්රීරහශන් අයින් ශනහද 

නළත්නම්  තදුයටත් ඉසයවට ඹනහ ද කිඹහ ඒ තළනිතරහ  

ශො ටශනදී තීයණඹ ය න්නට පුළුන්. අනහයක්හක් ඇති 

ශන්ශන් නළවළ.  

දළන් ශභතළන සිේධ ශරහ තිශඵන ප්රලසනඹ ශභොක් ද?  ශම් 

්රීරහ නිහ ශම් ප්රශේලශා ්චහය ශවෝටම 38ක් තිශඵනහ. 

Rafting   ශනහ ළඳීමම් ආඹතන 10ක් තිශඵනහ.ඒහශා ඳවුම 

වඹසිඹඹක්, වත්සිඹඹක් ීවත් ශනහ. විශේිකඹන් විතයක් 

ශනොශයි, අද ර්හශ   ශේශීඹ ්චහයශඹෝත් ශම් white water 

rafting  ්රීරහ    යන්න කිතුමර ඹනහ. නමුත් ඒ ප්රශේලශඹන් 

white water rafting  ්රීරහ  විනහල න ආහයඹට ජර විදුලියා 

ඵරහහයඹක් ඉදි යන්නට ඳටන් ශන තිශඵනහ. ඒ ඳටන් 

න්ශන් භ ශබ්රෝ ලරන් ලස   ඵරහහයශා. ඇශභරින් ශරොරේ 

මිලියාඹන 82 ණඹ මුදම භත චීන භහභකින් ඵරහහයඹක් ඉදි  

යන්න, 2013 ජූලියා 17 න දහ  රු ඳවිත්රහ න්නිආයච්චි 

ඇභතිතුමිඹයි, රු ඵළසිම යහජඳක් ඇභතිතුභයි මුමර තළබුහ. 

ඒ ළරළසශම් ඳශමු න ශො ටශන තිශඵන්ශන්, කිතුමර ඟ 

වයස යරහ  ජරහලඹක් වදන  එයි. ඒ ජරහලඹ වදපු භන්භ න 

ළැකේද තභයි ශම් white water rafting  ්රීරහට අලය යන 

ජරඹ නළති ශන එ. ඊශඟට ජරහලඹ වදන තළන ඉරහ bund  

එක් වදනහ; turbine  ඹන්ත්ර වදනහ. ශිබන්භ turbine  ඹන්ත්ර 

වයවහ කිශරෝ මීටේ 8ක් ඳවිබන් තභයි ජර විදුලියා ඵරහහයඹ 

වදන්ශන්. ශම් ජරවිදුලියා ඵරහහය වදන turbine  ඹන්ත්ර  පා 

ඹන්ශන් ම්පේණශඹන්භ ශම් white water rafting  ්රීරහ  යන  

කිශරෝ මීටේ 10 ප්රශේලඹ ආයණඹ යරහ. White water 

rafting  ්රීරහ යන්න තිශඵන මුළු ඉර ප්රභහණඹ කිශරෝ මීටේ 

10යි. කිශරෝ මීටේ 8 ප්රභහණඹට turbine ඹන්ත්ර ඹනහ. උර - 

කිතුමලියාන්භ  ජරහලඹක් වදනහ. ශම් white water rafting 

්රීරහ ම්පේණශඹන්භ අතු ෆවිරහ ඹනහ.  

ශම්හ ර්හශ  අඳට  තිශඵන අනනයතහන්. ශම් පිිබඵ 

අුව තයමින් ඳරිය අභහතයහ්ලශඹන් ශභොක් ද ත් අනුභතිඹ 

කිඹරහයි භහ අවන්ශන්. ශම් white water rafting  ්රීරහ  විනහල 

ශනහ.  එභ නිහ කිතුමර  ශම් ටුතත්ත යන්න ඉර 

ශදන්ශන් නළවළ කිඹහ  ඳරිය අභහතයහ්ලඹට ඹම් ශවෝ වළඟීභක් 

තිබුණහද? නළත්නම්, එදහ ශේහනම්පිඹතිස යජතුභහ කි     ශදයින් 

එශවභ පිපාන්භ අශනක් ඳළත්තට  ුමහින්  "ශම් භමිඹ භ ශද තභයි. 

ශභහි අයිතිරුහ ද භභ ඹ. බහයරුහ ශනොශමි" කිඹහ ටුතතු 

යන නිහද අද ශම් තත්ත්ඹ ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්?  

ශේහනම්පිඹතිස ය.ජුරුන්ශද හරශා කි ශ , "භභ 

ශභහි අයිතිරු ශනො සහමීම  බහයරු" කිඹරහයි. දළන් 

කිඹන්ශන් ශභොක්ද? "භහ ශභහි බහයරු ශනො ම්පේණ 

අයිතිරුඹ. එභ නිහ භහ වට ඕනෆ තළන මුමම තළබිඹ වළකිඹ. 

රඵහ න්නහ ඕනෆ ණඹකින් භහ වට ඕනෆ, ළභති ශදඹක් ශ 

වළකිඹ. White water rafting ශනොශයි, ජනතහට තුය නළතත් 

භට භක් නළත." ඒ ශේහනම් පිඹතිස ය.ජුරුශෝ ශනොශයි, 

ශම් භහින්ද ය.ජුරුශෝ. ශභඹ ම්පේණශඹන් ශනස යරහයි 

තිශඵන්ශන්; විිති යරහයි තිශඵන්ශන්. විශලනශඹන්භ භධයභ 

ඳරිය අධිහරිඹ ඹටශත්, ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ ඵරලක්ති 

අභහතයහ්ලඹ ඹටශත් තිශඵන විඹඹක් නිහයි භහ ශම් හයණහ 

භතු ශශන. White water rafting ්රීරහශන් අශ්ත යශේ 

අනනයතහ විනහල කිරීශම් ඳහඳ ේභඹට ශම් ආඩාුව වවුම 

වුණහ කිඹන එ භහ ඉතහ ඳළවළදිලියා අධහයණඹ යමින් භශද 

අදවස දළක්වීභ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

[අ.බහ. 4.24] 

 

ු වරජිවනෝල්ඩ් කුවර් මශ ා (ු ළු අඳනයන වභෝ 

ප්රලර්ධන අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு ஸபஜழஹளல்ட் குஹப - சழபொ ற்பொநதழப் னழர்கள் 

ஊக்குயழப்பு அநச்சர்) 

(The Hon. Reginold Cooray -Minister of Minor Export Crop 

Promotion) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, රු සුනිම 

වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුභහශද ථහශන් ඳසු ශම් රු බහ 

ඇභතීභට රළබීභ ළන භහ ඉතහභත් න්ශතෝ නහ. අද අපි 

හච්ඡහ යන්ශන්, ්තත භවහ හයශා, ඉන්දිඹන් හයශා 

ඇති ශම් සුන්දය දියින නිහ මුද්රඹට සිදු න දණඹ ළශළක්වීභ 

වහ ඉදිරිඳත් ය ඇති මුද්ර දණඹ ළශළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් 

නිශඹෝ පිිබඵයි.  

අද අපි ීවත් න්ශන් සිඹුම ශදඹභ දණඹ වු්; භශෝීමඹ 

ඳරියඹක් තුශයි. ඒ භශෝීමඹ ඳරියඹ තුශ අඳ ආලසහ, ප්රලසහ 

යන්නහ ව හුත දණඹ වී තිශඵනහ; අඳ තිඵවට ඳහනඹ 

යන්නහ ව ජරඹ දණඹ ශරහ තිශඵනහ. මුළු භවත් ඳරියඹභ 

දණඹ වු්; භහජඹයි අපි ීවත් න්ශන්. එභ නිහ භවය අඹ 

කිඹනහ, "අද ඳරියඹ, ජරඹ, හතඹ ඳභණක් ශනොශයි, භ  

කිරිද දණඹ වී ඇත"යි කිඹරහ; "මී ඳළිකද දණඹ වී ඇත"යි 
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කිඹරහ. භ  කිරිද, මී ඳළිකද ඇතුළු ශම් මුළු භවත් ඳරියඹභ ද ගත 

ව ීවන යටහක් තුශ මුද්ර දණඹ ළශළක්වීභ පිිබඵ අණඳනත් 

පිිබඵ හච්ඡහ යන ශරහයි, අපි ීවත් න්ශන්. භහ දකින 

විධිඹට මුද්රඹ ශවෝ අන් ය ශදඹක් ශවෝ දණශඹන් ශක්හ 

ළම භට ශඵොශවෝ විට අඳ න්නහ ව පිඹය න්ශන්, ළැකේද සිදු 

න්න ඉර වළය ඒ ළැකේද ඳහරනඹ කිරීභට උඳහඹ උඳරභ ඳහවිච්චි 

කිරීභයි. එශන ශනොභළති දණඹ වීභට ඇති භහේ 

ම්පේණශඹන්භ නතය කිරීභ, තවනම් කිරීභ වහ සබහ ධේභඹට 

අනුත ීවත් වීශම් යටහක් ශොර නළඟීභ ශනොශයි යන්ශන් 

කිඹන එයි අපි දකින්ශන්.  

නූතන දිුත්;ත් භඟභ විදයහ, තහක්ණඹ වහ අත් ළම ඵළ 

ශන, ශම් ීවවිතඹ සුඛිත මුදිත යන්න, සුඳත් යන්න, 

සුශෝඳශබෝගී යන්න, ුමජු, ෆදය, අධිතඩාවහශන් ඵය වු්;, 

අධිඳරිශබෝජන යටහට ශරෝඹ භන් යමින් ඳතිනහ. එභ 

නිහ ශම් ශරෝඹ, ශම් භමිඹ, ශම් ඳරියඹ තත් ේ 

ණනහක්, මඳ හරහන්තයඹක් ඉදිරි භතු ඳයම්ඳයහරට ඉතිරි 

ය තඵහ ඹහ ුතතු ශේ, එ ඳයම්ඳයහකින්, එශවභ නළත්නම් එ 

හනුකින් අඳභ හරහ, විනහල ය දළමීශම් භවහ ළැකදි 

ප්රතිඳත්තිඹක් තුශයි මුළු ශරෝඹභ භන් යමින් සිපාන්ශන්. භහ 

හිතන වළපාඹට ශම් දණඹට විලහර ලශඹන්භ  කි ුතත්ශත් 

ඵටහිය දිුත්; හේමි යටුමයි. ඔවුන් තභයි ශරෝශා ඕශෝන් 

තීයඹ ඳටු කිරීභට  අලය හුත දණඹ වහ භවහ ම්වම බිහි 

කිරීභට පිඹය ත්ශත්.  

මුළු ශරෝශාභ හුත දණඹ යමින්, ඳරියශා තිබ 

භතුලියාතබහඹ විිති යමින්, අධිතහක්ික, අධි ඳරිශබෝජන, 

භවහශබෝගී යටහට ීවත් න ඔවුන් ඒහයින් ආයක්හ වීභට, 

එයින් ශරෝඹ නළත රහ ළම භට, ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභට 

ශනොදිුත්; යටරට, දු්තඳත් යටරට, දිිබඳු යටරට ශේලනහ 

ඳත්නහ. ශනොදිුත්; යටම, දු්තඳත් යටම, දිිබඳු යටම ඒ 

යටර ඳරියඹ යකිමින් දහහලියා දරිද්රතහශන්, දුගීබහශඹන් 

ීවත් න අතය ඵටහිය යටම, ඒ දිුත්; යටම විසින් යන්ශන් 

මුළුභවත් ඳ්ච භවහේවීඳඹභ, ්තත භවහ හයඹභ සයහමින් 

ඔවුන්ට සු විවයණඹ රහ ළම භට ටුතතු කිරීභයි. අපි 

දන්නහ, අපි ඳරිවයණඹ යන සිඹුම ශදඹක් වහභ අඳවයණඹක් 

තිශඵන ඵ. ඳරිවයණඹ යන ෆභ ශදඹක් වහභ 

අඳවයණඹකුත් ඒ භඟභ අත්ළම ඵළශන එනහ. අපි ශශම 

ශඩිඹක් ෆශොත්, ශශම ශරමර අඳවයණඹක් වළපාඹට 

ඹනහ. අපි ශභොන ශදඹක් ඳරිවයණඹ ශත් එහි ඉතිරි න, ඉත 

දභන අඳද්රය ඹයි කිඹන ශොටක් භහජඹට එතු ශනහ. ඒ 

නිහ අශ්ත ඳරිශබෝජනඹ අධි ඳරිශබෝජන යටහක් යහ භන් 

යන ශොට අපි අඳවයණඹ යන ශේුමත් ඉතහභත්භ ළඩියි.  

ශරෝශා ශඳයදි යහජයර තිබුශඩා සබහ ධේභඹත් එක් 

අත්ළම ඵළශන හභශඹන්, භහදහ නශඹන් ඉදිරිඹට ඹන 

භනක්.   

දළන් අපි ඵරමු, මුද්ර දණඹ ඵරඳහන්ශන් ශශනද කිඹරහ. 

මුළු භවත් හුත දණඹ ශශන මිනිහ, මිනිස ක්රිඹහහයම්ලියාන්. 

ඒ හශදභ ඳරියඹ අද තිශඵන තත්ත්ඹට ඳත් ශශන මිනිහ, 

ඔවුන්ශද ුමජු තන්වහ අධි ඳරිශබෝජන යටහ නිහයි. ඒ හශදභ 

මුද්රඹ දණඹ යන්ශනත් ශභළනි ක්රිඹහලියානුයි. අශ්ත යට, ශම් 

මුද්ර දුණඹ වහ දහඹ න ප්රභහණඹ ශරෝශා අනු පිිබශශ 

අනු ශොයි සථහනඹක් දයනහද කිඹන එ ළන භට වරිඹටභ 

කිඹන්න පුළුන්භක් ඇත්ශත් නළවළ. නමුත්  ශම් පු්චි දියිනත් 

එඹට දහඹ න්නට ඳටන් ශන තිශඵනහ.  ශම් පු්චි දියිශන් 

භධයභ ඳුයශඹන් රහ වළශරන ්හ භවහ හයඹට එතු 

යන්ශන් ම ර දිඹ, පිරිසිදු තුය ශනොශයි. ඳුයඹ වයවහ, ශත් 

තු වයවහ, නය ම් දන  වයවහ රහ ඵසින ශම් ෆභ ්හක්භ 

මිනිස අඳවයණඹ භඟින් එතු යනු රඵන්නහ ව අශුේධ සතන් 

හයඹට එතු යනහ. ඒට ශවනතු තභයි, ඒහ ඵළවළය 

කිරීශම් නිළයදි පිිබශත් අපි ඇති ය ශනොතිබීභ.  ඒ නිහ මිනිස 

අඳද්රය, යහඹනි ශඳොශවොය ඒ හශදභ අපිරිසිදු දිඹ ේ, ඒ ඒ 

නයර ේභහන්ත ලහරහලියාන් ඵළවළය යන අඳද්රය, ශම් 

සිඹමරක්භ එතු වී ශෝදහ ශන  රහ ඵසින්ශන් භව මුහුදටයි.  

්චහය යහඳහයඹ අපි ඉතහ අඹ යමින් ර්හට ළහශන 

ආත්, ඒ ්චහය යහඳහයශඹන් බිහි න ශවෝටමලියාන් විලහර 

අඳද්රය ප්රභහණඹක් ඒ හශදභ ශයශඵර තීයශා නයලියාන් 

ඵළවළය යන විලහර අඳද්රය ප්රභහණඹක් ශරශවසි ඳවසු භහේඹක් 

වළපාඹට අපි භව මුහුදට එතු යනු රඵනහ.  ඒහයින් සිදු න 

මුද්ර දණඹත් භඟභ අශ්ත ධීය ම්ඳතට, ඒ හශදභ ශයශඵර 

ජනතහශද ීවන යටහට, ඒ හශදභ අශ්ත ඳරියඹට භවත් 

වහනිය ශේම දිශනන් දින එතු යනු රඵනහ.   

අද දින ඉදිරිඳත් ය තිශඵන  ශභභ නිශඹෝ භඟින් මුද්ර 

දණඹ ම්පේණශඹන්භ නතය යන්නට ඵළරි වුත්, එඹ කිසිඹම් 

තයභට ඳහරනඹ යන්නටත්,  එශන කිරීභ ඔවුන්ට හිරිවළයඹක් 

ඵට ඳත් යන්නට  ම ති රීති ඳළනවීභත් ළදත් පිඹයම 

වළපාඹට භහ මඳනහ යනහ.  නමුත් ශම් ම්ඵන්ධශඹන්  ඊට 

රහ දුය ඹහ ුතතුඹ කිඹන එයි භශද මඳනහ.  ඒ නිහ ශම් 

පිිබඵ අදි වී ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ ඵරලක්ති අභහතයහ්ලඹ 

භඟින් ශභළනි පිඹයක් ළම භ පිිබඵ  ප්රහදඹ ඳශ යමින් භහ 

භහශද චන සමඳඹ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතතියි. 

 

[අ.බහ. 4.32] 

 

ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ේතභහනශා 

ජරහලරට ශතම හන්දු වීශම් විඳතට මුහුණ ඳහ තිශඵන 

අසථහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශම් මුද්ර දණඹ ළශළක්වීශම් 

ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ ඉතහභ ළදත් ශනහඹ කිඹරහ භහ 

හිතනහ. හිටපු ඳරිය ඇභතිතුභහත්, ඒ හශදභ ේතභහන  නිජ 

ශතම ේභහන්ත ඇභතිතුභහත් න භශද මිත්ර රු අනුය 

ප්රිඹදේලන ඹහඳහ භළතිතුභහත් ශම් අසථහශ දී ශම් රු බහශ  

සිපානහ. ශම් ශතම හන්දු වීශම් ප්රලසනඹ  එතුභහශද හරශා 

ශනොශයි, ඒ ෆශවන හරඹ ඉරහ ආපු ප්රලසනඹක්.  අද  

මුහුද, ඳරියඹ විනහල න තත්ත්ඹක් දක්හ බඹ්හය 

ප්රලසනඹට අපි මුහුණ ඳහ සිපානහ. ශම් ජහති ප්රලසනඹක්. ශම් 

ජහති ප්රලසනඹට අපි ඔක්ශොභ   කි ුතතුයි.  භට ලියාන් ථහ 

ශ භශද මිත්ර ඇභතිතුභහත් කි හ හශද අපි ඳරියඹ අභත 

යරහ මිනිහ ශරොකුයි කිඹන එ හිතහශන, ධනඹ - මුදම - 

කිඹන ඒහට ශරොකු පානහභක් තිශඵනහඹ කිඹරහ හිතහශන,    

ශඳොශශො කිඹන එ අභත යරහ,  ජරහල කිඹන ඒහ අභත 

යරහ,  මුහුද  අභත යරහ, ශම් ඹන භන නිහ තභයි අද අඳට 

ශම් විඳත් ශන දී තිශඵන්ශන්. ශම් ළන බුදු යජහණන් වන්ශන 

ඳභණක් ශනොශයි කිඹරහ තිශඵන්ශන්. ශම් ශවො දනක්.  ඒ 

ළනත්  ශම් අසථහශ  දී භහ කි ුතතුයි කිඹරහ  හිතනහ.  

ශේහනම්පිඹතිස යජතුභහ එදහ මු දරඹශම් ඹන අසථහදී 

මිහිඳු භව යවතන් වන්ශන ර්හට ළරභ ශහ. අශලෝ භව 

අධියහජයඹහ මිහිඳු භව යවතන් වන්ශනට ආයහධනහ යරහ කි හ, 

ර්හට ළරභ යරහ ර්හ තුශ ම්බුේධ ලහනඹ සථහපිත 

යන්න, එහි ශේහනම්පිඹතිස නභළති බුේධිභත් යශජක් ඉන්නහ 

කිඹරහ. එදහ මිහිඳු භව යවතන් වන්ශන ර්හට ළරභ යරහ 

ශේහනම්පිඹතිස යජතුභහට ධේභඹ ශේලනහ යරහ කි ශ  

ශභොක්ද? එදහ ඒ ශ ධේභ ශේලනහ අපි අභත යරහ 

තිශඵනහ. ශම් ශඳොශශො, මිනිහ, ජරඹ, හුතශෝරඹ, අපි පිට 
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යන හුසභ පා, අපි ඳහන තණ ශොශ පා, ඒ ෆභ ශදඹක් 

ළනභ මිහිඳු භව යවතන් වන්ශන ශේලනහ ශශන ශභොක්ද? "O 

King, you are not the ruler of this land, but only its 

temporary custodian". ඒ සි්වශරන් කි ශොත් ශභශනයි. 

"භව යජතුභනි, ඔඵ ශභභ ශඳොශශො තු ඳහරඹහ ශනො , 

හුශදක් තහහලියා බහයරුශක් ඳභික" 

ඵරන්න, ශම් දන අපි ශත්රුම් ත්තහ නම් නිම, ශොශ, යතු, 

ව කිඹරහ ව්ුව වශන ටුතතු යන්ශන් නළවළ ශන්. ශම් 

ශඳොශශො විනහල යන අපි, ජරහල විනහල යන අපි, හයඹ 

විනහල යන අපි භවහ ශොරනළඟිලියාලියාන් ්ේධනඹ ශරහ 

කිඹරහ භවහ ්යහ ශමන ශඳන්රහ ථහ යනහ. අපි 

අතීතඹට ුමහිමරහ ඵළුමශොත්, නූත් යතු ඉන්දිඹහනු නහඹශඹක් 

ශරයි සිඹළටම එදහ වන් ශශන. ශෞතභ බුදුයජහණන් 

වන්ශනශද ධේභ ශේලනඹ තුශ ශද එදහ භවත්භහ හන්ධිතුභහ 

ශභොක්ද කි ශ . "සුදු ඳහරඹහ භශන් ශම් ඉරම් පා 

ඉමරනහ" කිඹරහ කි හ. "භභ ශදන්න සදහනම්. නමුත්  ඒ සුදු 

ඳහරශඹෝ දන්ශන් නළවළ ශම් ශඳොශශොශ  තිශඵන පානහභ; ශම් 

ජරශා තිශඵන පානහභ. ශම් ව ශොශරට අපි ඳණ ශද 

ආදශයයි. අපි හුතශෝරඹට හුසභ පිට යනහ. තණ ශොශර 

තිශඵන පිනි පා අපි ඳහන්ශන් ශවමින්. අඳ ීවත් යන ශම් 

ෆභ ශදඹක්භ සුදු ජහතිශඹෝ විනහල යනහ, හන්තහය ඵට ඳත් 

යනහ" කිඹරහ කි හ. අද ඇශභරිහට එන tornadoes ළනි 

ශේම නිම් එනහ ශනොශයි. NASA ආඹතනඹ ඳේශාණ 

යරහ ශොඹහ ශන තිශඵන්ශන් ඳළසිපික් හයශා ෆභ තළනභ ඒ 

සිදු න ෆභ ශදඹක්භ ඇශභරිහටත්, ඇශභරිහශ  ශශයන 

ශේම ශරෝශා වළභ තළනටභත් ඵරඳහන ඵයි. 

හිතන්න එඳහ, සුනහමිඹ කිඹන එ - [ඵහධහ කිරීභක්] ශභොද 

භභ ශදඹක් ථහ යන්ශන්  කීභකින්; අබයන්තය ගු්තත 

විධිඹකින්. අවුරුදු 15, 18 ඉරහ භභ තයභ ඹනහ. 

තයභ ුමඹහභ එහි ඊසය ශෝවිශම හමි භට කිඹනහ, "ේ 

ඵරන්න, ඳ  හයශඹෝ ඔක්ශෝභ විනහල ශනහ" කිඹරහ. භභ 

ඇහුහ, "ශොශවොභද, විනහල ශන්ශන්?" කිඹරහ. "ේ, ඳ  

හයශඹෝ කිඹන්ශන් ශම් ශඳොශශො විනහල යන අඹ. ඒ ඳ  ළර 

යන ඔක්ශෝභ විනහල ශනහ, ඒ අඹට දඬුම් රළශඵනහ" 

කිඹරහ කි හ. සුනහමිඹ ඇවිමරහ තිඹට ඳසශන භභ ඒ 

ප්රශේලරට ුමඹහ. භභ පින්තය ත්තහ. බුදුයජහණන් වන්ශනශද 

පිිබර ශේරුණහ ශන්. භභ දස ඳවක් තුශ ඔක්ශෝභ පින්තය 

අයශන ශඵොශවොභ අභහරුශන් තයභට ුමඹහ. ආයක්හ ශරහ 

තිබු්; බුදුයජහණන් වන්ශනශද ඒ ෆභ පිිබරුක්භ භහ රඳත 

ශහ. භභ හමිශන් අවන ශොට කි හ, "ේ, ඒ ශඳොඩි ළරක්. 

ඵරන්න ේ ඉදිරිශාදී ශන ශේම. අශ්ත ශඳොශත් වළපාඹට, 

ඒහශා ලියාඹරහ තිශඵන අනහළකි අනු ඳ හයශඹෝ විනහල ශරහ 

පිරිසිදු ශරහ පි්තුන් විතයයි ඉතිරි ශන්ශන්. ආභක්, ජහතිඹක්, 

කුරඹක් ශනොශයි, ප්රතිඳත්ති තිශඵනහ" කිඹරහ කි හ. ඊට 

ඳසශන භභ එතළනින් ඇවිමරහ කිරි ශශවය ළරහ අධිසලහන 

බහනහ යරහ ඉය ශන ශොට ශශනක් එතළනට ආහ. 

ශනඟ වුරුත් නළති ඳහළු ශරහ යභක් ඇරහ, ශමන්සුක් 

ශේ දභහ ත් ශශනක් භශද ශඟට ඇවිමරහ ඇවළ හ, 

"ඔඵතුභහ හමිණී ජඹවිරභ ශඳශේයහ ශන්ද?" කිඹරහ. භභ හථහ 

කිඹන භන් ශඳොත ඳළත්තකින් තඵරහ උර ඵරරහ කි හ, "ඔ " 

කිඹරහ. ශොඩාශර ඳළහු්; ඒ පුේරඹහශන් භභ ඇහුහ, 

"ඔඵතුභහ ශොශවනද, ඉන්ශන්?" කිඹරහ. හික්ුවශ  කිඹරහ කි හ. 

භභ ඇහුහ "ඒ ඳශහතටත් සුනහමිඹ ආහ ශන්ද" කිඹරහ. "ඔ " 

කිඹරහ කි හ. "ශොශවොභද, ශේරුශඩා?" කිඹරහ භහ ඔහුශන් 

ඇහුහ. එතශොට ඔහු කි හ, "භට ශභොකුත් වුශඩා නළවළ" කිඹරහ. 

භභ ඇහුහ, "ඔඵතුභහ දළන් ඉන්ශන් ශොශවනද" කිඹරහ. ඔහු කි හ, 

"අන්න අය ඳළත්ශත්" කිඹරහ. රු ශයජිශනෝම ල කුශේ 

ඇභතිතුභනි, අන්තිභට ඔහු ශභොක්ද කි ශ  කිඹරහ දන්නහද? 

"45,000ක්, 50,000ක් විතය සුනහමිශඹන් භළරුශඩා ඳවුහයශඹෝ" 

කිඹරහ කි හ. 

අවුරුදු වතයක්, ඳවක් ුමඹත් භභ ඒ ළන කි ශ  නළවළ. දළනුයි 

ඒ කි ශ . අපි අද ශම් යශේ යන ශේමලියාන් ඳරියඹ 

ශොඳභණ විනහල නහද? භභ වළභ ශරහශ භ ශම් රු 

බහශ දී කිඹන්ශන්, "හටත් ඥපහනඹ ඳවශ ශ හ" කිඹරහ. භවහ 

ඳයහරභඵහහු යජතුභහ කි ශ  ශභොක්ද? එතුභහ තයම් යටට 

ශනඹක් යපු ශ්රනසල පුත්රශඹක්, යහජ පුත්රශඹක් ශරෝශා නළවළ. 

තුන් දවස ණනක් ළ , ඇශ ශ ලියා වදරහ තභන්ශද   පිරිට 

ශභොක්ද කි ශ ? භවහ ්ලශා ඒ තිශඵනහ. "භහ ශශයහි 

විලසහඹ තඵහ ශනඹ යවු. භහ ශශයහි අචර විලසහශඹන්, 

බක්තිශඹන් ශනඹ යවු. ඒ තුිබන් ශතොඳට ප්රතිපර රළශේවි. ඹම් 

තළන හ යන්න ඵළරි නම්, ඹම් තළන ජරහලඹක් හදන්න 

ඵළරි නම්, ඹම් තළන හ යන්න ඵළරි ම ළනි නිරු 

ශඳොශශොක් තිශේ නම් එතළන භම ස හිටමු. ශඳොශශොශ  ඹම් 

තළන සතු තිශේ නම්, එතළන හ ශනොයවු" කිඹරහයි කි ශ . 

අශන්, අද ඔක්ශෝභ ඉය යරහ. මුහුදත් ඉය යරහ; ශයශත් 

ඉය යරහ; ශඳොශශොත් ඉය යරහ.  

රු ඇභතිතුභහ, අශ්ත යටට තභ භවහ විනහල ආශ  නළවළ. 

තමුන්නහන්ශන ඵරන්න ශම් super highways කිඹරහ වදපු ඒහ. 

භභ ශඟදි ඔසශේලියාඹහට ුමඹහ අශ්ත රු ථහනහඹතුභහශද 

නිශඹෝජිත පිරිශන හභහජිඹකු වළපාඹට. රු ථහනහඹතුභහට 

ඹන්න ඵළරි වුණහ අම ඳ ව නිහ. අශ්ත රු නිභම සිරිඳහර ද 

සිමහ ඇභතිතුභහ, බීේ වහෂීම් භන්ත්රීතුභහ, රු සරිඹ්තශඳරුභ 

භන්ත්රීතුභහ, ද්රවිර ඳක්ශා භන්ත්රීරු, ශ.වීපී එශක් නහඹඹහ 

ුමඹහ. අපි ශඵොශවොභ මිත්රශීීම ුමශා. භභ ඹන භන් නිභම 

සිරිඳහර ද සිමහ ඇභතිතුභහශන් ඇහුහ, super highways කිඹන 

ඒහ වදේදි ඔඵතුභන්රහ එක් හච්ඡහ ශහද, ඔඵතුභන්රහශද 

අධීක්ණඹක්, ඇීමභක් ත්තහද කිඹරහ. ශම් අධිශ ගී 

භහේරට ම්ඳව දිසත්රික්ඹ, ශොශම දිසත්රික්ඹ, ළුතය 

දිසත්රික්ඹ, හමර දිසත්රික්ශා සිට භහතය දක්හ නය 

ම්ඵන්ධ ශනහ. ඒ නය වයවහ ඳුයට ඉරහ එන  ්හර, 

ළ ර ජරඹ පිට යන්න ශම් highwaysර වදරහ තිශඵන 

සථහන ප්රභහණත්ද කිඹරහ භභ ඇහුහ. ශවො නිදසුනක් ළුතය 

දිසත්රික්ඹ. දළන් ළුතය කී තහක් ඹට වුණහද? යහභ, රත 

ඹට වුණහ කිඹරහ දහත් අවරහ තිශඵනහද? 17 ශදශනකු 

භළරුණහ. ලියාඹරහ තිඹහ න්න භභ අද අනහළකිඹක් කිඹනහ. 

ම්ඳව දිසත්රික්ශා ඵරහශඳොශයොත්තු යහිත භවහ ළසි, 

ශේලගුික විඳේඹහත් එක් එනහ. ඒ ශේලගුික විඳේඹහත් 

එක් භවය විට ඳළඹ 12දී රළශඵන ේහ මිලියාමීටේ 100, 300 

ඳනින්න පුළුන්. ජරඹ මුහුදට ඹන විධිශා භහේඹක් ස 

ශනොවුශණොත් ඒ ජරඹ භවහ හයඹක් හශද highway එශක් 

earth bund එ පුපුයරහ ම්ඳව, ශොශම, ළුතය, හමර, භහතය 

ඹට ශරහ ීවවිත විතයක් ශනොශයි, ශේඳශ විතයක් ශනොශයි, 

ි ග ේභහන්තඹ විතයක් ශනොශයි, සිඹමර විනහල ශරහ යටට 

උසුරන්න ඵළරි භවහ විඳතක් ශයි.  

භභ හිටපු හරිභහේ ඇභතියශඹක්. රු ශයජිශනෝම ල කුශේ 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ශොශම දිසත්රික්ශා ප්රධහන ඇභති ශරහ 

හිපාඹහ. ඔඵතුභහ දන්නහද භහතය ඉරහ එනහ රන්ශේසි ඇශ. ඒ 

ඹනහ පුත්තරභ දක්හ. ඒ අද ශොර ශරහ. භභ proposal 

එක් වදරහ Netherlands Government එට දුන්නහ. අශ්ත 

ආඩාුව ත අවුරුදු ශදක් තිබුණහ නම් භභ ඒ ක්රිඹහත්භ 

යනහ. ්චහයඹන් එන නිහ කිඹරහ ශොශම ඉරහ මීමු 

දක්හ ශඳො ලරක් රසන යන්න UDA එශන් ශ ළර හශද 

245 246 
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ශනොශයි. ඒ එදහ අලියා ඇතුන් ශනිච්ච භහතය ඉරහ එන ඇශ. 

ඒ අද ශොර ශරහ. ්තුය රරහ ජරහලඹක් ශයි. කුඹුරු 

අක්ය 44,000 ළර යන්න ඵළරි තිශඵනහ. ඔඵතුභහ 

ශොශම දිසත්රික්ශා හිටපු ප්රධහන ඇභති. ඒහ භත තඵහ න්න. 

එදහ භභ ඇහුහ, නිභම සිරිඳහර ද සිමහ ඇභතිතුභහශන්, 

"ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභන්රහ ශම්ට ම්ඵන්ධ වුණහද, 

ඔඵතුභන්රහශද අදවස ත්තහද?" කිඹරහ. එතුභහට යන්න ශදඹක් 

නළවළ. එතුභහ කි හ, "ඒ UDA එශන් plan ශශන" කිඹරහ. 

ශභොටද අභහතයහ්ලඹක් තිශඵන්ශන්? අභහතයහ්ල එසිඹ 

ණනක් ජනහධිඳති ඇති ශශන ශභොටද?  

ඔඵතුභන්රහ ඳරියඹ ළන ථහ යනහ. ඳරිය දිනඹට ස 

සිටුනහ. අනුය ප්රිඹදේලන ඹහඳහ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඳරිය 

ඇභති හරශාත් ස සිශට හ. භෆතදී ජනහධිඳතිතුභහ කිඹරහ 

තිශඵනහ, "ශෝ භභ සිටපු ස එක්ත් නළවළ ශන්" කිඹරහ. 

භභ ඹම ඳශහශත් ප්රධහන ඇභති විධිඹට සිටපු ස ඳන්න 

වළදුහ. ඳහයම ඳශම යන්න කිඹරහ ස ඳන්න වළදුහ. අශන්, 

ශදවිඹශන් ඹහන්තම් ෆ වපු නිහ ශේරුණහ. එ වක්ත් 

හිටරහ නළවළ. ළරෆ පා විනහල ශහ. භභ santuaries ඇති ශහ. 

ඳරියඹ නළති යන ශම් බඹ්හය තත්ත්ඹටද ්ේධනඹ 

කිඹන්ශන්? ශම්  ඳරියඹ හ න භවහ බඹන්හය ්ේධනඹ 

තුශ  ඒ ශොරනළඟිලියා තමුන්නහන්ශනරහටභ ලහඳ යනහ. භවහ 

්තුය එනහ. සුිබ සුශ් එනහ.  මිලියාමීටේ 100, මිලියාමීටේ 200 

තයශම් භව ළසි එඳහය හිනහ. ශම් ශේලගුණඹත් භඟ ශම් 

විඳේඹහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්න ඕනෆ. භභ ශම් අනතුරු 

වඟන්ශන්. තමුන්නහන්ශනරහ දළන්ත් ශම්හ ළන හිතරහ පිඹය 

ත්ශත් නළත්නම් ශභොද ශන්ශන්? නිභම සිරිඳහර ද සිමහ 

ඇභතිතුභහ හරිභහේ වහ ජරම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයතුභහ 

විධිඹට කිඹයි, "අශන්, අශඳන් ඇහුශ  නළවළශන්" කිඹරහ. 

භවළලියාඹ කිඹන්ශන් හරිභහේ ශඹෝජනහ රභර වදත. 

ර්හ ශේ ්හ 103ක් තිශඵනහ. ශභොක්ද ශම් 

ම්ඵන්ධීයණඹ? ශභොනහද ශම් යන්ශන්? ශම් යට විනහල 

යනහද කිඹරහ භභ අවනහ. අපි ශම් විනහලඹන් ළන න්ශතෝ 

ශන්ශන් නළවළ. ඵරඹ න්න කිඹරහ යට විනහල යන්න, ජිවිත 

වහනි යන්න, ශේශඳොශ විනහල යන්න අශ්ත 

ඵරහශඳොශයොත්තුක් නළවළ. අපි එතයම් ඳටු අදවස තිශඵන මිනිසසු 

ශනොශයි. ශම් යට වදන්න ඕනෆ. 

රු ශයජිශනෝම ල කුශේ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ 

නහටයරුශක් ශන්ද? Teledramas, films  වදනහ. ්ගීත 

්දේලන, වි භුව, ඵණ භුව යනහ. ඔඵතුභහ all-rounder 

ශශනක්. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශම් බහ හද 

පිපාඹක්. භට බඹක් තිශඵනහ, ශම් හද පිපාඹ ඇතුශශන දී අඳටත් 

ශඵොක්සි් වයිද කිඹරහ. එතශොට අශ්ත යක්ණඹ ළඩි යන්නට 

ශයි. ඊශා රෑ රඳහහිම  නහලියාහ ශෝක් හද පිපාඹක් තිබුණහ. 

ඊශා රෑ  අශ්ත වරින් භන්ත්රීතුභහයි, ශඳොදුජන එක්ත් ශඳයමුණ 

නිශඹෝජනඹ යන පුත්තරශම් භන්ත්රීයශඹකුයි, හිටපු 

ඳහේලියාශම්න්තු භන්ත්රීයශඹකුයි, ශ.වීපී එශක් සුනිම වඳුන්ශනත්ති 

භළතිතුභහයි හද පිපාඹට ුමඹහ. හද පිපාඹ ඹනහ. හද පිපාඹ 

කිඹන්ශන් එතළන හද පිපාඹක් නිහ ශන්. අතින් ඳයින් නළති 

පාන් තභයි හද යන්ශන්. නමුත් එතළන ශභොද වුශඩා? හද 

පිපාශාදී ඹම් ප්රහලඹක් ශහ. ශභොක්ද? නහභම භවත්භඹහ 

වරින් club එට එක් ඹනහ කි හ. එතශොට වරින් ඇහුහ, 

එශවභ නම් නහභම භවත්භඹහ ශඵොනහ කිඹරහද කිඹන්ශන් 

කිඹරහ. ඒ ශරහශ  ඒ හද පිපාශා ශනොශඹකුත් විධිඹට කු්;වරුඳ 

කිඹහශන, ර.ජහ වත විධිඹට වළසිරුණහ. අන්තිභට interval 

එක් දහරහ, එතළන ව ත්තහ. හද පිපාඹ නළවළ. භභ සිඹුමභ 

රඳහහිම  නහලියාහලියාන් ඉමරහ සිපානහ, ශම් හශද විහදරට 

වබහුම න අඹ වහ යක්ණ රභඹක් ඇති යන්න කිඹරහ. 

එශවභ නළති ශම් විධිඹට අහි් අඹ ශම් හශද හදරට 

ශන්න්න එඳහ. රුණහය ශම් හදරට ම්ඵන්ධ න අඹ 

වහ යක්ණ රභඹක් ඇති යන්න කිඹරහ භභ ඉමීමභක් 

යනහ. ඒ ඉතහ ළදත් ශනහ.  

තමුන්නහන්ශනරහ දළන් මුහුද ශොර ළීමභ ළන ථහ 

යනහ. භභ UNDP Report එක් ත්තහ. එභ UNDP Report 

එශක් ශභශන වන් ශනහ: 

“The Ceylon Electricity Board’s future generation plan relies hugely 

on coal; while the burgeoning transport sector and many industries 

are completely dependent on imported oil. Sri Lanka has 1,600 km 

of coastline; large parts of it disappear into the sea each year during 
the South West monsoon from severe erosion. Coastal erosion in 

Puttlam is severe enough to threaten the Norachcholai coal power 

plant and coastal windmills established by the private sector…" 

The UNDP-supported Hazard Profiles for Sri Lanka 

warns that there will be sea level rise in  areas like the 

Puttalam, Jaffna and Hambantota Districts.   

වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික්ඹ විනහල ශනහ මුහුද රරහ. ශම් 

අනතුරු වළඟවීම් ශමරභක් ශනොශයි. ශරෝඹට ඵිකන්න එඳහ. 

අපි ශදය වදහශන ඉඳිමු. රු ශයජිශනෝම ල කුශේ ඇභතිතුභනි, 

ශරෝඹට ඵිකන්න ඉසශමරහ අශ්ත ශදය වදහශන ඉන්න 

ඕනෆ ශන්. භභ කිඹන්ශන් ඒයි. අශ්ත ශදය වදහන්ශන් නළති 

අපි ශොශවොභද ශරෝඹට ඵිකන්ශන්? ඵටහිය ජහතිඹට ඵිකනහ. 

අයට, ශම්ට ඵිකනහ. අපි යන විනහලඹ දිවහ ඵරන්න. 

ශෝභහතී wildlife sanctuaryශඹන් -න යක් ගතලියාන්- ශඳොම 

වදන්න කිඹරහ අක්ය 5,000ක් දීරහ. ශභොනහද ශම් යන්ශන්? 

ශභොනහටද ශම්හ දීරහ තිශඵන්ශන්?  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, සිඹළටම කිඹන ශ්රනසල 

උත්තභඹහ ළන භභ ථහ ශහ. භට රළබී ඇති සීමිත හරඹ ළන 

හිතරහ භහ එතුභහ ළන නළත ශභහිදී ථහ යන්ශන් නළවළ. 

ශෞතභ බුදු යජහණන් වන්ශන දහශ ශේම භභ ශම් ශරහශ දී 

ඉදිරිඳත් යන්ශන් නළවළ. ශභොද, ශම් ශරහශ  වළපාඹට ඒට 

ඉරක් නළවළ. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අපි දළන් ජහතයන්තය 

ලශඹන් ඵරඳහන රු්; කීඳඹක් ළන ඵරමු. ඉන්දිඹහ 

කිඹන්ශන් අශ්ත අම ළසි යට. නමුත් අපි ඉන්දිඹහට ඵිකනහ. 

තමුන්නහන්ශනරහ දළන න්න ඕනෆ භභ ඉන්දිඹහට ළතිම් 

යන ශශනකු ශනොන ඵ. භභ චීනඹටත් ළතිම් යන්ශන් 

නළවළ. භභ ශ්රී ර්හටයි ළතිම් යන්ශන්. භශද භ  භමිඹ ශම් 

යටයි. භභ ශම් ශඳොශශොට ආදශයයි. ශරෝශා උතුම්භ ශඳොශශො 

ශම්යි. ශම් උතුම් ශඳොශශො චීනහට විකුණන එත්, 

ඉන්දිඹන්හයඹහට විකුණන එත්, ඵටහිය අඹට විකුණන 

එත් ශනොශයි යන්න ඕනෆ. නමුත් අද එඹ විකුණරහයි 

තිශඵන්ශන්. සිඹඹට 8 ආදි ශඳොීම ප්රභහණරට ඳයම්ඳයහ 

ණනටත් ශන්න ඵළරි ණඹ අයශනයි තිශඵන්ශන්. ශම් 

ඉන්න වළභ දරුශකුභ රුපිඹම රක් තුනවභහයක් ඵළුමන් ණඹයි. 

ශම් අඹට ඒ ණඹ ශන්න සිදු ශරහ තිශඵනහ. ඒ ණඹ අයශන 

ශභොනහද යරහ තිශඵන්ශන්? තමුන්නහන්ශනරහට කිඹන්න 

පුළුන්, ඳහයම පාක් වළදුහ, ඳහරම් වළදුහ, වම්ඵන්ශතොට 

airport එ වළදුහ කිඹරහ. තමුන්නහන්ශනරහ භවහ භහේ වදනහ; 

අධිශ ගී භහේ - expressways - වදනහ. ඳහයම carpet 

යනහ. ඒ දහන carpet එ වඹ භහඹකින් ආශඹත් දභන්න 

ශනහ. යූඑන්පී එ ටුතතු ශශන එශවභ ශනොශයි. යූඑන්පී 

එට පින් සිේධ න්න ජරහල ඇති යපු හින්දහ අද විදුලියාඹ 

තිශඵනහ. යූඑන්පී එට පින් සිදු න්න ේභහන්ත භමි ඇති ශ 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

නිහ අද ැකකිඹහ අසථහ තිශඵනහ. යූඑන්පී එට පින් සිදු න්න 

නිදවස ආේථිඹ ඇති යපු නිහ අශ්ත අඹ පිට යටර යසහරට 

ුමහිමරහ ඇශභරිහනු ශරොරේ බිලියාඹන 8ක් ඳභණ උඳඹහ ශදනහ. 

ඒ මුදමලියාන් භව ඵළ්කු ීවත් න්ශන් යූඑන්පී එ පිට යට 

ැකකිඹහරට ඹන්න පුළුන් න විධිඹට නිදවස ආේථිඹ ඇති ශ 

නිහයි. යූඑන්පී එ -රු රලියාත් ඇතුරත්මුදලියා භළතිතුභහ- භවශඳොශ 

ිකයත්ඹ ආයම්බ ශ නිහ එඹ අශ්ත දරුන්ශද අධයහඳනඹට 

විලහර උඳහයඹක් ශරහ තිශඵනහ. යූඑන්පී එ -රු යණසි්ව 

ශප්රනභදහ භළතිතුභහ- "ම්උදහ" ළරටවන ආයම්බ ශහ. ඒ 

හශදභ නළති ඵළරි අඹ ඇති වළකි අඹ යන්න "ජන විඹ" ආයම්බ 

ශශන යූඑන්පී එයි. ශම් ආදි ටුතතු යහිකඹක් යූඑන්පී එ ශහ. 

ඳහම ශභයින්ට ශනොමිරශා ශඳොත් දීභ, කිරි වීදුරුක් දීභ ආදි 

ටුතතු එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශහ. නමුත් ඔඵතුභන්රහට 

වරිඹටභ කිඹන්න පුළුන්ද ඉතිවහශා 1994 ඉරහ ඔඵතුභන්රහ 

යපු ශේම? ුතේධඹ ුතේධඹ කිඹරහ ඒ ළනභ භහයමින් ථහ 

යන්න වදන්න එඳහ. ඳරියඹ විනහල යනහ; ළරෆ විනහල 

යනහ; තුන් විනහල යනහ.  

රු ඇභතිතුභනි, එදහ යනිම විරභසි්ව යජශා හරිභහේ ව 

ජර ශභනහයණ ඇභති විධිඹට භභ අඟවරුහදහට ව 

සිකුයහදහට විතයයි භව ඔශා ළලියා ශොර දභන්න ඉර දුන්ශන්. 

භවඔඹ ම්ඵන්ධශඹන් විතයක් ශනොශයි, ර්හ පුයහභ එශවභයි. 

Transport යන්නත් AGA ඵරඳත්ර දුන්ශන් සීභහන්ට ඹටත්යි. 

ඒට විරුේධ ළබිනේ එශක් හභහජිඹන්ශන් භට භවත් ශන 

ශදෝහශයෝඳණ එමර වුණහ. යනිම විරභසි්ව භළතිතුභහ ඇහුහ, 

"ශභොක්ද ජඹවිරභ ඒ ළන හිතන්ශන්?" කිඹරහ. භභ කි හ, 

"නළවළ ේ. තහහලියා රළශඵන ඵරඹ දිවහ විතයක් ශනොශයි, 

ශම් යට දිවහත් අපි ඵරන්න ඕනෆ." කිඹරහ. හරිභහේ ඳනත තුශ 

අලය ඵරතර තිශඵනහ. එදහ එශවභයි යූඑන්පී එ ළර ශශන. 

භහඔඹ විතයක් ශනොශයි අද මුළු ඳරියඹභ විනහල යරහ. දළන් 

වළභ ්හටභ හශද මුහුදු තුය එතු නහ. "ශම්ටද -

හක්කු පුයහ න්නහ එටද- භහජ ්ේධනඹ කිඹන්ශන්?" 

කිඹහ භභ තමුන්නහන්ශනරහශන් අවනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අද ඉන්දිඹහ අයශන 

ඵරන්න. ච්චතිවු දඳත් පාශක් අයිතිඹ න්න තමිමනහුව 

ඉන්දිඹහශ  ශ්රනසලහධියණශා නුවක් දළම්භහ. ඒ 

ශ්රනසලහධියණඹ ශිබන්භ කි හ ච්චතිවු දඳත් අයිති ශ්රී ර්හ 

යජඹටයි කිඹරහ. ජහතයන්තය ඵතහ ළන දළම භක් නළති, ඔළුක් 

නළති, අඹ හශද තමුන්නහන්ශනරහ ථහ යනහ; ජනතහ 

යටමින්, ජහතිහදඹ ඇති යමින් ඹනහ. ජනහධිඳතියණඹට 

ඡන්ද න්න සි්වර සි්වර අඹ ශදද යනහ; සි්වර මුසලියාම් අඹ 

ශදද යනහ; සි්වර ශදභශ අඹ ශදද යනහ. නමුත් 

දිේලදම්භ ශ දම ඹ ේභඹ ඳර ශදනහ හශද, වපු ශඵෝරඹ 

ආඳහු එනහ; boomerang ශනහ. ශභශවභ යන්න එඳහ ශම් 

යටට. අපි ුතේධඹ නිහ අවුරුදු 30ක් දුක් වින්දහ ඇති. භවය 

මුසලියාම් ඇභතිරුන් ඇඳුභක් ඇශන ද ඉන්ශන් කිඹරහ භභ 

දන්ශන් නළවළ. යූඑන්පී එශක් ඉරහ ුමඹ අඹත් ඒ අතය ඉන්නහ. ඒ 

අඹ අමුර වශන ද ඉන්ශන් කිඹහ භහ දන්ශන් නළවළ. ඒ අඹ 

ආත්භඹක් නළති, තභන්ශද යට ළන හිතන්ශන් නළති ටුතතු 

යනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භභත් ුමඹහ නිභම 

සිරිඳහර ද සිමහ ඇභතිතුභන්රහත් එක් delegation එශක්. ඒ 

ශරහ න ශොට ඳහනදුශේ shopsරට ුමනි තඵරහයි තිබුශඩා. 

ශෂනරිඹම අසශයොෂස භළතිනිඹ අශ්ත නිශඹෝජිත පිරිට ෆභට එන්න 

කිඹරහ ශටලියාශෂෝන් එශන් ආයහධනහ ශහ. එශවන ුමඹහභ අපි 

දුටුහ එතුමිඹ කීඳ තහක්භ ශටලියාශෂෝන් එ ශඟට ඹනහ; 

ආශඹත් එනහ. සි්්තපුරුශ  ශ්රී ර්හ භව ශොභහරිසතුමිඹ න 

එතුමිඹ භවත් භහනසි වි්තරඹයි සිපාශා. අසශයොෂස 

භළතිනිඹශද පුතහ එතුමිඹට ථහ යරහ කි හ ුම, "භට දළන් 

ර්හශන් ඹන්න ඕනෆ." කිඹරහ.  එතුමිඹශද පුතහ ශභච්චය ම 

කිඹරහ තිශඵන්ශන්, "අම්ශම්, භභ ර්හ දහරහ ඹන්ශන් නළවළ." 

කිඹරහයි. ඳශමුන තහට, එදහ  ශෝම යරහ කි හුම, "භට 

ර්හශන් දළන් ඹන්න ඕනෆ" කිඹරහ. භට දුන්නහ, සි්්තපරුශ  

Maintenance of Religious Harmony Act එ.  

The Interpretation of the Maintenance of Religious 

Harmony Act of Singapore states, I quote: 

 

“2.  In this Act, unless the context otherwise requires - 

'Council' means the Presidential Council for Religious Harmony 
constituted under section 3; 

'Presidential Council for Minority Rights' means…”  

ශභන්න ඳහරශඹෝ යටක් ඳහරනඹ යන්න ඕනෆ ආහයඹ. 

තමුන්නහන්ශනරහ ඊේයහ, වයඹ, ශරෝධඹ ඳතුයරහ නළතත් 

මුසලියාම් ජහති අන්තහදී ත්රසතහදඹක් එන්න ශදන්න එඳහ; ශදභශ 

ජහති අන්තහදී ත්රසතහදඹක් එන්න ශදන්න එඳහ. ඒහ නිහ අපි 

දුක් වින්දහ ඇති. දරුන්ශද නහභශඹන් අනහතඹ දිවහ ඵරරහයි 

භභ ශම් ථහ යන්ශන්.  

You read this book that I have here with me, which 

was presented to us by the University of Sydney, one of 

the famous universities in the world, when we went there 

on delegation led by the Hon. Nimal Siripala de Silva. 

This book states that at the moment, චීනශා ව ජ ඳහනශා 
ආේථිඹ ලක්තිභත් ඵ. ත අවුරුදු දවඹදී ඉන්දිඹහ වහ චීනඹ 
භ තත්ත්ශඹන් ශරෝශා ආේථි ඵරතුන් ශනහ,  අවුරුදු 
විසක් ඹේදී ඉන්දිඹහ ශරෝශා ඉතහ ඵරත්භ යට ශනහ 
කිඹරහ ඔවුන්ශද මීක්ණලියාන් කිඹනහ. අපි අද ඒ අඹ තයවහ 
ය න්නහ. අපි මඳනහ යන්ශන් නළවළ.  අතය ්යහ 
ශමන කිඹමින් ථහ ය ළරක් නළවළ ශන්, රු ඇභතිතුභහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ සුළු 

ජහතිශඹක් කිඹරහ අපි කිඹන්ශන් නළවළ ශන්, අපි කිඹන්ශන්                  

ශ්රී රහ්කිශඹක් කිඹරහ ශන්. භවහභහනය ී..එස. ශනනහනහඹ 

භළතිතුභහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ කිඹන නභ ඳක්ඹට දළම්ශම් ේ 

යසික් ෂහරී ල, ේ ශඳොන්නම්ඵරම් අරුණහචරම් ළනි සිඹුමභ 

ශදනහ එතු යරහ. ශම් යට සුේදහට රන්න දුන්ශන් නළවළ, 

ඳහකිසතහනශා, ඉන්දිඹහශ , ඵ්දරහශේලශා ශරුහ හශද. 

අන්න ඒ නයහඹයි, දේලනඹයි අපි අනුභනඹ යන්න  ඕනෆ.  

අප්රිහශ  උඳ ජනහධිඳති ශම් යටට ආහ. අය ශජෝේ 

කිඹනහ, "ශම් යටට එන්න එඳහ" කිඹරහ. අප්රිහ කිඹන්ශන් 

ශනමන් භළන්ශරරහ අවුරුදු තිවක් හිශේ සිපාඹ යට. හිශේ ඉරහ 

එතුභහ අම ඳ වුණහ. ළුය භළදිරිඹ තඵරහ සුදු ජහතිඹන් 

එතුභහට ද ද දුන්නහ. එතුභහ නිදව රඵරහ යශේ ජනහධිඳති 

ශරහ කි හ, "භභ අතීතඹ අභත යනහ. සුදු, ළු කිඹරහ 

ශදදඹක් නළතු,  අප්රිහනු ජහතිඹන් විධිඹට අපි  ේතභහනශඹන් 

අනහතඹට ඹමු" කිඹරහ. අන්න භවහ ශ්රනසල උත්තභඹහ! ශභන්න 

ශම්හයි නහඹත්ශා තිබිඹ ුතතු රක්ණ. ශම් රක්ණ ශම් 

අඹශද නළවළ.   

ඕසශේලියාඹහ අඳට ශවට නළ  එක් ශවෝ ශදක් බහය 

ශදනහ. ඕසශේලියාඹහශ  ඒ ඇභතිරු ශවට  ර්හට එනහ. 

ඕසශේලියාඹහශ  ඳහේලියාශම්න්තුට අපි  - the delegation led by the 

Hon. Nimal Siripala de Silva - ුමඹහභ ඒ Ministersරහ, 

249 250 

[රු හමිණී ජඹවිරභ ශඳශේයහ භවතහ] 
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Membersරහ  සිඹුම ශදනහභ  කි හ, "ඔඵරහ, ඔඵරහශද ප්රලසන 

විහ න්ශන් නළවළ, ශභච්චය ම ශභොනහද ඔඵරහ ශශන?  

ශඵොරු ශන්.  ඇයි ශම් ඳළතිශයන්න ඉර ශදන්ශන්? අඳටත් 

ප්රලසනඹක් ශන්" කිඹරහ. It was a shock for us. ඒට උත්තය 

ශදන්න ඵළරි නිභම සිරිඳහර ද සිමහ භළතිතුභහ කි හ,  

"විඳක්ඹට අපි ආයහධනහ යරහ තිශඵනහ, ජනහධිඳතිතුභහ ඳත් 

යරහ තිශඵන ඳහේලියාශම්න්තු ශත්රීම් හය බහට එන්න 

කිඹරහ. නමුත් ශම් විඳක්ඹ එන්ශන් නළවළ ශන්" කිඹරහ. භභ 

ළභළති වුශඩා නළවළ, එතළන හදඹට ඹන්න. නමුත් භභ ශ්රී ර්හ 

පුයළසිශඹක් විධිඹට, විඳක්ශා නිශඹෝජිතශඹක් විධිඹට එතළනට 

ුමහිමරහ භට කිඹන්න ඕනෆ වුණහ, "Hon. Minister, you are 

wrong" කිඹරහ. භභ කි හ, "ශඹෝජනහ පිිබඵ ්ක් ග්තත 

හේතහක්  අඳ ඔඵතුභන්රහට ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ. ශ..වී.පී. 

එ, යූ.එන්.පී. එ, ීට.එන්.ඒ. එ  අපි සිඹුම ශදනහභ එන්නම්. අපි 

හඩි ශරහ  ථහ යන්න රළවළසතියි. නමුත් ඔඵතුභහ ළයදි 

ප්රහලඹක් ශරුශ " කිඹරහ. එතුභහ හිය වුණහ. ශම් තභයි  

ශරෝ භතඹ.  

ශඳොදු යහජය භඩාරීමඹ නහඹ මුළු ඳත්න්න 

ඕසශේලියාඹහ අඳට වහඹ දුන්නහ. ඇශභරිහ ශනහ ශඹෝජනහට 

ඕසශේලියාඹහ විරුේධ වුණහ. නමුත් ශම්හ ශනස ශරහ එනහ. 

ශඵොරුට  බුයනහ. විභම වීය්ල ඉසශමරහ එක් ථහ යරහ 

දළන් ශනත් එක් ථහ යනහ. භභ භහශද මිත්ර හදේ 

භළතිතුභහශන් අවනහ, - ඔඵතුභහ වළදිච්ච ශශනක්. අඳට 

ශවොට විඹදම් ශරුහ.- අමරහශද නහභශඹන් වදතට එඟ 

ඔඹ ඳළත්ශත් ඉන්න පුළුන්ද කිඹරහ.  ඵළවළ. ඔඵතුභහ දහම 

ීවත් න්ශන් නළවළ. යට ළන හිතන්න. භතද, අනුයහධපුයශා               

ශ්රී භවහ ශඵෝධි ඵළම්භ වදන්න ඔඵතුභහ  රුපිඹම 25,000ක් දුන්නහ? 

ඔඵතුභහශද නභත් එහි වන් තිශඵනහ. ඉතින් ර.ජහ නළතු 

ඔඹ ඳළත්ශත් ඉන්ශන් ශභොන ශදඹටද? ආත්භඹක් ඇති 

පුයළසිශඹක් විධිඹට හිතන්න; ක්රිඹහ යන්න ඇභතිතුභනි.  

 
නිවයෝජය ාර වභාඳතිුරමා 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon.  Gamini Jayawickrama Perera,  your time is 

over.  

 
ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

භට ත විනහඩි ශදක් රඵහ ශදන්න.   

Then, Sir, scientists have predicted this about the 

Maldives. ශම් ඳරිය විනහලඹ තුශ ේ 2100 ශේදී 
භහරදියිනත් මුහුදට ඹට ශනහ, ර්හත් මුහුදට ඹට 
ශනහ.   භට නිඹමිත හරඹ අන් නිහ භභ ශම් ශමන 

සිඹමර වභා * යනහ.   

ඳරියඹට තභයි ශම් සිඹුමභ ශේ සිදු න්ශන්.  අද එළනි 

තත්ත්ඹට යට ඳරිේතනඹ ශරහ තිශඵනහ.  භට නිඹමිත 

හරඹ අන් නිහ භශද ථහ අන් යනහ, ශඵොශවොභ 

සතුතියි. 

 

[අ.බහ. 4.59] 

 

ු ලයි.ජී. ඳද්මිකරි මශ ා (ිෂිර්ම නිවයෝජය 

අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு ய.ஜழ. த்நசழழ - கநத்ஸதளமழல் ழபதழ அநச்சர்) 

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අද දින මුද්ර දණඹ 

ළශළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් ඉතහභ ළදත් නිශඹෝ ශදක් 

ඉදිරිඳත් ය මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ණ අධිහරිඹ තත් ලක්තිභත් 

කිරීභට ටුතතු ය තිශඵනහ.  ඒ පිිබඵ අදවස දළක්වීභට ඉර 

ප්රසථහ රඵහ දීභ පිිබඵ ඔඵතුභහට භශද ශෞයඹ 

ඳශමුශොටභ පිරිනභනහ.   

ශභභ රු බහශ  හිටපු ශජයසල ඇභතියඹකු ශභන්භ අද 

ශජයසල භන්ත්රීය ඹකු වළපාඹට ටුතතු යන,  මීට  ශඳය ථහ 

ශ රු භන්ත්රීතුභහ ශද ථහශ ,  භභ තභත් ඉතහභ ඕනෆමින් 

වදහයන ඉතිවහශා ළදත් හයණඹක් වන් වුණහ. ඒ පිිබඵ  

හයණඹක් භතු යමින් භහ ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ. එතුභහශද ථහශ  වන් ශහ, 1947 දී ජහති 

ශදදශඹන් ශතොය සිඹුම ජහතීන් එතු යශන ඳක්ඹක් 

 පිහිශට හ කිඹරහ. එඹ තභයි එක්ත් ජහති ඳක්ඹ.  නමුත් භට 

තිශඵන ප්රලසනඹ ශම්යි. ඒ ඳක්ඹ පිහිටරහ, ආඩාුවත් 

පිහිටුරහ අවුරුදු ශදට ඳසු 1949 දී ඉන්දු - ඳකිසතහන් පුයළසි 

ඳනත ශනළවිත් ශම් යශේ එක්තයහ ජන ශොටශද ප්රජහ 

අයිතිඹ -පුයළසි අයිතිඹ- අහිමි ශශන ඇයි? ඒ ප්රලසනඹ අමින් 

භ ශද ථහ කිරීභට භහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශතම උතුයහ ඹෆභ 

පිිබඵ වදිසි ළරළසභට අදහශ නිශඹෝ, මුද්රීඹ ඳහරිරි 

ආයක්ණ -මුහුදට, ඉත දළමීභ වහ අය ඳත්ර නිකුත් කිරීභ-  

වහ න නිශඹෝ ඹනුශන් අද දින ඉදිරිඳත් යන රද ළදත් 

නිශඹෝ ශද අඳ යටටත් අඳ ඳරියඹටත් විලහර ලශඹන් 

ඵරඳහනහ.  ඳසු ුමඹ හරඹ තුශ ඳරිය අභහතයහ්ලඹ මුද්රීඹ 

ඳරිය ආයක්ණ ටුතතු පිිබඵ විලහර ශභශවයක් ය 

තිශඵනහ. ඒ අශ්ත ශයශ ව මුහුද ආයක්හ ය ළම භ පිිකයි. 

අඳ හයඹ ැක ළම භ පිිබඵ දක්හ තිශඵන්ශන් ඉතහ විලහර 

උනන්දුක්.  අපි දන්නහ, මුද්ර ඳරියඹ දණඹට රක් වුණහභ  

අශ්ත ීවවීන්ට, භනුය ්වතිඹට ඒ හශදභ  ඳරියඹට ශොච්චය 

ඵරඳෆභක් ඇති ශනහද කිඹරහ.  ශම් ෆභ ශදඹභ ප්රතිපර මීට 

ශඳය ථහ ශ රු භන්ත්රීතුභන්රහ කි හ. ඒ හශදභ මිනිස 

ක්රිඹහහරිත්ශා ප්රතිපරඹක් වළපාඹට අද අඳට ශම් ප්රතිපර භුක්ති 

විඳින්න සිේධ ශරහ තිශඵනහ. භහන ්වතිශා දිුත්;ක් 

වළපාඹට සිේධන විලහර ශේම අඳ දකිනහ. නමුත් අශනක් 

ඳළත්ශතන් ඒහශා ශේදම ඹ ප්රතිපරඹක් වළපාඹට ශොරබිභත්, හුත 

ශෝරඹත්, හයඹත් ඒ හශදභ භසත ඳරියඹත් වහනිදහඹ 

තත්ත්ඹට ඳත් ශනහ. අඳට තනි යටක් වළපාඹට ශම් භසත 

ඳරියඹ ැක ළම භට අසීරු  නිහ තභයි ශරෝ ජනභතඹක් ඇති 

යරහ, ශරෝ ්විධහනර  ළඩි අධහනඹක් ඒ පිිබඵ ශඹොමු 

යරහ විශලන ම තිරීති ඳේධති ස ය න්න යටම වළපාඹට 

ප්රඹත්නඹ ශඹදිරහ තිශඵන්ශන්.   

ය 30 ඳභණ හරඹක් තිසශන අඳ යශේ ඳරිය ම ති 

වළදිරහ තිශඵනහ. ජත් ම්මුති අනු එඟ වු්; හයණහ 

අශනක් යටරට රහ ශඵොශවොභ ඉක්භනින් ක්රිඹහත්භ යරහ 

අශ්ත ඳරිය අභහතයහ්ලඹ ප්රහදඹ රඵහ ත් අසථහ තිශඵනහ.  

ශභළනි සුඵදහඹ ඳළති අඳට තිශඵනහ. ඒ හශදභ අපි තත් 

ශඵොශවෝ දුය  සිතහ ඵළලියාඹ ුතතු ඳළති තිශඵනහ. අඳ යශේත්, ශනත් 

ශඵොශවෝ යටරත් ඒ ශොර බිභ අද නහසති යශන තිශඵනහ. 

ලියාන් ථහරදී කි හ හශද, ඒට ශවනතු තභයි යහඹනි 

ශඳොශවොය ේ වහ ි ග යහඹනි ද්රය බහවිත කිරීභ. ඒ හශදභ 
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————————— 
*  පුවන ාව   බා ඇ . 
*  தழனத்தழல் யக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහේලියාශම්න්තු 

ශොර බිභ අඳරික්හහරී ඳහවිච්චි කිරීභ, ේභහන්ත ඉදි කිරීභ ආදී 

ශම් වළභ ශදඹකින්භ අපි ශොර බිභ ඳරියඹ නළති යශන 

තිශඵනහ.  

ය වළට වළත්තෆක්, අසක් තිසශන අශ්ත හුතශෝරඹත් අපි 

විනහල යශන තිශඵනහ.  

 

නිවයෝජය ාර වභාඳතිුරමා 
(குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Janaka Bandara to take the Chair? 

 

ු තිවනව රල්ලියද්ද මශ ා (ෂමා වංලර්ධන ශා ාන් ා 
 යුුර අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு தழஸ்ற கபல்லினத்த - சழபொயர் அழயழபைத்தழ, நகழர் 

அலுயல்கள்  அநச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 

I propose that the Hon. Janaka Bandara  do now take 

the Chair. 

 
ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්ම  විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்ஸகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුල  නිවයෝජය ාර වභාඳතිුරමා මූාවනවයන් ඉලත් 

වුවයන්  ු ජාන බණ්ඩාර මශ ා  මුාවනාරූඪ විය. 
அதன் ழகு, குழுக்கழன் ழபதழத் தயழசளர் அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்பொ அகஹய, நளண்புநழகு ஜளக ண்டளப 

அயர்கள்  தந யகழத்தளர்கள். 
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA  took the Chair. 

 

ු ලයි.ජී. ඳද්මිකරි මශ ා 
(நளண்புநழகு ய.ஜழ. த்நசழழ) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ය වළට වළත්තෆ, අස 

සිට ශරෝශා සිදු වු්; හේමි දිුත්;ත් එක් අපි හුතශෝරඹ 

වහනිඹට ඳත් යශන තිශඵනහ.  අද ඒ වහ අලය  ම ති-රීති 

ස ශරහ, ශරෝ ම්මුති ඇති යශන, ශම් ඇති ශරහ 

තිශඵන තත්ත්ඹ අභ යශන ඳරියඹ සුැකකීභ වහ වළභ 

යටභ හශද විවිධ ළරටවන් ක්රිඹහත්භ ශනහ. අපි ඒ අතින් 

ඉදිරිඹට ුමහින් තිශඵනහ.  

භවහ හයශා දණඹ පිිබඵත් භෆත හරඹ දක්හභ 

තිබුශඩා ඉතහභ අුව ළරකිමරක්. නමුත් දළන් දළන් ඒ පිිබඵ අඳ 

යශේත්  ම ති-රීති ළඩිදිුත්; ශරහ ශම් විධිඹට ඉසයවට ඹන එ 

පිිබඵ අපි තුටු ශනහ. ශම් යට ටහ තිශඵන මුහුද නිහ 

දියිනක් ලශඹන් ශ්රී ර්හශ  අර්හයත්ඹ, පානහභ තත් 

ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහභ මුහුද ව ශයශ ආයක්හ ය 

ළම ශම් ඕනෆභ, කීභ යටක්, ජහතිඹක් වළපාඹට අද අඳට 

ඳළරිරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ ශම් අසථහශ දී ශභන්න 

ශම් හයණඹ භතක් යන්න ඕනෆ. චන්ද්රිහ තහක්ණශා පිඹහ 

වළපාඹට රන ශ්රීභත් ආතේ සී. ක්රහක් භළතිතුභහ සථිය හඹ 

වහ අඳ යට ශතෝයහ ළම භට තීයණඹ යේදී, අඳ යශේ රසන 

මුහුද ව ශයශත් ශවනතුක් වළපාඹට ත්තහඹ කිඹන එ අපි 

අවරහ තිශඵනහ.  

ආවහය ඵරහක් වළපාඹට ඵළුමත්, හයඹ අඳට ඉතහභ 

ළදත් ශනහ. ඒ නිහ මුහුද -හයඹ- දණඹ නහඹ 

කිඹන්ශන්, අශ්ත ආවහයඹට හශදභ අනිකුත් ටුතතුරටත් 

විලහර ඵහධහක් ඇති ශනහඹ කිඹන එයි. එභ නිහ ශම් ම ති-

රීති ඉතහභ ළදත් වළපාඹටයි අපි රන්ශන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට තත් හයණඹක් භතක් 

වුණහ. ථහක් තිශඵනහ ශන්, "ඔක්ශොභ කු්; ශේරුර 

ශඵොක්ටයි" කිඹරහ.  අද ඉන්දිඹන් හයඹත් ශේරුර  ශඵොක් 

හශද ශරහ වළභ ඳළත්ශතන්භ එන කු්; න්දම, විබීජ ආදී 

වළභ ශදඹක්භ දසින් ද අශ්ත මුහුදට එතු ශනහ. ශම් 

අධිහරිශාභ එ හේතහක් අනු භට අද දළනන්න රළබුණහ, 

ේ ළතපුභට ්තරහසපාක් ළඵලියා 46,000ක් ඳභණ එතු 

ශනහඹ කිඹරහ. ඒ තුිබන් දළම ළඵලියා, නයිශරෝන් නූම, බිීම 

ශොකු, ශඳොලියාතීන් ඵෆද, යඵේ අත්ළසුම්, සිැකේ ශොට ආදි 

ශනොශඹකුත් ශේම භව මුහුදට එතු ශනහ. ඒ හශදභ 

්චහය ශවෝටම ව අනිකුත් ශවෝටම, ජනහකීේණත්ඹ නිහ 

ඇති නිහ ආදිශඹන් ඵළවළය යන සිඹුමභ අඳද්රය මුහුදට එතු 

ශනහ. ඒ නිහ ශම් ක්රිඹහර ඳහරනඹක් අලයයි. ශම් අඳවිත්ර 

කිරීම් නිදවශන යශන ඹෆභට තදුයටත් ඉ ර දිඹ ුතතු නළවළ. ඒ 

නිහ අද ඳරිය අභහතයහ්ලඹ ශම් ශන ඇති ක්රිඹහ භහේඹ ව ශම් 

වදන ම ති-රීති අපි ඉතහභ ඉවිබන් අනුභත යනහ. අඳ ය ශේ 

ඳරියඹ අශ්ත ලක්ති ප්රභහණශඹන් ැක ශදමින්, භනුයඹන්ට, 

අනහත ඳයපුයට, අනහත ීවවීන්ට ඉතහභ නිශයෝගී ඳරියඹක් 

ශොර නළඟීභට ශම් ම ති-රීති ඉවම ශ හයි කිඹහ ප්රහේථනඹ 

යමින් භශද ථහ අන් යනහ.  

 

[අ.බහ. 5.07] 

 

ු  ෆීලි්වවන වඳවර්රා මශ ා (වමාජ වව ලා අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு பீலிக்ஸ் ஸஹபபள - சபக ஹசயகள் அநச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රු භන්ත්රීතුභන්රහ  හුඟක් 

ශදශනක් අද ශොර බිභ ව ජනහේුම ප්රලසනඹ ළන තභයි ථහ 

ශශන. නමුත් අද විඹඹට ඳහද ශරහ තිශඵන්ශන් මුද්ර දණඹ 

ළශළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් ව නිශඹෝ ශදක් භඟින් ම ති-රීති 

ඳළනවීභයි. අද  අපි ඳහේලියාශම්න්තුශ දී ළේ නිශ දන ශදකින් ඒ 

දණය පිිබඵ ඳරීක්හ කිරීභට, ඒහට දඬුම් කිරීභට ශයශ 

්යක්ණ අධිහරිඹට ඵරඹ රඵහ ශදනහ. ේභහන්තලහරහලියාන් 

පිට න අඳද්රය මුහුදට එක් වීභ ළශළක්වීභටත්, bunkering 

යේදී ශතම හන්දුවීභ නළති කිරීභටත් පිඹය න්න ඕනෆ. ඒට 

මලියා ශවනතුක් තිශඵනහ. ර්හශ  මුළු ඉරම් ප්රභහණශඹන් 

සිඹඹට 24ක්ද, නහරි ඉරම් ප්රභහණශඹන් සිඹඹට 65ක්ද, අශ්ත 

්චහය යහඳහයශඹන් සිඹඹට 80ක්ද තිශඵන්ශන් ශයශ 

ආන්නශායි.  ජනවනශඹන් සිඹඹට 32ක් සිපාන්ශන් ශයශ 

ආන්නශායි. ඒ හශදභ ශඳොදු ජනතහශද ශප්රෝීටන් 

අලයතහශන් සිඹඹට 80ක් ධීය ේභහන්තශඹන් රළශඵනහ.  

ශයශශන් ුමහිමරහ තභයි භත්යඹන් අමරහ න්ශන්. කිශරෝ 

මිටේ 200 අනනය ආේථි රහඳඹක් අඳට අයිති ශරහ 

තිශඵනහ. ශම් කිශරෝ මීටේ 200 ඇතුශත  තභයි ඒ ම ති-රීති 

ඳනන්න තීන්දු යරහ තිශඵන්ශන්. ම්වමලියාන් සිඹඹට 68ක් 

තිශඵන්ශන්ත් ශයශ ආන්නශායි. ඉතින් ධීය ේභහන්තශා 

තියහය නිසඳහදනඹට ජරශා  ගුණහත්භබහඹ ළදත් ශනහ. 

්චහයඹන්ටත් එශවභයි. මුහුශේ නහන්න ුමඹහභ වුණත්, 

තමුන්ශද යහඳහයරට වුණත් සුන්දය ශයශක් තිශඵන එ 

ළදත්. සුන්දය ශයශක් තිශඵන නිහ ර්හට ශඵොශවෝ 

ශදශනක් ළභළතියි. ශම් අඳට නළවළයි කිඹන්න ඵළවළ. ශම් යශේ 

උන්නතිඹ ශනුශන් මුහුදු ශයශ ආයක්හ ය න්න, සුයක් ගත 

ය න්න ම ති-රීති ඳනන්න ඕනෆ. ඳරිය  දඹන් -ඳරියඹ 

දණඹ යන අඹ- දළනුත් යරහ, ඒ ශොමරන්ට දඬුම් දීශම් 
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[රු යි.ීව. ඳේභසිරි භවතහ] 
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රභශ දඹක් වළදීභට තභයි ේබහශඹන් අද ශම් ටුතත්ත 

යන්ශන්. නමුත් භවය රු භන්ත්රීතුභන්රහ අද ථහ ශශන ශන 

ශන හයණහ ළනයි.  

භභත් හරඹක් ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ඇභතියඹහ වළපාඹට 

ටුතතු ශහ. අපි bunkering ඳටන් අයශන තිශඵනහ. නළ  

300ක් විතය වම්ඵන්ශතොට වයවහ ඹනහ. ුමහිමරහ ශතම ව 

න්ශන් ශොචින්ලියාන්. එතළන තභයි රහබභ තළන. කිශරෝ මීටේ 

15ක් ශභවහ ඳළත්ශතන් තභයි අශ්ත වම්ඵන්ශතොට අුමශතන් වදපු 

යහඹ තිශඵන්ශන්. ඊශා-ශඳශේදහ නළ  වඹක් ඇවිමරහ ශතම 

වශන ුමහිමරහ තිශඵනහ. ශම්ශන්භ අශ්ත ආේථිඹ ශොර 

දහ න්න පුළුන්. ශභොද, වම්ඵන්ශතොට යහඹ මීටේ 15ක් 

ළඹුරුයි. ශොශම යහශා තිශඵන්ශන් මීටේ 11යි. වම්ඵන්ශතොට 

යහඹ නිහ ඒ ඹන නළ රටත් ශරොකු ආේථි පානහභක් 

රළශඵනහ. තමුන්නහන්ශනරහ ශභොන තයම් විශ චනඹ ශත් ඒ 

තභයි ඇත්ත. වම්ඵන්ශතොට යහඹ විිත ශහට ඳසශන භහ 

වබහුම වු්; ඳශමුළනි විහදශාදීභ භභ ශඳන්රහ දුන්නහ, එඹ 

අඳට ආේථි ම්ඳතක්ඹ කිඹන හයණඹ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. 

ඵ්දරහශේලශා ්හන් ආශ්රිත තභයි යහඹම තිශඵන්ශන්. ඒ 

ශොමරන්ශද ේභහන්ත දිුත්; ශරහ තිශඵනහ.  Garment 

factories  දිුත්; ශරහ තිශඵනහ. නමුත් අමුද්රය ශොශවන්ද 

ශදන්ශන්? අමුද්රය සි්්තපරුට mother shipsලියාන් ශනළමරහ 

එතළනින් feeder shipsලියාන් තභයි ඒ යටට අයශන එන්ශන්. 

එච්චය දුය ඹන්න ඕනෆ නළවළ. ඒ වහ වම්ඵන්ශතොට යහඹ 

ඳහවිච්චි යන්න පුළුන්. හභහනය නයහඹ තභයි විලහර ප්රභහණඹක්  

ත්ශතොත් price එ අුව යන්න පුළුන්ඹ කිඹන එ. 

වම්ඵන්ශතොට යහශා  ශටොන් 800ක් විතය stock යන්න පුළුන්. 

නමුත් ශම් ප්රභහණඹ ත ළඩි යන්න ඕනෆ. ශම් ප්රභහණඹ ළඩි 

යන්න, ළඩි යන්න අශ්ත යටට ආේථි රහබ රඵහ න්න 

පුළුන්. එශවභ ළඩි යන එත් ප්රලසනඹක් ශනහ. Bunkering 

යේදී නළක් ඳහශනහ ශන්. නළ එවහට ඹනහ, ශභවහට ඹනහ. 

වරිඹට set ය ත්ශත් නළත්නම් ශතම පා හන්දු ශරහ මුහුදට 

ඹන්න පුළුන්. ඉතින් ශම්හ ශභනහයණඹ ය න්න ඕනෆ. 

"භහින්ද චින්තන" ප්රතිඳත්ති ප්රහලඹට අනු ඉදිරිඹ ඵරරහ තභයි 

ශම් ටුතතු ශභනහයණඹ ශශන. ශම්ට  හටත් ශදොස 

කිඹන්න ඵළවළ; ටත් චනඹක්ත් කිඹන්න ඵළවළ. ශභඹ 

හීමන ශ ුතතු   ශදඹක්.  

දට නළ  300ක්, 350ක් විතය වම්ඵන්ශතොට වයවහ 

ඹනහ. අශ්ත මුද්ර ඳරියඹ අපි ආයක්හ ය න්න ඕනෆ. ඒට 

ළරළසභක් තිශඹන්න ඕනෆ. වදිසි ශතම විසිරීභක් වුශණොත් ඒට 

ටුතතු යන්න ඕනෆ. අඳද්රය දහන්න ශවො නළවළ. ඵරන්න, 

ශොච්චය අඳද්රය මුහුදට දභනහද කිඹරහ. අපි නම් විවිධ ශේම 

නහ ශන්. නමුත් තුන් න ප්රධහන ශේම පාක් තිශඵනහ. 

තණ ශොශ, ශොශ, දළු, ශභෝයපු ශොශ හශද ශේම තභයි 

හභහනයශඹන් ත්තු න්ශන්. නමුත් භනුසඹහ වළභ ජහතිඹභ 

ශේම නහ. Heavy metals, arsenic හශද යහඹනි ද්රය අපි 

ඳහරිශබෝජනඹ යන භත්යඹන්ශද ලරීයඹට ඇතුළු වු ශණොත් එහි 

ප්රතිවිඳහ අඳටත් විඳින්න සිේධ ශනහ. ඒහ අඳටත් affect 

ශනහ. ශම් පා ඔඵතුභන්රහ මඳනහ යන්න ඕනෆ. ශම්හ 

ශභනහයණඹ යන්න ඕනෆ. ශභඹ ශෞයඹටත් ඵරඳහන 

හයණඹක් විධිඹට භහ දකිනහ.  

දළනට වම්ඵන්ශතොට යහශා ශතම ඵරහ ශ වළකි ධහරිතහ 

ශටොන් 45,000යි. ඒ රක්ඹක් දක්හ ළඩි යන්න ඕනෆ. 

සි්්තපරු ශ  ශොච්චය තිශඵනහද? සි්්තපරුශ  ශටොන් 

මිලියාඹනඹට ළඩිඹ ශතම stock ය න්න පුළුන් tanks 

තිශඵනහ. ළඩිපුය stock ය න්න නිහ තභයි price එ අුව 

ශන්ශන්. උදහවයණඹක් ලශඹන් අපි අර කිශරෝ 50ක් සිමරය 

ශශශන්ශදකුට විකුණේදී එඹහට  අර ශටොන් 10ක් ශන්න 

මිනිශවක් එක් තය යන්න ඵළවළ. එතළන price එ අුවයි. 

එඹත් එතළන retail shop  එක් දළම්ශභොත් එතළන තභයි 

විකිශණන්ශන්. ඒ නිහ එඹත් එක් ශඳොඩි ශශශන්දහට තය 

යන්න ඵළවළ. ශතම බි්දුක්ත් නළති සි්්තපරුශ  නළ  

වහයඳන්සිඹඹට, දවට ශතම ඳඹන්ශන් ශොශවොභද? 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ වම්ඵන්ශතොට යහඹක් වළදුහ. යහඹ 

වම්ඵන්ශතොට වළදුහභ, "ඇයි වම්ඵන්ශතොට වළදුශ ?" කිඹරහ 

ඇහුහ. වම්ඵන්ශතොපාන් තභයි විශේල නළ  භන් යන මුහුදු 

භහේඹ තිශඵන්ශන්. ත්රිකුණහභරශඹන් භහේඹක් නළවළ ශන්. 

ශොශඹින් නළවළ ශන්. ඒ නිහ නළ රට වයරහ එන්න ඕනෆ 

නළවළ. නහවි ළතපුම් 15ක් තභයි ශම් ඳළත්තට වයන්න 

තිශඵන්ශන්. එශවභ නළත්නම් ශොචින් යහඹ තභයි තිශඵන්ශන්. 

ඒ නිහ දළන් අඳට ඒත් ප්රශඹෝජනඹක් ශරහ තිශඵනහ.  

ඊශඟට, හිරිම ළී.භ ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. සුනහමි 

ශරහශ  ඳළරෑලියාශඹන් එච්චය ළය තුය ඳහයක් ආශ  ඇයි?    

ඒට ශවනතු මිනිහ විසින් යන හය දණඹයි. එතළන 

දුම්රිඹක් ශඳයළුණහ. භභ එතශොට ප්රහවන ඇභති. දුම්රිඹ 

ශදඳහේතශම්න්තුට අයිති තිබුශඩා භට. අපි එතළන ශොඹරහ 

ඵළුමහ. මිනිසසු ඉමුමහ, එතළන ධීය යහඹක් වදන්න කිඹරහ. 

භභ ඒ පාක් ප්රභහද ශහ. ඇත්ත කිඹන්න ඕනෆ. සහබහවි 

පිහිටහ තිබු්; හිරිම ළී.ශභන් ඳරිය දණඹක් ඇති කිරීශම් 

ප්රතිපරඹක් තභයි, ඒ. අපි එක්දවස නසිඹවළට ණන්ර ඉරහ 

හු්; ඳහවිච්චි යනහ ශන්. ඒ වහ හු්; ම න්ශන් 

ශොශවන්ද? මුහුශදන්. ඒ නිහ අපි ශම්හ ළන මඳනහ යන්න 

ඕනෆ. ශම් ක්රිඹහහයම්  නිහ ඳරිය දණඹ, හය දණඹ ඇති 

ශනහ. හය දණඹ ඇතිවීභ ශක්හ න්න අපි ටුතතු 

යන්න ඕනෆ. තමභසුන් අුව ශන්ශන් තමභසුන් භළරීභ නිහ 

ශනොශයි. තමභකුට sound wavesලියාන් කිශරෝ මීටේ 1000ක් 

දුරින්  සිපාන ළවළ්; තහට ථහ යන්න පුළුන්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] අලියාඹහට ඵළවළ. අලියාඹහට පුළුන් නම් නහඹශඹක් ශොඹහ 

න්න පුළුන් ශන්න එඳහඹළ. ඒ නිහ, අලියාඹහට ඵළවළ. සින්දු 

කිඹන අලියා නම් අශ්ත ඳළත්තට ඇවිමරහ තිශඵනහ. ඒ සින්දු කිඹන 

අලියාඹහට භනහඳ රක් ශදක් විතය ශොඹහ න්න පුළුන්. 

තමුන්නහන්ශනරහශද ඳළත්ශත්- 

 
ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ඊශා එශවභ එක් වුණහ. එතුභහ ඊශා හද පිපාශාදී සින්දුක් 

කිඹරහ තිශඵනහ. 

 
ු ෆීලි්වවන වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு  பீலிக்ஸ் ஸஹபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

ශොශවනද, ඒ? 

 
ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

හද පිපාශා. නහභම ළන.  

 
ු ෆීලි්වවන වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு  பீலிக்ஸ் ஸஹபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

"නහභම පිපිරහ" කිඹරහ සින්දුකුත් තිශඵන්ශන්. ඒද දන්ශන් 

නළවළ. වරි, වරි. ඳසශන ඵරමු. 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

අශ්ත රු ජිත් ශප්රනභදහ භන්ත්රීතුභහත් ශවො හඹශඹක්; 

ුමටහේ හදශඹක්. සින්දු කිඹන වළපා එතුභහ දන්නහ. එතුභහශද 

සින්දුර යඹ විඳින්න දන්ශන් නළවළ, අශ්ත එක්ත් ජහති 

ඳක්ශා ේපාඹ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ දළන න්ශන් ශොශවොභද?  

භභ කිඹන්න ළභළතියි, තමභහ ථහ යන ඵ. නමුත් දළන් 

හය දණඹ නිහ නළ ර දභන propeller  එශක් sound එ 

නිහ sound waves  බිඳිරහ තමභහට තභන්ශද ළවළ්; තහ 
ශන්හ න්න ඵළවළ. ඒ නිහ  තමභසුන්ශද ේධනඹ අුව ශරහ. 
තමභසුන්ශද ේධනඹ අුව ශරහ තිශඵන්ශන් තමභසුන් භළරීභ 
නිහ විතයක් ශනොශයි. ලේද දණඹ නිහයි. ඉදිරිශාදී ශම්හටත් 
පිිබඹම් ශඹොදන්න ඕනෆඹ කිඹන භතශා අපි ඉන්නහ.  

ඊශඟට ඳමශදෝරු රභඹ; ඵළවළය කිරීභ  ළනත් කිඹන්න ඕනෆ.  
ඵළවළය යන අඳද්රය සිඹමරභ අපි දභන්ශන් ශොවහටද? 

භවශඳොශශොට. හභහනයශඹන් bottom trawling  යනහ ශන්. 
එතශොට කිශරෝ මීටේ 33ක් ඇතුශට රහ ශන ඹනහ. ඊශා 
ශඳශේදහ ඉන්දිඹන් ධීයශඹෝ පාක් අමරහ ත්තහ.  ඔවුන්ශද ඒ 
ඹහත්රහර ඹපාන් ශනේ එට ඳවිබන් ශරොකු ශරෝව ෆමරක් 
තිශඵනහ. ඒශන් තභයි රහ ශන ඹන්ශන්. එතශොට හිරිම 
ඔක්ශොභ රහ ශන ඹනහ. ඒ නිහ ත පාක් ම ඹන ශොට 

භහළු නළති ඹනහ. ඔඹ bottom trawling  රභඹට අපි සිඹඹට 
සිඹඹක් විරුේධයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ශභොශන් ශත් විරුේධ නම් 
විරුේධයි. ඒ ළන ප්රලසනඹක් නළවළ. තමුන්නහන්ශනරහශද 

හරශාත් ඒහ ශහ. නමුත් bottom trawling  කිඹන එ අශ්ත 
ධීයඹහට ශවො නළති ඵ අපි භත තිඹහ න්න ඕනෆ. අපි ඒහ 
නතය ය න්න ඕනෆ. ඒ හශදභ ධීය ේභහන්තඹ නිහ ශරො 
තමභසුන් වනඹටත් විලහර ඳහුවක් සිදු වී තිශඵනහ.  

ඊශඟට, වුද ශම් අඳද්රය ළඩිශඹන්භ පිට යන්ශන්? 
ඇශභරිහ. ඇශභරිහශන් තභයි විලහර අඳද්රය ප්රභහණඹක් පිට 
යන්ශන්. ශරෝ ජන වනශඹන් ඇශභරිහශ  ජන කනත්ඹ  
සිඹඹට ඳව ප්රභහණඹක්  න්ශන්.  නමුත් සිඹඹට 35ක් අඳද්රය 
පිට යන්ශන් ඒ ශොමරනුයි.  

 

ු ු ජීල වව නිකංශ මශ ා 
(நளண்புநழகு சுஜவய ஹசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

චීනඹත් ඒ හශයි. 
 

ු ෆීලි්වවන වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு  பீலிக்ஸ் ஸஹபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

චීනශා ජනවනඹ ළඩි යි ශන්. [ඵහධහ කිරීම්] ඔන්න, යේදහ 

ත්තහ. චීනශා ජනවනඹ ළඩියි. ඇශභරිහශ  ජනවනඹ 

අුවයි; අඳද්රය ප්රභහණඹ ළඩියි. Internet එට ුමහිමරහ ඵරන්න. 

ඒ ළන ශවොඳින් ඵරහ න්න පුළුන්. යටම ශදභ එ හශද 

නළවළ.  ඒ ළයදියි.  [ඵහධහ කිරීම්]  නළකින් ශතම leak වුශණොත් 

ඒහ suck යරහ න්න පුළුන් රභ තිශඵනහ. 

 
ු ු ජීල වව නිකංශ මශ ා 
(நளண்புநழகு சுஜவய ஹசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහ ඒහ දන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

ු ෆීලි්වවන වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு  பீலிக்ஸ் ஸஹபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

භහ ඒ ළන කිඹන්ශන් නළවළ. කි ශොත් ඔඵතුභන්රහටභයි ඒ 

දින්ශන්. වරිද? ඵළුමහභ ශ්තනහ, ඔඹ ඳළත්ත ශොශවොභද 

කිඹරහ.  ඒ නිහ භහ ඕහ ළන කිඹන්ශන් නළවළ. ශවො නළවළ ශන්. 

[ඵහධහ කිරීම්] ශතම න්න විධි තිශඵනහ. ඒ ශොශවොභද? අශ්ත 

ශයශ ආයක්හ යන ඒ  අධිහරිඹ භඟින් ඒ වහ පිිබඹම් 

ශඹොදරහ ශතම න්න රභශ ද  දළන් වඳුන්හ දී තිශඵනහ. ඒ 

ශොමරන් ශම් ළන අධහනශඹන් ඉන්නහ. එ තහක් නළක් 

ුමුමණහ. ඒශක් ීම ඹකුයි ශනහශ . ඒ ශනයභ ීමර  ශතම. 

ඳසු ඒහ විකුණන්න වුණහ. නළ රට බහවිත යන්ශන් ශන 

ශතම ේඹක්.  
 

ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වුද ශදන්ශන්? 
 

ු ෆීලි්වවන වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு  பீலிக்ஸ் ஸஹபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

නළ  දුන්ශන් ශභොනහයින් ද? තුයලියාන් නළ  දුනහ ද?  

 

ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වුද ශතම ශදන්ශන්? 

 

ු ෆීලි්වවන වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு  பீலிக்ஸ் ஸஹபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

ශතම ශශනන්ශන් ශොශවන්ද? ඉසශමරහ කිඹන්න ශෝ 
ශතම තිශඵන්ශන් ශොශවද කිඹරහ. ශතම තිශඵන්ශන් අයහබිශා 
ශන්. ස නළති යටර තභයි ශතම තිශඵන්ශන්. ස නළති යටර 
ශතම තිශඵනහ. ස තිශඵන යටර ශතම නළවළ. භවය 
යටරට ව නළවළ; භවය යටරට ඉය නළවළ; තත් භවය 
යටරට මුහුද නළවළ.  ඒ නිහ මුහුද ශොඹහ ශන ශභශවට එනහ. 
ඕ තභයි සබහ ධේභඹ කිඹන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔ , 
හභහනයශඹන් හන්තහය ප්රශේලර ශතම ළඩියි ශන්. මුහුශදත් 
තිශඵනහ. දළන් ඵරන්න ශනෝේශ ර ශතම තිශඵනහ ශන්. 
ශනෝේශ ර තිශඵනහ; මුහුශේ තිශඵනහ. ශනෝේශ  යශේ 
සීතරභ ඳළත්ත, පිදමිරු ඉන්න ඳළත්ත තභයි ශතම   
තිශඵන්ශන්. ඉතින් ශම් ශතම ආයර ළර යන්ශන් ඉන්දිඹහනු 
ේපාඹ. ඒ නිහ තභයි ශනෝේශ  යට ශඵොශවොභ අනුම්ඳහ 
වත ශම් අඹට ථහ යන්ශන්. ඒ යශේ මිනිසසු ළර 
යන්ශන් නළවළ. ඒ ළනත් හිතන්න. ධීය ේභහන්තඹ 
යන්ශන්ත් එශවභයි.  එභ නිහ ඒ ශොමරන් පිිබඵ ශනභ 
ශරොකු අනුම්ඳහක් තිශඵනහ. ඒ අනුම්ඳහ ජහතිහදඹට වයහ 
න්නත් උත්හව යනහ, භවය අසථහහදින්. ඒ ළනත් 
මඳනහ යරහ ඵරන්න, ඔඵතුභන්රහ ශේලඳහරනඥපඹන් 
ලශඹන්. භභත් ශනෝේශ  යටට එ තහක් ුමඹහ. ුමහිමරහ 
ඵළුමහ, ශම් ළන. 1995 දී ුමශා.  ඒ අසථහශ  ුමහිමරහ ශම් ළන 
අධයඹනඹ ශහ. අධයඹනඹ ශහභ ශත්ශයන එ ශදඹක් තභයි 
වළභ ේභහන්තලහරහභ ළර යන්ශන් ශභශවන් ුමඹ ේපාඹයි 
කිඹන එ. ඒ ශොමරන්  ශභශවට එ ශොත් ඒ අඹශද ආේථිඹ 
රහ ළශටන තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒ ශොමරන් අශ්ත 

අඹට අනුම්ඳහශන් ථහ යනහ. NGOs  එශවභත් තිශඵනහ. 
ඒහ එක්ත් භවය අඹ එතු ශරහ ඉන්නහ. එතු ශරහ 
අඳට ශනොශඹකුත් ශේම කිඹනහ.  නමුත් අපි  ශවොට මඳනහ 
ය තභයි ඒහ බහය න්ශන්. යන්න ඕනෆ ශභොනහද, 
ශනොයන්න ඕනෆ ශභොනහද කිඹන එ අපි ඵරන්න ඕනෆ. 

ඇත්තටභ ශම් ශයශ ආේථි රහඳඹක් ශන්. ශයශ ආේථි 
රහඳඹක් නිහ තභයි ශම් තත්ත්ඹ ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්.  
මුහුදුෆභත් තිශඵනහ ශන්. ඉසය නම්  මුහුශේ භහළු අමරන රභ 
විලහර ප්රභහණඹක් තිබුණහ.  ඉසය ඳයණ ඵස ශන ුමහිමරහ 
තුයට දභනහ.  
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[රු ෆීලියාක්ස ශඳශේයහ භවතහ] 
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ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශොශවද දහන්ශන්? 
 

ු ෆීලි්වවන වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு  பீலிக்ஸ் ஸஹபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

ශොච්චය දහනහ ද? අවන්න ශෝ පිලියාපීනශා ශොච්චය 

දභනහද කිඹරහ. ටඹේ ඳහ මුහුදට දභනහ, ශොන්්රීේ දහරහ.   

[ඵහධහ කිරීම්] ඒහ දභන්ශන් භහළුන් කනත්ඹ ළඩි යන්නයි. 

එතළනට තභයි භහළුන් ශයොක් ශන්ශන්. මුහුශේ ුමුම්;, ළුව්; 

නළක් ශඟට ුමඹහභ ඕනෆ තයම් භහළු ඉන්නහ. එතළන භහළුන්ශද 

ක්ශනභ භමිඹක්. අවන්න ඕනෆ ශනකුශන්.  ඔඵතුභහ ඉතින් 

ධීය ඳශහත ශනොන නිහ ඕහ දන්ශන් නළවළ. ඔඹ අමරපු 

ආනශා ඉන්න රු ශජෝල්ත භයිම ශඳශේයහ භන්ත්රීතුභහශන් 

අවන්න.   

 

ු ාය ණී ජයවික්රම වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு களநழழ ஜனயழக்பந ஸஹபபள) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශොශවද ඵස තිශඵන්ශන් ඔච්චය. වුද ශනහශ ? 

 

ු ෆීලි්වවන වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு  பீலிக்ஸ் ஸஹபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඳයණ ඵස. දළන් තමුන්නහන්ශනත් ඳයණ ඵස එක් ශරහ 
තිශඵනහ ශන්. වළඵළයි ඔඵතුභහ මුහුදට දභන්න ශවො නළවළ. ඕනෆ 
නම් ඔඵතුභහ තයභට ුමහින් දභන්න පුළුන්. ඒ මික් මුහුදට 
දභන්න ශවො නළවළ. ඔඵතුභහ  හරඹක් ඉරහ, දළන්  ළඩිච්ච ඵස 
එක් හශයි. ළරක් නළවළ, එශන්නත් ඵළවළ. හට හටහ තභයි 
ඹන්ශන්. දළන් තමුන්නහන්ශනට තිශඵන්ශන් ථහ ඵස විතයයි. ඒ 
මික් ඵස එක් විධිඹට ඳහවිච්චි යන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ථහ ඵස 
ය ය  ඉන්න.  ඒ ළන අපි න්ශතෝයි.  

දළන් අපි  ශම් යට ඉසයවට  ශනි ඹනහ.  හය දණඹ 
ශක්නහ. අපි හේ ග ශ ශභරික් ශටොන් මිලියාඹන 6.5ක් 
හයඹට  මුදහ වරිනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] අපි කිඹන්ශන් යට.  යට 
කි හභ තමුන්නහන්ශනත් අඹත් ශනහ. හය දණඹ නිහ 
හේ ග මුහුදු ඳක්ෂීන් ව මුහුදු ක්ෂීයඳහයින් මිලියාඹනඹක් ඳභණ  
මිඹ ඹනහ. ඇශභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ  ළිබ ශ  ළුමම්  
රිලියාඹන 1.2ක්  හේ ග හයඹට මුදහ වරිනහ.    ශම් නිහ ඒ 
යශේ අබයන්තය තටහ වහ ළ  සිඹඹට 40ක් ඳභණ දණඹ ශරහ 
තිශඵනහ. ඇශභරිහශ  ජනවනඹ ශරෝ ජනවනශඹන් 
සිඹඹට 5යි. නමුත් සිඹඹට 30 ළිබශ ප්රභහණඹක්  මුදහ 
වරිනහ. හේ ග ඳළසිෆික් හයඹට ්තරහසපාක් ශභරික් ශටොන් 
1200ත් -  24,000ත් අතය  ප්රභහණඹක් ඳභණ මුදහ වරිනහ.  
ශභයින් සිඹඹට 20ක්භ නළ ලියාන් ද, සිඹඹට 20ක් මුහුදු ශයශශන 
සිපාන ්චහයඹන් භඟින් ද  හය ඳතුශට දභනහ.  ඒ හශදභ, 
ශ  ප්රතිච්රීඹයණඹත් ශශයනහ.  2010 ශේදී අඳද්රය 
ශභරික් ශටොන් මිලියාඹන 85ක් ප්රතිච්රීඹයණඹ ය තිශඵනහ.  
1980 ශේදී අඳද්රය ශභරික් ශටොන් 18ක්  ප්රතිච්රීඹයණඹ ය 
තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශදභ මීමු ශපුත්  
දණඹට රක් ශරහ තිශඵන ඵ විවිධ විලසශමණලියාන් 
ශඳන්නහ.   

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(தநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹක් 

ඳභණයි තිශඵන්ශන්. 

ු ෆීලි්වවන වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு  பீலிக்ஸ் ஸஹபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

ත් අසචි ආදිඹ නිහ ශොලියාශෂෝම් ඵළක්ීටරිඹහ පිිබත 

ශනොවළකි ඳරිදි ේධනඹ ශරහ තිශඵනහ. එ තහක් අපි 

මීමු ශපු වහයන්නට සදහනම් වුණහ.  එහි තිශඵන ශරොරහන 

ළපුශොත් ඒත් ඉයයි. ඒ නිහ ශරොරහන ආයක්හ යන්නත්  

ඕනෆ. අනිහේඹශඹන්භ  ශරොරහන ආයක්හ ය න්න  ඕනෆ.  

නිශසලියාන්, ේභහන්තලහරහලියාන් හේ ග ශටොන් 8 

යහඹනි අම්රත්,  ජර අඳද්රය ශටොන් 43 අරම්බිත කන ද්රය 

ප්රභහණඹක් ද ශපුට දභනහ. ශම් ශරොකු ප්රලසනඹක්. අපි 

ශපු  සුයක් ගත  ය, භහළුන්ට ඉන්න පුළුන් තළනක් වළදුශොත් 

ඒ ළදත් ශනහ.   

ශේශේ ළ ශොච්චය ටද තිබුශඩා. අද, ශෝලහබඹ 

යහජඳක් භළතිතුභහශද ප්රධහනත්ශඹන් ශේශේ ළ ශොච්චය  

සුේධ යනහද ඵරන්න.  අද ඒ සුේධ යශන, සුේධ යශන 

ඹනහ. ඒත් ශොශඳහට ඹන්ශන් නළවළ. ශොච්චය සුේධ ශත් 

ශොශ ඳහටයි. ඒ තභයි ශරශ ල. ශොච්චය සුේධ ශත් ශොශ 

ඳහටයි. වළඵළයි, ශඳො ලරක් සුේධ ශනො ශශොත්  වනහ. ඒ 

ශදභ වරි. ශොච්චය සුේධ ශත් ශොශ ඳහටයි. ශඳො ලරක් සුේධ 

ශනොය හිපාශඹොත් ඉක්භනට  වනහ. නිම ඳහට, එශවභ 

ශනොශයි.   නිම ඳහට ශෞභයයි, සුන්දයයි.  [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, 

නළවළ. නිම රහ රසනයි, සුන්දයයි.  [ඵහධහ කිරීභක්]  රසන 

නිහ ශන්න්නම් මිනිසසු නිමරහ ඟට ඳනින්ශන්. 

 
මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(தநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි රු ඇභතිතුභනි,  දළන් ථහ අන් යන්න.  

 
ු ෆීලි්වවන වඳවර්රා මශ ා 
(நளண்புநழகு  பீலிக்ஸ் ஸஹபபள) 

(The Hon. Felix Perera) 

මුද්ර දණඹ  ළශළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් ශම්  නිශඹෝ ශනහ 

එ ළන භභ සතුතින්ත ශනහ. ඒ හශදභ බහඳති  

ීට.එන්.විශ.ගුණේධන භවත්භඹහ, ඳේශාණ ටුතතු යන 

ජත් ගුණශනය භවත්භඹහත් භතක් යනහ. එතුභහ PhD 

උඳහධිඹ යපු ශශනක්. හය විදයහ ළන එතුභහ දන්නහ.   

විශ.ගුණේධන භවතහ බහඳතිතුභහ ලශඹන් යටට ළදත් 

ශනහක් යනහ.  ඒ ශදඳශට හශදභ  නිරධහරි භඩාරරඹටත් 

සතුතින්ත ශනහ.  

ශම් ශනොශඳශනන විඹඹ ළන ශඳශනන අුතරින් 

ඳහේලියාශම්න්තුට නිශඹෝ ඉදිරිඳත් ය අනහතඹ සුයක් ගත 

කිරීභට ටුතතු කිරීභ ළන සතුතිඹ පුද යමින් භභ නිවඬ 

ශනහ.  

 
[අ.බහ. 5.27] 

 
ු ු ජීල වව නිකංශ මශ ා 
(நளண்புநழகு சுஜவய ஹசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ළදත් භහතිහක් ඹටශත් 

තභයි අඳට අද ථහ යන්නට රළබී තිශඵන්ශන්. ශභහිදී ඳහට, 

ඳක් ශේදඹක් ඵරඳහන්ශන් නළවළ. අඳ සිඹුම ශදනහභ අශ්ත 

ීවනහලියාඹ ඵඳු ජරඹ හශදභ, හයඹත් ආයක්හ කිරීභ වහ 

තභයි අද ශම් නිශඹෝ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන්ශන්. ශම් නිශඹෝ 

ශවොයි.   
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ඳහේලියාශම්න්තු 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඳරියඹ කිඹන්ශන්, එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹද, ශ්රී ර්හ නිදවස ඳක්ඹද, න්ධහනඹද කිඹරහ 

ශේලඳහරනි ලශඹන් ශන් ශරහ ථහ යන්න අලය 

භහතිහක් ශනොශයි. යශේ ජනතහ ලශඹන් අපි සිඹුම ශදනහභ 

ඳරියඹ සුයකින්න අනිහේඹශඹන්භ ඵළඳිරහ ඉන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අශ්ත රු ෆීලියාක්ස ශඳශේයහ 

ඇභතිතුභහත් අද ඳරියඹ පිිබඵ අදවස ප්රහල ශහ. එතුභහ භභ 

ප්රිඹ යන ඇභතියශඹක්. එතුභහ හිටපු ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 

ඇභති ලශඹන් හයඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශඵොශවෝ ශේම දන්නහ. 

හයඹ ළඩිශඹන් දණඹ යන්ශන් වුද කිඹන භහතිහ 

ඹටශත් ඇශභරිහද, චීනඹද ශම් යන්ශන් කිඹන එ ළන 

අඳට ථහ යන්න පුළුන්. ඇශභරිහ චීනඹට ලියාන් දිුත්; 

වු්; නිහ ඇශභරිහ, චීනඹට ලියාන් හයඹ දණඹ යන්න 

ඇති. චීනඹ දළන් හයඹ දණඹ ය ශන ඹනහ. භහ හිතන 

වළපාඹට ඉදිරිශාදී චීනඹ තභයි, හයඹ දණඹ කිරීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් ශරොකුභ  කි ුතත්තහ ඵට ඳත් න්ශන්. 

චීනඹත් එක් ඹම් ඹම් ම්ඵන්ධතහ තිබු්; ඳිබඹට චීනඹට සුදු 

හු්; හන්නත්, චීනඹ ආයක්හ කිරීභත් අඳට - අශ්ත ආඩාුවට 

- අයිති ශදඹක් ශනොශයි. ඇශභරිහ, චීනඹ, ප්ර්ලඹ, එ්රන්තඹ, 

ජේභනිඹ කිඹන ශම් සිඹුම දිුත්; යටම තභන්ට ඕනෆ ආහයඹට 

හයඹ දණඹට රක් යනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ 

එක්භ ඒ යටරට අපි ඹම් කිසි ආහයඹ ප්රල්හකුත් යන්න 

ඕනෆ. ශම් න විට එක්ත් ජහතීන්ශද ්විධහනඹ විවිධහහයශා 

ම ති ඳනහ හයඹ ආයක්හ කිරීභ වහ විලහර ප්රඹත්නඹ  

ශඹශදනහ.  

විශලනශඹන්භ ශම් ටුතතුර නිඹළශරන අශ්ත නිරධහරි 

භවත්රු ළන අද ථහ ශහ. භහ හිතන වළපාඹට ශම් නිරධහරි 

භවත්රු හුඟක් උත් පිරික්. ඔවුන් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් භවන්සි 

න ඵ කි හ. ඒ ශවොයි. ශොඳභණ ථහ ශත්, අපි දු්තඳත් 

යටක්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අඳට ඳරියඹට ලියාන් 

ළදත් න්ශන් යශේ දිුත්;. යශේ මිනිසසු ීවත් න්න ඕනෆ. 

ශභතළන ඇභතිරු ඉන්නහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 

ඔඵතුභහ ඒට එඟ න්ශන් නළවළ. භභ දළක්හ, ඔඵතුභහශද 

ඔළු ශම් ඳළත්තට ශවශශනහ.  ඳරියඹ පිිබඵ ථහ 

ශශොත්, අනිහේඹශඹන්භ අපි ඳරියඹ ආයක්හ යන්න ඕනෆ. 

වළඵළයි,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, දු්තඳත් යටරට ශභඹ 

අභහරු හේඹ බහයඹක්. සිඹුම දිුත්; යටම දිුත්;ට ඳත් වුශඩා 

ඳරියඹත් එක් වළ්තපිරහ. දිුත්; ව ඳරියඹ කිඹන එ 

ප්රතිවිරුේධ භහතිහ ශදක්. දිුත්; ශන ශොට ඳරියඹ දණඹ 

නහ. ඒ දිුත්;ත් එක් ඳරිය දණඹ අභ යන 

ආහයශඹන් ටුතතු යන්නත් අපි ඳරිසම් න්න ඕනෆ. 

ශභොද, රු ශයජිශනෝම ල කුශේ ඇභතිතුභහ කි හ හශද ඕනෆභ 

ඳහවිච්චිඹදී අඳවිත්ර ශදඹක් ඉත් නහ. ජනවනශා ළඩිවීභත් 

එක් අශ්ත අලයතහනුත් ළඩි නහ. අශ්ත අලයතහ ළඩි 

න්න, ළඩි න්න ඳරියඹ දණඹ වීභත් ඹම් කිසි ආහයඹකින් 

ළඩි නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඔළු ශවමුමත්, 

ඔඵතුභහ එන හවනශඹනුත් දුම් පිට නහ. ඔඵතුභහ යත්තඹ 

ආහ නම්, දුම් පිට න්ශන් නළවළ. වළඵළයි, යත්තඹ බහවිත 

ශශොත් ශභන්න ශම් ආහයශඹන් ඳරියඹ සුයක් ගත නහ 

කිඹරහ, යත්තඹ ද ඳහවිච්චි යන්ශන්, හවනඹ ද ඳහවිච්චි 

යන්ශන් කිඹරහ ශතෝයහ න්න ඔඵතුභහට අසථහක් රඵහ 

දුන්ශනොත් ඔඵතුභහ ශතෝයහ න්ශන්ත් හවනඹ. අපි theory 

ලශඹන් ශම් ශේමරට එඟ වුණත්, ප්රහශඹෝුම ශම් ශේම 

යන්න අභහරුයි කිඹරහ භභ කි ශ  ඒ තභයි . ඳරියඹ විනහල 

කිරීභ කිසිඹම් ශවෝ ආහයඹකින් අපි සිඹුම ශදනහභ තනි තනි සිදු 

යනහ. ඳහේලියාශම්න්තුශ  භන්ත්රීරු ලශඹන්, ඇභතිරු 

ලශඹන් - ශම් වහ  කි ුතත්ශතෝ ලශඹන් - අපි ඵරන්න 

ඕනෆ, ඳරිය දණඹ අභ ය න්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ.  

අශ්ත ඵළසිම යහජඳක් ඇභතිතුභහත් ශම් අසථහශ දී ශම් රු 

බහශ  සිපාන නිහ ශනොශයොච්ශචෝශම තහඳ විදුලියා ඵරහහයඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් භභ චන කීඳඹක් කිඹන්න ඕනෆ. තහඳ විදුලියා 

ඵරහහයඹ අඳට අතයලය ශදඹක්. ඳක් ශදදශඹන් ශතොය අඳට 

කිඹන්න පුළුන්, ඔඹ තහඳ විදුලියා ඵරහහයඹ නිහ ඳරියඹ දණඹ 

නහඹ කිඹරහ. භභ ඒ ප්රශේලඹට ුමඹහ. විදුලියාඹ නිසඳහදනඹ යන 

විලහර ඹන්ත්ර ළනි ශේම ඒ ප්රශේලශා තිශඵනහ. ඒහට 

ශභොක්ද කිඹන්ශන් කිඹරහ කිඹන්න භහ දන්ශන් නළවළ. මීටය 

200ක්, 300ක් උ යළශන ඹන්ත්ර ඒ ප්රශේලර තිශඵනහ. 

ඒහශඹනුත් ඹම් කිසි ආහයඹකින් ඳරියඹ දණඹ වීභක් සිේධ 

නහ. වළඵළයි, ඒහ අතයලය ශේම. පුනේජනම ඹ ඵරලක්තිඹ 

නිසඳහදනඹ කිරීශම්දී ඒහ අතයලය ශේම. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශනොශයොච්ශචෝශම තහඳ විදුලියා 

ඵරහහයඹ නිහ  ඒ ප්රශේලඹට විලහර වහනිඹක්  සිදු නහ. ඒ 

ප්රශේලශා ධීයයින් භඟ අපි ථහ ශහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, ඒ ධීයශඹෝ ප්රහල ය සිපාඹහ, ශම් 

ශනොශයොච්ශචෝශම තහඳ විදුලියා ඵරහහයශඹන් පිට යන ජරඹ 

උසණත්ශඹන් ඉතහ අධි ඵ. ඒ ජර ප්රහවඹ මුහුදටයි ඹන්ශන්. 

ඒ හභහනය ශදඹක්. මුහුදට ආන්න ඹම් කිසි ප්රශේලඹක් 

ආශ්රිත තහඳ විදුලියා ඵරහහයඹක් තිබුණහභ ඒ හේඹ හධනඹ සිදු 

නහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ ප්රශේලශා 

ම්පේණශඹන්භ භහළු විනහල ශරහ ුමහිමරහඹ කිඹරහ ඒ ධීය 

ජනතහ ප්රහල ය සිපාඹහ. ඒ ප්රශේලඹ අට මුහුශේ භහළු 

අමරන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. වළඵළයි, අපි 

ශම් ළන ආඩාුවට ශදොස ඳයන්ශන් නළවළ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, දිුත්;ත් එක් ශම්හ අතයලය ශේම. වළඵළයි, 

අපි මුද්ර දණඹ අභ ය න්න ඕනෆ. ශම් තුය ප්රභහණඹ ශන 

දිහට වයන්න පුළුන් නම්, ශම් උ්; යන තුශයන් ශන 

ප්රශඹෝජනඹක් න්න පුළුන් නම්, අඳට ඳරිය වහනිඹ ශක්හ 

න්නහ ආහයඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් කිසි අදවක් රඵහ න්න 

පුළුන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශදභ තභයි අඟුරු. ඒ 

අඳවිත්ර අඟුරු භවය විට මුහුදට ළශටන්න පුළුන්. 

ඇභතිතුභන්රහ විලහර මුදම න්දයහක් ශම්හට විඹදම් යන 

භන්භ ශම්හයින් ඳරියඹට සිදු න වහනිඹ ශක්හ න්නත් - 

එක්ත් ජහතීන්ශද ්විධහනශඹන් කිඹනම් ඉන්ශන්ත් නළති, 

ශනත් ඳරිය ්විධහනඹකින් කිඹනම් ඉන්ශන්ත් නළති - 

අනිහේඹශඹන්භ සිඹඹට 5ක්ත්, සිඹඹට 10ක්ත් ඒ ්ේධන 

යහඳිතිඹට එතු යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඇභතිතුභහ විශලනශඹන්භ  

ශපු ම්ඵන්ධශඹන් වන් ශහ. විලහර ශර ශම් ශපු 

අඳවිත්ර  ශරහ තිශඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ 

භහරදියිනට ුමහිමරහ තිශඵනහද කිඹරහ කිඹන්න භහ දන්ශන් 

නළවළ. භහරදියිශන් ශයශ දළක්හභ අදවහ න්නත් ඵළවළ. 

එච්චයට පිරිසිදුයි. භහරදියිශන් මුහුදු ශයශශන් ශොශඹක්ත් 

ශවොඹහ න්න නළවළ. ඒ ළමර සුදු ඳහටයි. පිපා හශද ළමරක් 

තිශඵන්ශන්. ඉතහභත් රසනට ඒ ඳරියඹ ව ්ේධනඹ 

භඵය ආහයශඹන් භහරදියින යජඹ ඳත්හ ශන ඹනහ. 

වළඵළයි, ඒ  දිුත්;ත් එක් ඇති වුශඩා. ්චහය යහඳහයශඹන් 

විලහර මුදරක් ඒ උදවිඹට රළශඵනහ. දට එ 

්චහයශඹකුශන් ශරොරේ 450ක් හශද මුදරක්  රඵහ න්නහ. 

අපි ්චහයශඹකුශන් දට රඵහ න්ශන් හභහනයශඹන් 
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ශරොරේ 75ක් හශද මුදරක්. භහරදියින අපිට  රහ ඉතහ ඳවිබන් 

තිබු්; යටක්,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. භහරදියිනට ළඩිඹ 

අපිට ශම් ්චහය ේභහන්තඹ දිුත්; යන්න පුළුන්. 

භහරදියින තිශඵන්ශන් මුහුදු ශයශ ව - 

 

ු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශ ා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

දට ශරොරේ 1,200ක් රඵහ න්නහ. 

 

ු ු ජීල වව නිකංශ මශ ා 
(நளண்புநழகு சுஜவய ஹசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශඵොශවොභ සතතියි. භට රළබිරහ තිශඵන දත්ත අනු ඊට රහ 

අුව ප්රභහණඹක් තභයි, ්චහයශඹකුශන් දට රඵහ න්ශන්, 

රු අසේ භන්ත්රීතුභහ. භක් නළවළ. ශරොරේ 1,200ක් රළශඵනහ 

නම් ශවොයි. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ හිතන්ශන් ඊට රහ අුව 

ප්රභහණඹක්.  අවුරුදු ශද, තුනට ලියාන් භට රළබු්; දත්ත අනු 

නම් භහරදියින ්චහයශඹකුශන් දට ශරොරේ 450ක් 

හශද ප්රභහණඹක් තභයි රඵහ න්ශන්. භහ හිතන්ශන් දළන් නම් එඹ 

ශරොරේ 600ක්, 700ක් හශද ප්රභහණඹක් ශන්න ඇති.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශශන ශතත් අපි අට 

තිශඵන යටම එක් ඵළුමහභ, අඳට සිඹුම ම්ඳත් තිබුණත්, 

ශේලඳහරනි ලශඹන් අශ්ත තිශඵන අුව ඳහුවම් නිහ - [ඵහධහ 

කිරීභක්] මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද භභ ්රීරහ 

අභහතයහ්ලඹට ුමඹහ. නිරධහරිහදඹ ළන ව ශේලඳහරන 

ඵරතුන් තභන්ශද අයමුදම හ ශදභ ම්ඳත් ඒ අලය තළන්රට 

ශඹොදන්ශන් නළතළයි කිඹන එ ළන තභයි ඒ තළන්ලියාන් 

නළශඟන භළසිවිමර. ශභඹ අද ශම් යශේ විලහර ප්රලසනඹක් ඵට ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ. ශම් ශම් ආඩාුවට ඵරඳහන ප්රලසනඹක් 

ඳභණක් ශනොශයි. අශ්ත ආඩාුවක් ආහත් අපිටත් ඔඹ ප්රලසනඹ 

ඵරඳහන්න පුළුන්. වළඵළයි, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් හනුශ දී නම් 

්රීරයින් විසි ශදශනකු යට ඹන ශොට ඒ ්රීර ඩාරහඹභත් 

එක් නිරධහරින් 120ක් ඳභණ ඹනහ. අශ්ත ශෞය නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහ හශදභ භභත් භවජන ශඳත්ම් පිිබඵ හය බහශ  

ඉන්නහ. ශම් හයණඹ ශඳො ලරක් ඳරීක්හ යරහ භට ඒ ශතොයතුරු 

රඵහ ශදන්න කිඹරහ කි හ. ්රීරයින් විසි ශදනහයි යට ඹන්ශන්, 

ඇභතිතුභනි. නමුත් ශම් ්රීරහ දිුත්; යන්න කිඹරහ ඒ 

්රීරඹනුත් එක් නිරධහරින් 120ක් ඳභණ යට ඹනහ.  භභ 

උදහවයණඹක් කිඹන්ශන්,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. වළඵළයි, 

ඒ දණඹ නිහ විලහර ලශඹන් ්රීරහ ඳරිවහනිඹට ඳත් නහ. 

ශම් ශරෝශා දිුත්; ශමින් ඳතින සිඹුම යටර ඳතින 

ශඳොදු තත්ත්ඹක්. භභ හිතනහ, ශම් අසථහ න විට ශම් 

තත්ත්ඹ ළඩිශඹන් ඳතිනහඹ කිඹරහ. ශභොද, ශම් යශේ ඹව 

ඳහරනඹ, ප්රජහතන්ත්රහදඹ, ම තිඹ වහ හභඹ කිඹන හයණහ දළන් 

රහ ළපාරහ තිශඵන්ශන්. ුතේධඹ අන් වීශභන් ඳසු අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනොව ආහයශඹන් ශම් තත්ත්ඹ දිුමන් දිටභ 

රහ ළශටමින් ඳතිනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් නිශඹෝ ශන එන එ 

ශවොයි. ශම්  නිශඹෝ ශවො වුණහට ශම් නිශඹෝලියාන් රි්න්න 

පුළුන් ද ගත නිරධහරි ඳළශළන්තිඹක් අපි ශොර නඟරහ තිශඵනහ.  

සිඹුමභ නිරධහරින් ම්ඵන්ධශඹන් ශනොශයි, භහ ශම් ථහ 

යන්ශන්. ශවො නිරධහරින් විලහර ප්රභහණඹක් ඉන්න පුළුන්. ඒ 

උදවිඹට අනිහේඹශඹන්භ අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්න ඕනෆ; ඔවුන් 

පිට යට ඹන්න ඕනෆ; ඔවුන්ට විශලනඥප තහක්ණඹ රඵහ ශදන්න 

ඕනෆ; ඥපහනඹ රඵහ ශදන්න ඕනෆ. ඒ අතය සිඹඹට 70ක්, සිඹඹට 

80ක් හශද ප්රභහණඹක් ඉන්නහ, ඹම් මුදරක් ශඳන්නුශ  

නළත්නම් ළරක් ය න්න ඵළරි. ශම් තභයි, අද ශම් යශේ 

ඳතින තත්ත්ඹ. ශම් හයණඹ දිවහ ඳක් ශදදශඹන් ශතොය 

ඵරන්න ඕනෆ. එක්ත් ජහති ඳක් ආඩාුවක් ආහත් ශම් 

තත්ත්ඹ ක්රිඹහත්භ ශන්න පුළුන්.  

අද යජශා ආඹතන ඳහුව රඵන ආඹතන ඵට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. 2005 න ශොට බිලියාඹන 35 හශද ප්රභහණඹ 

ආදහඹභක් රඵහ ත් යජශා ආඹතන ශම් න  ශොට බිලියාඹන 

100ට රහ අරහබ රඵන ආඹතන ඵට  ඳත් ශරහ තිශඵනහ. 

ඒ, ශම් ආඹතනර ඳතින දණඹ නිහයි,  මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි. එත ශොට ශම් නිශඹෝරට ශභොද ශන්ශන්? 

ශඵෝේටු චිමිනි රහම්පුක් අයශන භහළු කීඳ ශදශනකු  අමරහ 

න්න ඹන ධීයඹහට තභයි, අන්තිභට ශම් ම තිඹ ඵරඳහන්න ඳටන් 

න්ශන්. අද අධියණඹට ුමහිමරහ ඵරන්න. ර්හශ  දු්තඳත්භ 

ශොට තභයි ළඩිශඹන් අද අධියණඹට ඹන්ශන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ 

විනිලසචඹහයයශඹකු ලශඹනුත් ටුතතු යපු නිහ ඒ හයණඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් දන්නහ. ඒ හශදභ ශජයසල ම තිඥපයශඹකු 

ලශඹන් රු රලියාත් දිහනහඹ භළතිතුභහත් ශම් හයණඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් දන්නහ. ශම් යශේ ඵරපුළුන්හයඹන්ට, 

ශඳොශවොතුන්ට, ධනඹ සුයහ න ඳන්තිඹට ශම් ම ති 

ඵරඳළළත්ශන්ශන් නළවළ,  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. අඳට  

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ශම් නිශඹෝ ඳළනවහට  

ශම් යශේ ශම් නිශඹෝ ක්රිඹහත්භ ශනහද කිඹන හයණඹ  

ම්ඵන්ධශඹන් අඳට ප්රලසනඹක් තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අශ්ත ඇභතිතුභහ 

වම්ඵන්ශතොට යහඹ ළන ථහ ශහ. වම්ඵන්ශතොට යහඹ ළන 

ථහ යනශොට, අශ්ත හිශත් තයවක්  තිඹහශන,  කුවභක්  

තිඹහශන,  ශම්  ්ේධනඹට විරුේධ  ආඩාුව ශ ශදඹක් 

විශ චනඹ යනහඹ කිඹහ  භවය විට ආඩාුවශ  ඇභතිරු න්ට 

හිශතන්නට  පුළුන්. නළවළ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

ඉතහභත් ඳළවළදිලියා වම්ඵන්ශතොට යහඹ ම්ඵන්ධශඹන් භට 

රළබු්; හේතහ අනුයි භහ ථහ යන්ශන්.     

වම්ඵන්ශතොට යහඹ ශොයි ආහයශඹන් නිේභහණඹ ශ 

ුතතුද කිඹන එ ම්ඵන්ධශඹන් ප්ර්ලශා ආඹතනඹක් 

ම්පිඩාරනඹ යපු හේතහක් තිබුණහ. ඒ හේතහශ  ඹම් ඹම් 

තළන් භභ ශඳො ලරක් කිඹහ ඵළුමහ. ප්ර්ලශා ආඹතන ශදක් 

තභයි ශම් බහයශන, ශම්ශක් විඹදභ බහය අයශන, සිඹඹට 75 

හශද ප්රභහණඹක් ්ේධනඹ යන්න ඉදිරිඳත් වුශඩා. නමුත් 

වති ඵරහශඳොශයොත්තු වීභක් ශවෝ වති පිිබළන්වීභක් එහිදී 

සිදු වුශඩා නළවළ. ශශන ශතත්  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 

අඳ ශම් න විට බිලියාඹන 250ක්  වම්ඵන්ශතොට යහඹට විඹදම් ය 

තිශඵනහ. ශම් බිලියාඹන 250 හශදත් මලියා ශනොශයි. ශම් යශේ 

අහි්, දු්තඳත් ජනතහශද මලියායි. ශම් යශේ ළඩි ශොටක් -

සිඹඹට 60ක්, 70ක් ඳභණ- ඉතහ අුව ආදහඹම් රඵන, ඉතහ 

අභහරුශන් ීවත් ශන  පිරික්  ඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. අද  ශම් 

යශේ ීවත් න අඹශන් ඵහුතය පිරික් යජශා ශනශා ඳවශ 

භේටශම් ඉන්න ශනශඹෝ, three-wheelers ඳදන අඹ, 

හේමි ළරක්, කුීම ළරක් ය ශන ීවත් න අඹ ව සුළු 

ඳරිභහණශා ශොවිශඹෝ. ශභන්න ශම් පිරිස තභයි ශම් මුදර 

ශන්නට අද විලහර ලශඹන් දහඹ වී තිශඵන්ශන්. 

ඔඵතුභන්රහ ශම් යහශඹන් ඵරහශඳොශයොත්තු න ආදහඹභ කීඹද 

කිඹහ අඳ ඇහුහ. COPE එශක්දී ශම් ළන හච්ඡහ වුණහ. 

වම්ඵන්ශතොට යහඹට රුපිඹම බිලියාඹන 250 මුදරක් අඳ විඹදම්  

ය තිශඵනහ. ශම් අවුරුදු 4ට ශභයින් රළබු්; ආදහඹභ රුපිඹම 

මිලියාඹන  400යි. ඒ COPE එට ඉදිරිඳත් ශහ. ශම් භහ වඹ 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

ඇතුශත  රුපිඹම  මිලියාඹන 15,000 ආදහඹභක් රඵහ න්නහ  

ඵට  එහි බහඳතිතුභහ අඳට වතිඹක් දුන්නහ. ඔඵතුභහ  

ශඳො ලරක් ණන් වදරහ ඵරන්න. එළනි ආදහඹභක් රඵහ න්නට 

නම් ඳශමුන අවුරුදු වතශේ රඵහ ත් ආදහඹභ හශද අස 

ගුණඹ ආදහඹභක් අන්තිභ භහ වඹ ඇතුශත රඵන්න ඕනෆ. එශන 

ආදහඹම් රඵහ න්න පුළුන්ඹ කිඹහ  එතුභහ කි   ශදඹ  භහ  

විලසහ යනහ.  එතුභහ ඹම් කිසි හේඹ හධනඹක් ය ශන්නට 

ඇති ඒ ඉරක්ම් දුන්ශන්. අවුරුේද  අන්තිභට එතුභහ කි  

ආහයඹට ආදහඹභක් රඵහ න්නට පුළුන් ශ ඹ කිඹහ අඳ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. Bunkering  ඳටන් ත්තහඹ කිඹහ 

ඳත්තයර ශරොකු advertisements දහරහ තිබුණහ. එශවභ නම් 

ශවොයි. එශවභ නම් අශ්ත විශ චනඹක්   නළවළ. වළඵළයි ඒ ආදහඹභ 

අත් ය න්නට ඵළරි වුශණොත්,  ඒ ඉරක්ඹ ශඟටත් එන්න 

ඵළරි වු ශණොත් රු  ඇභතිතුභනි, ශම්  යටට විලහර ඳහුවක්  සිේධ 

ශනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  අඳ එශවභ කිඹන්ශන් ඇයි? 

අඳ ශම් ම ති -අණඳනත්- ශදන්ශන් ඒ ප්රශේලශඹන් විලහර 

ශශහභක් ඵරහශඳොශයොත්තුශනුයි. වම්ඵන්ශතොට යහඹ අලියාන් 

දට නළ  300ක් ඹනහ, එයින් නළ  50ක් ආත් අඳට විලහර 

ආදහඹභක් රඵහ න්න පුළුන්ඹ කිඹහ රු වීය්ල ඇභතිතුභහ 

කි හ. වළඵළයි එශවභ තත්ත්ඹක් තභ උදහ  ශරහ  නළවළ. අඳ 

විරුේධ වුණත්, එභ සථහනශා ශවො ඳසු බිභක් තිශඵනහ.  ළලියා 

හනු ළඩි, මඳය ළඩි, ැකමර ළඩි නිහ ශම් සථහනඹ  

ජහතයන්තය සහබහවි යහඹට සුදුසු නළවළ කිඹහ  ශරොයි ල 

ආඹතනඹ කිඹහ තිබුණහ. නමුත් එතළන යහඹ වළදුහ. ආඩාුවට 

ශභඹ හේථ තත්ත්ඹට ඳත් ය න්න ට පුළුන්.  දශන් 

ශදශන් ශම්ශක් හේථත්ඹ ශඳන්න්නට ඵළවළ. ඒත් අඳ 

පිිබන්නහ. ඉදිරි අනහත ශාදී -ත අවුරුදු ශද තුනක් 

ඹනශොට- ආඩාුව ඵරහශඳොශයොත්තු න ඹම් රහබඹක් රළශේඹ 

කිඹහ අඳ  විලසහ යනහ. අඳ විඹදම් ශ මුදරට ඹම් රහබඹක් 

රඵන්නට පුළුන් ශ ඹ කිඹහ අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

බිලියාඹන 250ක් ඹට ය අඳට ආදහඹභක් ශනොරළබුශණොත් 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විලහර ඳහුවක් ශනහ. ඒ මුදම 

ආඳසු ශවීභ වහ අඳට grace period එක් නළවළ. විලහර ශඳොීම 

අනුඳහතඹටයි අඳ ශම් මුදර රඵහ ශන තිශඵන්ශන්. තත් 

විලහර මුදරක් ආඳසු ශන්නට තිශඵනහ. ශභච්චය මුදරක් 

ශහ අඳ ට ආදහඹභක් රඵහ න්නට ඵළරි වුශණොත් යට අහධඹට 

ළශටනහ; දු්තඳත් ජනතහ ත තත්  ණඹ ඵරින් මිරිශනහ  

කිඹන එ  අනිහේඹශඹන්භ ප්රහල යන්නට  ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශයශ ඵර ප්රශේල ළන 

කිඹන්න ඕනෆ. ශයශ ආශ්රිත ප්රශේලඹ ම්ඵන්ධශඹන් ආඩාුව  

ළඩි උනන්දුක්  දක්න්ශන් නළවළ. හභහනයශඹන් භට පුළුන් 

ශරහ ට භහතය ප්රශේලශා  ශයශ අයිශන් වළතළ්තභ ඳවක් වඹක් 

දුනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, උශේ නළඟිටරහ ඒ 

ප්රශේලශා ශයශට අඩිඹක් තිඹන්න ඵළවළ, උ ශේ ශඵෝම්ඵ  ඳතිත 

යරහ. ශඵෝම්ඵ කිඹන්ශන් ශභොනහ ද  කිඹහ ඔඵතුභහ දන්නහ. 

ශයශ ආන්නශා ීවත් න සිඹුම ශදනහ උශේ රුශ    

තභන්ශද ලරීය ිතයඹන් වහ ඳහවිච්චි යන්ශන් ශයශයි. අඩි 

ශදශන් ශදට හශද ඒ විධිඹට ශයශ අඳවිත්ර යරහ. අඩිඹ 

තිඹන්න ඵළවළ.  

මරහනහරුඪ  රු භන්ත්රීතුභනි, භහ ලියාන් කි හ  හශද ශම් 

යට දු්තඳත් යටක්. දිුත්; යටර  තිශඵන තත්ත්ඹන්, ඳවසුම් 

ශම් යශේ ඇති යන්නට පුළුන්ඹ කිඹහ අඳට ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශන්න ට ඵළවළ.  ශයශ ඵර ඉන්න අහි් දු්තඳත් ජනතහ  එදහ 

ශ ර වම්ඵ ය න්ශන් ඉතහ අභහරුශන්. කුණහටුක් තිබුශණොත් 

මුහුදු ඹන්න ඵළවළ, ළසශොත් මුහුදු ඹන්න ඵළවළ, ශනත් 

ප්රලසනඹක් තිබුශණොත් මුහුදු ඹන්න ඵළවළ. ඉතහ අභහරුශන් ීවත් 

න පිරික් තභයි ශම් මුහුදුඵර ප්රශේලර ඉන්ශන්.  

ශඵොශවෝ විට ආඩාුව පුයහශ.රු වනහ, ධීය ේභහන්තඹ 

දිුත්; ය තිශඵනහඹ කිඹරහ. ඇත්තටභ ඇභතිතුභනි, -ඵළසිම 

යහජඳක් ඇභතිතුභහ ශම් බහශ  සිපාන නිහ ශවොයි- ධීය 

ේභහන්තඹ වහ ශන් යන මුදම ප්රභහණඹ ඉතහභත් අුවයි. ඒ 

මුදම ප්රභහණඹ ශවොටභ භදියි. භහ කි හ, UDA එ ශොශම 

නයඹ රසන ය තිශඵනහ කිඹරහ. UDA එට, ඒ හශදභ 

යහජය ආයක් අභහතයහ්ලඹට ඉතහ ඉවශ මුදම ප්රභහණඹක් ශන් 

යනහ. ුතේධඹ තිශඵන හරශා ශන් ශ මුදර ශභන් 

ශදගුණඹක් මුදම දළන් යහජය ආයක් අභහතයහ්ලඹට ශන් 

යනහ. ඇභතිතුභනි, අපි ඳන්ශන් ශභඳභණ මුදරක් ශන් 

යරහ ශොශම රසණ යරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ, අශ්ත යශේ 

දිුත්; වහ, ඉදිරි අනහතඹ ශනුශන් මීට රහ මුදම ශන් 

යන්න ඕනෆයි කිඹරහයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ ලියාන් කි  හශද ශයශ 

ඵර ප්රශේලශා අඩිඹක් අඩිඹක් ඳහහ අඳවිත්ර ශරහ තිශඵනහ. 

ශයශ ඵර ප්රශේලශා ීවත් න ජනතහශද නිහර ළසිකිිබ 

නළති නිහ ඒ ජනතහ ඒ වහ උශේ රුශ  මුහුදට එනහ. එභ 

නිහ ශයශ ඵර ප්රශේලශා විලහර අඳවිත්ර තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. 

ඒ ප්රශේලඹට ්චහයඹන් ඹන්න ඵළවළ. ්චහයඹන්ට කිඹන්න 

ඵළවළ, ුමහින් ඵරන්න කිඹරහ. ්චහයශඹෝ පුදුභ ශයි, ඒ 

ප්රශේලඹ ශභොක්ද කිඹරහ. දිුත්; ළන ශභඳභණ ථහ යනහ. 

අපි කිඹනහ, අශ්ත යට භළදි ආදහඹම් රඵන යටක් කිඹරහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශයශ ඵර ප්රශේලශා ඳහරිරි 

ශුේධබහඹ ඇති යරහ අඳට ්චහයඹන්ට ශශශහම් යන්න 

පුළුන්. අශ්ත යට පිරිසිදුයි, ශවො ශේල ගුණඹක් තිශඵනහ, ඒ 

හශදභ න තුන් ඉන්නහ, විශලනශඹන්භ ජනතහ ඉතහ 

සුවදශීලියායි කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්. ඒ තුිබන් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 

වුණහට රහ ඉතහ ඉවශ භේටභට අඳට ්චහය යහඳහයඹ 

ශශනන්න වළකිඹහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඉන්දිඹහ, චීනඹ හශද 

යටම ශභඳභණ දිුත්; රඵේදී, ඒ යටම විලහර ්ේධනඹක් 

අත් ය නිේදී අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු න ්ේධනඹක් ශම් යශේ 

ඇති යරහ නළවළ. ඒ වහ ශම් ආඩාුවට වළකිඹහ රළබී නළවළ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අපි භහරදියින ළන ථහ ශහ. 

දළන්  ඵ්දරහශේලඹ ළන ථහ යන්න. අවුරුදු 20ට ලියාන් 

ඵ්දරහශේලශා ඇඟුමම් ේභහන්තඹ තිබුශඩා අඳට රහ සිඹඹට 

50ක් ඳවිබන්. අවුරුදු 15ට, අවුරුදු 20ට ලියාන් අපි ඇඟුමම් 

ේභහන්තශඹන් රුපිඹම බිලියාඹන 4ක් උඳඹහ ත්තහ. භහරදියින 

උඳඹහ ත්ශත් බිලියාඹන 2යි. ඵරන්න මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, අද භහරදියින ඇඟුමම් ේභහන්තශඹන් බිලියාඹන 

20ක් උඳඹනහ. ෆීලියාක්ස ශඳශේයහ ඇභතිතුභහ කි හ, ජර ප්රහවඹ 

තුිබන් -ඇශ භහේ, ්හ, මුහුද- ශඵෝේටු ප්රහවනඹ භඟින් 

ඇඟුමම් ේභහන්තඹ දිුත්; යන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ ථහ 

ඇත්තයි. වළඵළයි මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විසභඹට රුණ 

තභයි, එළනි වුභනහක් ඇභතිරුන්ට, ජනහධිඳතිතුභහට, ඒ 

හශදභ ඒ අදහශ නිරධහරින්ට තභ ඳවශ ශරහ නළති එ. 

භහරදියිශන් ඇඟුමම් ේභහන්තශා ආදහඹභ බිලියාඹන 20යි. අශ්ත 

ආදහඹභ තභ රුපිඹම බිලියාඹන වතයවභහයයි. එශවභ නම් අපි 

ඉදිරිඹට ුමහින් නළවළ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. අපි තභ 

ඉන්ශන් හිටපු තළනභයි. ශරෝඹ ඉදිරිඹට ඹනහ.  

භවය ඇභතිරු කිඹනහ, අශ්ත දු්තඳත්භ අුව ශරහ 

කිඹරහ. අපි එඹ පිිබන්නහ. ශරෝශා දු්තඳත්භ අුව ශරහ 

තිශඵනහ. අවුරුදු 20ට ලියාන් ශරෝශා යටම සිඹඹට 80ක් 
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දු්තඳත්. ශම් න ශොට ේතභහනශා ශරෝ ශා යටම සිඹඹට 

20යි දු්තඳත්. අවුරුදු 20ට ලියාන් සිඹඹට 80ක් යටම දු්තඳත්. 

දළන් ශරෝශා දු්තඳත් යටම සිඹඹට 20යි. බිම ශදේස භවත්භඹහ 

කිඹනහ, ත අවුරුදු 20ක් ඹන ශොට ශරෝශා දු්තඳත් යටම 

නළති නහඹ කිඹරහ. එතශොට ත අවුරුදු 20ට ඳසශන ශම් 

ආඩාුව කි ශොත් "අපි දු්තඳත්භ නළති ශහ" කිඹරහ, එඹ ශම් 

ආඩාුව යන විලසභේභඹක් ශනොශයි, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි. ඒ ශරෝශා සබහඹයි; ශරෝඹ ඹන භනයි. 

උන්රහ ළනි අප්රිහනු යටක්, එශවභ නළත්නම් ඵ්ශොශරොත් 

ශනත් යටක් රඵහ න්නහ දු්තඳත්භ නළති ය ළම ශම් ඒ 

අයිතිහසිභ, අපි ළඩි ශදඹක් ශනොය ශරෝඹ ඹන භහේ ශා 

ුමහින්, ශරෝශා ්ේධනඹත් එක් අපි රඵහ න්නහ. වළඵළයි 

එඹ අශ්ත ්ේධනඹ ශනොශයි.  

අද අශ්ත මේත ආදහඹභ ඵරන්න, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි. අඳට තභ රළශඵන මේත ආදහඹභ රුපිඹම 

17,000යි. රලියාත් දිහනහඹ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ භභත් එක් 

එඟ නහ ඇති, ආදහඹම් ළඩි ශරහ තිබුණහට අශ්ත විඹදභත් 

ළඩි ශරහ තිශඵනහ. විශලනශඹන්භ අශ්ත මේත ආදහඹභ ළඩි 

ශරහ නළවළ. ඵළ්කු ඳේධතිශා භවත්රුන් කිහිඳ ශදනකු භට වමු 

වුණහ. ඔවුන් කි හ, යශේ මුදම ්යණඹ ම්ඵන්ධශඹන් විලහර 

ප්රලසනඹක් තිශඵනහ කිඹරහ.  

අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න ්ේධනඹ, දු්තඳත් ජනතහ 

ඵරහශඳොශයොත්තු න ්ේධනඹ, ඔවුන්ශද ීවන තත්ත්ඹ උස 

ය ළම භ තභ වරිඹහහය සිදු ශරහ නළවළ. ශම් දුන්නු කිසිභ 

ශඳොශයොන්දුක් භහින්ද චින්තනඹ, ශදන භහින්ද චින්තනඹ, 

තුන්න භහින්ද චින්තනඹ අනු ඉටු ශරහ නළවළ, මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභනි. ඒ දුන්නු ශඳොශයොන්දුලියාන් ඹම් ඹම් හයණහ ඉටු 

යනහ ඇති. අපි නළවළයි කිඹන්ශන් නළවළ. වළඵළයි ඒහ 

අතයලය හයණහ ශනොශයි. ඒහ  යශේ ජනතහ න්ශතෝ න, 

යශේ ජනතහශද ඵරහශඳොශයොත්තු භම ඳර න්න ශේම 

ශනොශයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(தநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹක් 

තිශඵනහ. 

 

ු ු ජීල වව නිකංශ මශ ා 
(நளண்புநழகு சுஜவய ஹசசழங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශඵොශවොභ සතුතියි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

ඔඵතුභහ දන්නහ, ශම් නශොට බිලියාඹන 3,500 ඳභණ 

්ේධන ශඹෝජනහ රභ ශම් යටට ඳළමිණ තිශඵන ඵ. වළඵළයි 

ශටන්රේ ළන්ශන් නළවළ. අපි කිඹන්ශන් ශටන්රේ ළන්න 

කිඹරහයි මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  භභ හිතන විධිඹට 

ශරෝශා ළඩිභ විඹදභක් දයහ වදපු භහේ ශද තභයි අශ්ත දළන් 

ඉදිය තිශඵන ශම් අධිශ ගී භහේ ශද.  විශලනශඹන්භ 

ටුනහඹ - ශොශම අධිශ ගී භහේශා  lanes වතය කිශරෝ 

මීටයඹක් වහ ශරොරේ මිලියාඹන 14ක් විඹදම් ය තිශඵනහ.  

ශරෝශා පිිබන්නහ විධිඹට කිශරෝ මීටයඹක් වළදීභ වහ ඹන 

හභහනය විඹදභ ශරොරේ මිලියාඹන 5යි.  අශ්ත ශම් අධිශ ගී භහේශා 

එ කිශරෝ මීටයඹක් වහ ශරොරේ මිලියාඹන 9ක් ළඩිපුය විඹදම් 

ය තිශඵනහ.   

භහ එ උදහවයණඹක් ඳභණයි ශඳන්හ දුන්ශන්, මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභනි. වම්ඵන්ශතොට යහඹ, ශනොශයොච්ශචෝශරෝ තහඳ 

ඵරහහයඹ, හම්පේ ඵරහහයඹ, ත්රිකුණහභර ජළපාඹ, වම්ඵන්ශතොට 

්රීරහ්ණඹ ළනි විලහර යහඳිති වහ  ශරෝශා ම්භත ඹළයි 

පිිබන්නහ ශටන්රේ ඳපාඳහපාඹ අනුභනඹ කිරීභ ශම් ආඩාුව 

ඳළවළය වළය තිශඵනහ. එශන ඳළවළය වළය තිශඵන්ශන් ඉවශ  සිපාන 

පිරි ශම්ශන් විලහර ලශඹන් ශොමින් රඵහ ළම භ නිහයි. 

ඉවශ සිපාන පිරි ශොමින් රඵහ න්නහ දළරහ 

අනිහේශඹන්භ ඊට ඳවිබන් සිපාන නිරධහරිනුත් මඳනහ 

යනහ,  තභනුත් ශම්ශන් කීඹක් වරි ශොඹහ න්නට ඕනෆ 

කිඹරහ. ඒශන් විලහර ශර යජශා ආඹතන ඳරිවහනිඹට ශ් 

ශනහ. ඒ හශදභ යශේ දු්තඳත් ජනතහ තභයි ශම් රුපිඹම 

බිලියාඹන 3500 මුදර ශන්න ඉදිරි හරශා දී තභන්ශද ධනඹ, 

තභන්ශද භවන්සිඹ, තභන්ශද දරුන්ශද අධයහඳනඹ ළඳ 

යන්ශන්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. ඒ නිහ  යශේ ම තිඹ, 

ඹවඳහරනඹ ශනුශන් ශභභ ශයගුරහසි ඳනනහ හශදභ, 

විශලනශඹන්භ අධයහඳනඹ, ශෞය, ි ගේභහන්තඹ ළනි 

ේභහන්ත දිුත්; යන භන්භ  හභහනය ජනතහට ඳභණක් 

ශනොශයි, ශඳොශවොත්, ඵර පුළුන්හයම් තිශඵන, ඵරත් 

ඳළශළන්තිශා පුේරඹන්ටත් ශම් ශයගුරහසි ඳළනවිඹ ුතතුයි.  විලහර 

ලශඹන් ශම් ශයගුරහසි ර යන්ශන් ඒ උදවිඹයි. ඒ උදවිඹ 

තභයි ේභහන්තර ශඹශදන්ශන්. ඒ නිහ ඒ උදවිඹට ඵරඳහන 

ආහයඹට ශම් ශයගුරහසි ඉදිරිඳත් ශනොශශොත් ශම් යට දිුමන් 

දිටභ ද ගත යටක් ඵට ඳත් ශනහ.  පීරහ විඳින ජනතහක් 

සිපාන, ්ේධනඹක් ශනොරඵන, ශරෝශා තිශඵන දු්තඳත් 

යටම අතයට අශ්ත යටත් ඳත් නහ කිඹන එ කිඹමින් භශද 

චන සමඳඹ අන් යනහ,  ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(தநதளங்கும்  உபொப்ழர் அயர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි, ශඵොශවොභ සතුතියි. මීශඟට රු රලියාත් දිහනහඹ 

නිශඹෝජය අභහතයතුභහ.  

ඊට ශඳය රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ 

ඇති. 
 
අනුරුල ු ජාන බණ්ඩාර මශ ා  මූාවනවයන් ඉලත් 

වනවයන්  නිවයෝජය ථානායුරමා [ු චන්දිම ීමර්වවොි  මශ ා] 
මූාවනාරූඪ විය. 

அதன் ழகு, நளண்புநழகு ஜளக ண்டளப அயர்கள் 

அக்கழபளசத்தழழன்பொ அகஹய, ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் 

[நளண்புநழகு சந்தழந வீபக்ஸகளடி] தந யகழத்தளர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY]  took the Chair. 
 
[අ.බහ. 5.50] 

 

ු ලිත් දිවානාය මශ ා (වවෞය නිවයෝජය 

අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க - சுகளதளப ழபதழ அநச்சர்) 

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි,  එක්ත් ජහති ඳක්ශා 

භන්ත්රීරුන් වම්ඵන්ශතොට යහඹ ළන ථහ ශහ.  එක්ත් 

ජහති ඳක් යජශා අහන මුදම ඇභතියඹහ ලශඹන් ටුතතු 

ශ ශක්.එන්. ශචොක්සි භළතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ ශමනඹ 

අයශන ඵළුමශොත්, වම්ඵන්ශතොට යහඹක් ඉදියන්නට ඕනෆයි 

කිඹරහ එහි නිේශේල  ය තිශඵනහ. ඒ නිහ එතුභන්රහට ඵළරි 

වුණහට, අපි ඒ යහඹ ඉදි ශහ. විවිධ ප්රලසන, අභිශඹෝ තිශඵන්නට 

පුළුන්.  

ඊශඟට, අපි ටුනහඹ - ශොශම අධිශ ගී භහේඹ, දක් ගණ  

අධිශ ගී භහේඹ ඉදි ය තිශඵනහ.  අපි දන්නහ, ශවට දශන 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු යජඹ න්ද උරයට ව ඹම ඹන 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

ශදටභ ඵරඳහන විධිශා අධිශ ගී භහේඹක් ඉදි යන්නට 

ටුතතු යන ඵ.  ශම් යහඳිති ශවොයි. ඒහ ජනතහ පිිබශන 

තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම්හට විවිධ ශචෝදනහ එමර ශනහ. නමුත් 

ඒහ යන්න ඒ අඹ ඉදිරිඳත් ශරහ නළවළ. පර ඇති රුට තභයි 

ම වන්ශන්.  අපි නිම්භ සිපාඹහ නම්,  ඳශතෝර හශද වුණහ 

නම් ශභොන විශ චනඹක්ත් නළති ඉන්න තිබුණහ. ශම් යශේ 

ශනොශරු්; ශදඹක් අපි ජනතහ ශනුශන් ය තිශඵන නිහ 

ජනතහ අඳට ශවො ප්රතිචහය දක්නහ. 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශභඹ ඉතහභ ළදත් 

භහතිහක්. ශභොද, ඳරියඹ කිඹන්ශන් අපි අනහතශඹන් 

ණඹට රඵහ ත් ශදඹක්. ඒ නිහ අපි සිඹුම ශදනහභ ශභඹ 

ඳරිසම් යරහ ආඳසු අනහත ඳයපුයට බහය ශදන්නට ඕනෆ. ශභඹ 

අපි තහහලියා රඵහ ත් ශදඹක්. ඒ නිහ අපි ශභඹ ඳරිසම් 

යරහ අනහත ඳයපුයට මීට රහ ශවො තත්ත්ඹකින් රඵහ 

ශදන්නට ඕනෆ. ඒ නිහ ශවො ම ති-රීති ඳනමින් ඳරියඹ ැකකීභ 

අපි යන්නට ඕනෆ. භවය ශරහට භහරදියිශන් ශවො 

ශයශක් තිබුණහට, භහරදියිශන් ශවො තුය නළවළ. නමුත් අඳට 

ශවො ශයශකුත් තිශඵනහ; ශවො තුයත් තිශඵනහ; තුනුත් 

සිපානහ; ශවො ඳරියඹකුත් තිශඵනහ. ඒ නිහ ඇත්ශතන්භ අඳට 

තුටු න්නට පුළුන්, අඳ හනහන්ත දියින ඉඳදිරහ 

තිශඵනහ කිඹරහ. එශවභ නම් ශම් ම ති-රීති  ශනස න්නට 

ඕනෆ.   

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, 1956 ඳළළති 

එස.රේලියා .ආේ.ී.. ඵඩාරහයනහඹ අභළතිතුභහශද ආඩාුව 

හරශා ශොවි ජනතහට ශරොකු ප්රලසනඹක් තිබුණහ.  ඒ අසථහශ  

පිලියා්ත ගුණේධන ඇභළතිතුභහ ශොවි ජන ඳනත ශනළමරහ 

ශොවිඹහශද ආයක්හ ඇති ශහ. ඒ හශදභ එදහ හභහනය 

ජනතහට භට ඹන්න ප්රහවන ඳේධතිඹක් තිබුශඩා නළවළ. එදහ 

ප්රහවන ශනඹ ජනතු ශ නිහ අදත් අපි සීන් පාේ එ 

ඳහවිච්චි යරහ භන් බිභන් ඹනහ.  එදහ අපි සීන් පාේ එශන් 

ඉසශෝශම ුමඹහ. එහි ප්රශඹෝජන අදත් ජනතහට තිශඵනහ, රු 

නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි. ශේලඳහරන අධිහරිඹ විසින් 

ජනතහට රඵහ දුන් ශේ තභයි යට ළදත් න්ශන්.   

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශද ශම් යජඹ ඹටශත්ත්  අපි  

අුමත් ශයගුරහසි අනුභත යශන තිශඵනහ.  අපි ඊශා ශභෝටේ 

හවන ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ ශදක් අනුභත ය ත්තහ. 

ශභොද, භගී ප්රහවන ශනහ ළඩි නශොට අනතුරු ්යහ ළඩි 

නහ. එතශොට අුමශතන් ශයගුරහසි  ඳනන්නට අලයයි.  

ප්රහවන ඵරඳත්ර රඵහ ත්තත්, අනිහේශඹන්භ ඔහු ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන්  විශලන දළනුභක් රඵහ ත ුතතුයි කිඹරහ අුමශතන් 

ශයගුරහසි ශනහහ. ඒහ අලයයි.  ඒ හශදභ අද මුද්ර දණඹ 

ළශළක්වීශම් ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ ශදක් ඉදිරිඳත් ය 

තිශඵනහ.  අපි වම්ඵන්ශතොට යහඹ ඉදිය තිශඵනහ; ශොශම 

යහඹ ළඹුරු යරහ තිශඵනහ.  "Evergreen" ශනෞහ ජහරශා -

එඹ දළළන්ත යහඳහයඹක්-  විලහර ශනෞහ එන්න පුළුන් විධිඹට 

ශොශම යහඹ ස යරහ තිශඵනහ.  ශරෝශා තිශඵන 

ශරොකුභ ශනෞහ අශ්ත ශොශම යහඹට ශන එන්නට පුළුන් 

තත්ත්ඹට අද ශම් යජඹ එභ යහඹ  ස ය  තිශඵනහ.  අපිට 

ඒ ළන තුටු න්නට පුළුන්.   

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඳසු ුමඹ හරශා මීමු 

මුහුදු ප්රශේලශා  ශතම නළක් ුමුමණහ. ශම් තිශඵන අඳද්රය 

ම්ඵන්ධශඹන් ඔවුන්ට විරුේධ ක්රිඹහ භහේඹක් න්න අඳට 

ඵළවළ. ශභොද දිුත්;ත් එක් හේමියණඹ ඇති ශනහ. 

ශම් දිුත්;ත් එක්භ ඹන ශොට අපි ශම් යශේ ම ති-රීති 

ඳේධතිඹක් ඇති යන්නට ඕනෆ. ඒ ම ති-රීති ඳේධතිඹ ඇති ය 

අ පි ජනතහ ආයක්හ යන්න ඕනෆ. විශලනශඹන්භ මුද්රඹට 

අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් අඳට ශයගුරහසි තිබුශඩා 

නළවළ. 1981 අ් 59 දයන මුද්ර දණඹ ළශළක්වීශම් ඳනශත් 

මුද්රඹට අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ ම්ඵන්ධ ශයගුරහසි තිබුශඩා නළවළ. 

ශම් ඳනතට අුමශතන් ්ශලෝධන ශයගුරහසි එතු ශනහ. 

එශවභ නළති වුශණොත් අශ්ත මුහුශේ පිට යට නළක් ුමලියාරහ අශ්ත 

මුද්ර ජරඹ අඳවිත්ර වුශණොත් ඊට විරුේධ ක්රිඹහභහේඹක් න්න 

අඳට ඵළවළ. ඒ වහ ම තිභඹ ශයගුරහසි අඳට තිශඵන්නට ඕනෆ. 

අන්න ඒ ම ති ශයගුරහසි අඳට ශම් තුිබන් ඇති ය න්න පුළුන්. 

ම ති ඳේධතිඹක් ඇති ශශොත් අශ්ත යශේ යහඹ ඇති ශන ශොට, 

විලහර ශනෞහ එන ශොට, ඒ ශනෞහ ඳේධතිඹට අපි ළඳීමම් 

යන ශොට ඒ තුශ අඳට ඹම් කිසි ප්රලසනඹක් ඇති වුශණොත් අඳට 

ඔවුන්ශන් න්දිඹක් න්න පුළුන් තත්ත්ඹක් ඇති ශනහ. 

ම ති-රීති ඳේධතිඹක් තිශඵන ශොට ශම් යටට එන අඹ ඳරිසම් 

ශනහ ඹම් කිසි ශදඹක් නිහ දඬුම් රළශඵන්න පුළුන් කිඹරහ. 

පිට යටට ුමඹහභත් අපි ඳරිසම් ශනහ. ශයො ලරක් එිබඹට 

දහන්න ුමඹත් ඳරිසම් ශනහ. අපි ඳරිසම් ශන්ශන් ඒ යටර 

ම ති ඳේධතිඹක් තිශඵන නිහයි. ඒ නිහ අපිත් එළනි ම ති 

ඳේධතිඹක් ළසිඹ ුතතුයි. එශන ඉතහභ හශරෝචිත ම ති 

ඳේධතිඹක් ස කිරීභ ළන අපි ඳරිය වහ පුනේජනම ඹ 

ඵරලක්ති ඇභතිතුභහටත්, විශලනශඹන්භ ළර ඵරන 

ඇභතිතුභහටත් සතුතින්ත ශන්න ඕනෆ. 

රු සුනිම වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුභහ කි හ, මුද්රීඹ ඳරිය 

ආයක්ණ අධිහරිඹ භඟින් භහතය ශඳොමශවනන ශයශ තීයශා 

සිදු ශ ජරශා ගුණහත්භබහඹ භළම භ පිිබඵ මීක්ණ 

හේතහ එිබ දක්හ නළවළ කිඹරහ. රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි, මීක්ණ හේතහක් කිඹරහ කිඹන්ශන්, අපි 

ඒ මීක්ණඹ යරහ ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ. එහිදී මුද්රීඹ 

ඳරිය ආයක්ණ අධිහරිඹ භඟින් ශයශ රහඳශා ප්රධහන නහන 

ශතොටුශඳොශර ජරශා ගුණහත්භබහඹ ඳරීක්හ ය ඵළීමභ 

තභයි යන්ශන්. එතශොට එහි ප්රතිපරඹ අනු ජරශා 

ගුණහත්භබහඹ ඉවශ දළමීභ වහ අලය ටුතතු යනහ. ඒ 

ළදත්. අපි ශවොභ ශදඹක් තභයි  ශම් ටුතත්ශතන් යන්ශන්. 

ශභොද මුද්ර ජරශා තිශඵන ගුණහත්භබහඹ ඉවශ දළමීභ 

ළදත්. ඒ යහඳිතිඹ තභ සිදු ශමින් ඳතිනහ. රු සුනිම 

වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුභහ කි  ආහයඹට අඳභයි ඳරියඹ 

අපිරිසිදු යන්ශන්. අපි ඳහවිච්චි යන ශේ මුහුදට දහන්ශන් නළතු 

රභත් අුතයකින් ඵළවළය ශශොත් මුහුදු ජරඹ අඳවිත්ර ශන්ශන් 

නළවළ. ඒ ඳරීක්ණ හේතහ ආහභ අඳට දළන න්න පුළුන් ඒ 

නහන ශතොටු ශඳොශමර ජරඹ අපිරිසිදු ශරහ තිශඵනහද 

කිඹරහ. එශන අපිරිසිදු ශරහ තිශඵනහ නම් ඒහ පිරිසිදු යන්න 

ටුතතු යනහ. එභ මීක්ණශා ප්රතිපරඹ අඳට රළශඵයි. ඒ 

හේතහ ව්න්න අශ්ත ඇභතිතුභහ ටුතතු යන්ශන් නළවළ. 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඊශඟට ශම් යශේ 

යජඹඹන්රට තිබු්; ප්රධහන ප්රලසනඹක් තභයි ශොශම කු්; 

ප්රලසනඹ; මීශතොටමුමර ප්රශේලශා තිබු්; කු්; න්ද. ශම් යශේ 

විවිධ යජඹඹන් තිබුණහ; ඳරිය අභහතයහ්ල තිබුණහ; ඳරිය 

ඇභතිරු හිපාඹහ. භභ අවනහ වුද, ශොයි යජඹද ශොශම කු්; 

න්ද ඉත් යන්න ටුතතු ශශන කිඹරහ. ලියාන් ළරළසභක් 

තිබුශඩා නළවළ. නමුත් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශද 

එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහන ආඩාුවශන් යහඹ වළදුහ හශද 

ශම් ආඩාුවශන්භ ශරෝ ඵළ්කු ආධහය ඹටශත් ඇශභරිහනු 

ශරොරේ මිලියාඹන 100ට ළඩි මුදරක් අයශන ශ රභත් 

ඉත් යන්න ටුතතු ය තිශඵනහ. ශොශම ඳභණක් දිනට 

ශ ශටොන් 1,200ට ළඩි ප්රභහණඹක් එතු ශනහ. ඒ 

269 270 

[රු රලියාත් දිහනහඹ භවතහ] 
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අභිශඹෝඹ ජඹග්රවණඹ කිරීභ වහ එභ ශ පුත්තරභ 

ප්රශේලඹට ැකශන ුමහින් ප්රතිච්රීඹයණ ක්රිඹහලියාඹ යන්නට අපි 

ටුතතු යනහ. ඉදිරි හරශා අපි ඒ ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ 

තුිබන් ශොරළසී තිශඵන, වුරුත් ථහ යන, භහධය තුශ 

ප්රහලඹට ඳත් වු්; ශ න්ද ඉත් යන්න, ඒ හශදභ 

ශොශම දිනට එතු න ශටොන් 1,200ක් ඳභණ න ශ 

ප්රභහණඹ ඉත් යන්න අපි ළර පිිබශශක් ස යරහ 

තිශඵනහ. ඒ පිිබඵ අපි රු ඇභතිතුභහට ව අශ්ත යජඹට 

සතුතින්ත ශන්න ඕනෆ. 

පිිබරු යහඳිතිඹ කිඹන එ ඉතහභ ළදත් ශනහ. ශභොද 

අද ප්රහශේශීඹ බහ ත්තහභ ඒ ප්රහශේශීඹ බහර බහඳතිරුන්ට 

මුහුණ ශදන්න සිදු න ප්රලසනඹක් තභයි ශ ඵළවළය කිරීභ. ඔහු 

ුමහිමරහ ඉරභට ශ දළමුහභ ඒ ඉරභ ශේ ීවත් න අඹ 

picket යනහ ශ දහන්න එඳහ කිඹරහ. ඒහ ඒ ප්රශේලශා 

ජනතහශද ශ. බහඳතිතුභහශද ශ ශනොශයි. Picket 

කිරීභ භහධයශඹන් ුමහිමරහ ආයණඹ යන ශොට එතළන ශරොකු 

ප්රලසනඹක් ශඳශනනහ. ඒ ප්රලසනඹ හශදද? ඒ අශ්ත ප්රලසනඹක්. 

අපි වින්න ඕනෆ ප්රලසනඹක්. රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, 

පිිබරු යහඳිතිඹ ඹටශත් දළනටභත් ප්රහශේශීඹ බහ 115 අපි 

ටුතතු ක්රිඹහත්භ යරහ ප්රහශේශීඹ භේටමින් ශ 

ශභනහයණඹ යන්න ටුතතු යශන ඹනහ. ශභොද 

ජහති භේටශම් ළරටවන් හශදභ, ප්රහශේශීඹ භේටමිනුත් ශ 

ශභනහහයණඹ යන්න ඕනෆ. ඒ වළභ ප්රශේලඹභ තිශඵන 

ප්රලසනඹක්. ශ ශභනහයණඹ කිරීභ තුිබන් අඳට ශඳොශවොය 

වදන්න පුළුන්. ශඳොශවොය වදරහ අඳට ඒහ ඳහවිච්චිඹට න්න 

පුළුන්.  

අද ජහති ලශඹන් යජශා ශඳොශවොය වනහධහය ළරටවන 

ක්රිඹහත්භ යනහත් එක්භ හඵනි ශඳොශවොය වහත් 

විශලන ළරටවනක් යජඹ ක්රිඹහත්භ යනහ. වී මිරට න්න 

ශොට හඵනි ශඳොශවොය බහවිතශඹන් නිසඳහදනඹ යන වී 

කිශරෝට ළඩිශඹන් ශනහ. ඇයි එශවභ ටුතතු යරහ 

තිශඵන්ශන්? ඳරිය හිතහමී භහජඹක් ඇති යන්න. අශනකුත් 

දිුත්; රභරට ඹනහත් එක්භ ශම්ටත් ළඩි තළනක් ශදන්න 

ඕනෆ නිහ. ඒ හශදභ ශොරිඹහනු යජශා අනුග්රවඹ ඹටශත් අපි 

EDCF යහඳිතිඹ -ම ඳහයක් ශ යන යහඳිතිඹ- 

ක්රිඹහත්භ යනහ. ශම් ශරෝශා ක්රිඹහත්භ න ශ 

ඵළවළය කිරීශම් ප්රධහන යහඳිතිඹක්. අඳට විලහර මුදරක් ඒ වහ 

රළශඵනහ. අපි අනුයහධපුය ප්රශේලශා අක්ය 20, භවනුය 

ප්රශේලශා අක්ය 22 වහ ඳහනදුය, හික්ුව ඹනහදී ප්රශේලර ඒ 

ශ යන යහඳිති ආයම්බ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශභහි ආදේල යහඳිතිඹ අපි 

ශදොම්ශ්ත ප්රශේලශා ආයම්බ ය තිශඵනහ. දළනටභත් ශටොන් 90 

ඳභණ ශ ප්රභහණඹක් ශම් ආදේල යහඳිතිඹ ඹටශත් අපි ඵළවළය 

ය තිශඵනහ. 

ශ කිඹන එ ජනතහශද ශෞයඹට ප්රලසනඹක්; 

ජනතහට එදිශනදහ ඵරඳහන ප්රලසනඹක්. අපි ම ති, ඳනත් 

ශශනනහ හශදභ ජනතහට ඵරඳහන ඒ ප්රලසනඹ වින්න 

ඳරිය අභහතයහ්ලඹ ඹටශත් ටුතතු ය තිශඵනහ. අපි නිම් 

ඉරහ නළවළ. අපි රු ඇභතිරු වළපාඹට පුටු යත් යරහ නළවළ 

කිඹන එ භහ ශම් අසථහශ දී කිඹන්න ඕනෆ. දළන් ඉන්න 

ඇභතිරු හශදභ හිටපු ඇභතිරුත් තභ හේඹබහයඹ ඉටු ය 

තිශඵනහ.  

භහ විශලනශඹන් කිඹන්න ඕනෆ, "පිිබරු" යහඳිතිඹ ඹටශත් 

2011 දී ත ශවො යහඳිතිඹක් ක්රිඹහත්භ ය තිශඵන ඵ. ඒ 

තභයි, කුරහ වහ භධය ප්රභහණශා ශොම්ශඳෝසේ අ්න ඉදිකිරීභ. 

ඒහට මරය ප්රතිඳහදන රඵහ දීරහ තිශඵනහ. රු නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි, එහි ඇසතශම්න්තු රුපිඹම රක් 1,195යි. ඒ 

වහ දළනට විඹදම් ශරහ තිශඵනහ රුපිඹම රක් 244ක්. ශම් 

යහඳිතිඹට ප්රහශේශීඹ බහ හශදභ ඹහඳනඹ භව නය බහ ව 

ශයෝවම ඇතුශත් ශනහ. ශයෝවමරටත් ශ ඵළවළය කිරීශම් 

යහඳිති වහ මුදම ප්රතිඳහදන රඵහ දීභ ළන අපි තුටු නහ. 

ශ ඵළවළය කිරීශම් යහඳිතිඹ දළනට ප්රහශේශීඹ බහ 32 

ක්රිඹහත්භ යන අතය, ශයෝවමරටත් ශ ඵළවළය කිරීශම් 

යහඳිතිඹ වඳුන්හ දීභ ළන අපි අඳද්රය ශභනහයණ 

අධිහරිඹට සතුතින්ත න්න ඕනෆ. ශභළනි යහඳිති තුිබන් අපි 

ීවත් න ඳරියඹ අශ්ත අනහත ඳයපුයට ආයක්හ ය ශදන්න 

අඳට පුළුන්භ රළශඵනහ. අපි ඒ ළන තුටු ශන්න ඕනෆ.  

ඹම ඳශහත නිශඹෝජනඹ යන අශ්ත විඳක්ශා 
භන්ත්රීතුශභක් කි හ, ශම් විභධයත ළරටවනක් කිඹරහ. 
ශම් විභධයත ළරටවනක් ශනොශයි, ඳළවළදිලියා එ 

ළරටවනක්. ඳරියඹ ම්ඵන්ධශඹන් යටටභ එ ළරටවනක් 

තිශඵන්න ඕනෆ; භධයත ළරටවනක් ති ශඵන්න ඕනෆ.   
ඳරියඹ කිඹන්ශන්, අපි ඉතහභ ඳරිසශභන් ටුතතු ශ ුතතු 

ශදඹක්. ශම් ටුතත්ත භධයත ළරටවනක් තුිබන්,  ශේීයඹ 
අභහතයහ්ලඹ වයවහ ප්රහශේශීඹ භේටශභන් ක්රිඹහත්භ කිරීභ තුිබන් 

අඳට විලහර ප්රශඹෝජනඹක් රඵහ න්න පුළුන්. 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අශ්ත ුතය ආයක්හ ය 

ළම භට, ුතය අඳවිත්ර වීභ ශක්හ ළම භට න නිශඹෝ ශම් 
ඳහේලියාශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන අපි ශඵොශවොභ තුටු 

ශනහ. ඒ හශරෝචිත ම ති රීති ශන ඒභ ළන ඳරිය 
 අභහතයහ්ලඹට  සතුතින්ත ශමින් භහ නිවඬ නහ. සතුතියි.  

 
ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්ම  විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்ஸகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 
 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, on behalf of the Hon. Minister of Environment 

and Renewable Energy, I move, 

"That the Regulations made by the Minister of Environment and 
Renewable Energy under Section 51 read with Sections 27 and 28 

of the Marine Pollution Prevention Act, No. 35 of 2008 and 
published in the Gazette Extraordinary No. 1816/37 of 28th June 

2013 and corrected and published in the Gazette Extraordinary No. 

1829/38 of 27th September 2013, which were presented on 
18.06.2014, be approved." 

 

ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්ම  විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு  ற்பொக்ஸகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ල් ැබීම 
எத்தழயப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "ඳහේලියාශම්න්තු දළන් ම 

තළබිඹ ුතතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රනනය වභාිමමු රන දී. 
யழள டுத்தழனம்ப்ஸற்து. 
Question proposed. 
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ඳහේලියාශම්න්තු 

ල් ැබීවම් ප්රනන 
எத்தழயப்பு யழளக்கள் 
ADJOURNMENT QUESTIONS 

 

නිවයෝජය ථානායුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Now, the Adjournment Questions will be taken up. 

Question No. 1, the Hon. Ravi Karunanayake. - [Pause.] 

Not here. Then, the Hon. Thenuka Vidanagamage. - 

[Pause.] Not here.  Next, the Hon. Ajith Kumara. - 

[Pause.] Not here.  Then, the Hon. (Dr.) Rohana Pushpa 

Kumara.   

  
බදුල් - ශැලිඇ - ඇල් ඒාබද්ධ ජ වම්ඳාදන 

ලයාඳිතිය: ප්රතිාීනන් 
து-லளலி -அல் எபைங்கழணந்த வர் 

யமங்கல் கபைத்தழட்டம்: ன்நஸபொஹயளர் 
BADULLA-HALI ELA-ELLA INTEGRATED WATER SUPPLY 

PROJECT: BENEFICIARIES  

 

ු (වලදය) වරෝශණ පුනඳ කුමාර මශ ා 
(நளண்புநழகு (யத்தழன களழதழ)ஹபளலண புஷ்குநளப) 

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ ශභභ ප්රලසනඹ ශඹොමු 

යන්ශන්  ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයතුභහ ශතටයි. 

01. 2014.06.08 දින ආයම්බ යන රද ඵදුමර - වහලියා ඇර - 
ඇමර ඒහඵේධ ජරම්ඳහදන යහඳිතිඹට අදහශ; 

 (i) ප්රතිරහබ රඵන ඳවුම ්යහ ශොශතක්ද? 

 (ii) ජර ළඳුතම් ප්රශේල ශභොනහද? 

 (iii) ශම් වහ ළඹ ශතළයි අශ්තක් ගත මුදර 
ශොශතක්ද? 

 (iv) ශම් මුදම ඳඹහ න්නහ භහේ ශේද;  
 ඹන්න ශභභ රු බහට දන්න්ශන්ද? ශනො එශන නම් 

භන්ද? 
 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය 

ශභඹයි. 

අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහශද භහින්ද 
චින්තන ඉදිරි දළක්භ ඹටශත් නහරි ජනතහ භුක්ති විඳින 
ඳවසුම් වහ ශනහ  ග්රහමීඹ ජනතහටද රඵහ දීශම් ඉරක්ඹ 
පුයහරමින් ඵදුමර, වහලියා ඇර, ඇමර ඒහඵේධ ජරම්ඳහදන 
ශඹෝජනහ රභඹ, ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහ්ලඹ විසින් 
ස ය ඉදිරිඳත්ශොට, අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහශද 2014 අඹ ළඹ ශඹෝජනහලියාන් යන රද අනුභත 
කිරීභ අනු ක්රිඹ ඵට ඳත් විඹ. 

ශභභ යහඳිතිඹ හරිභහේ වහ ජරම්ඳත් ශභනහයණ 
අභහතය ඵදුමර දිසත්රික් නහඹ වහ දිසත්රික් ්ේධන මිටුශ  
බහඳති රු නිභම සිරිඳහර ද සිමහ භළතිතුභහ විශලන ප්රඹත්නඹක් 
දයමින්, සිඹුම ඉරම්, ජර මරහ්ර ළටුම විමින් උභහ ඔඹ ජර 
යහඳිතිශඹන් ජරඹ රඵහ ළම භට අයඹ ද රඵහ ශදමින් ශභභ 
යහඳිතිඹට විලහර ලශඹන් ළඳ විඹ. එශභන්භ ශභභ යහඳිතිඹ 
හේථ ය ළම භ වහ ඵදුමර දිසත්රික් ඳහේලියාශම්න්තු භන්ත්රී  
වහලියා ඇර ්ේධන මිටු බහඳති වහ විශේල ැකකිඹහ ප්රේධන වහ 
සුඵහධන අභහතය රු ඩිරහන් ශඳශේයහ භළතිතුභහශද වහ 
ඵඩාරහයශර ්ේධන මිටු බහඳති ඳහේලියාශම්න්තු භන්ත්රී  රු 

ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භළතිතුභහශද දළඩි උත්හවශඹන් වහ 
නහඹත්ශඹන් ද, ඌ ආඩාුවහයතුභහ ඇතුළු ප්රශේලශා භළති 
ඇභතිරුන් වහ ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයයඹහ ශර 
භහශද වබහුමත්ශඹන් ශභභ යහඳිතිශා ඉදි කිරීම් ටුතතු 
2014.06.08 දින ආයම්බ යන රදී. 

 (i)  ප්රතිරහබ රඵන ඳවුම ්යහ 23,000කි. (විසිතුන් 
දවකි) 

 (ii)  * ඵදුමර ප්රහශේශීඹ ශමම් ශොේලහඹ - 
ග්රහභ නිරධහරි ම් 38න් 20ක් ඳභණක් 
ආයණඹ ශ . 

   * වහලියා ඇර ප්රහශේශීඹ ශමම් ශොේලහඹ - 
ග්රහභ නිරධහරි ම් 56න් 10ක් ඳභණක් 
ආයණඹ ශ . 

   * ඇමර ප්රහශේශීඹ ශමම් ශොේලහඹ - 
ග්රහභ නිරධහරි ම් 37න් 12ක් ඳභණක් 
ආයණඹ ශ . 

 (iii) රුපිඹම මිලියාඹන 11,880කි. (එශොශශොස දවස 
අටසිඹ අසකි) 

 (iv) ආනඹන අඳනඹන ඵළ්කු - ඇශභරිහ එක්ත් 
ජනඳදඹ වහ වළටන් නළනම ඵළ්කු - ශ්රී ර්හ 

රුපිඹම මිලියාඹන 9,641 (නභදවස වඹසිඹ එයි) ශ්රී ර්හ 
යජඹ රුපිඹම මිලියාඹන 2,239. (ශදදවස ශදසිඹතිස  නභඹකි) 

ශභභ යහඳිතිඹ ඵදුමර දිසත්රික් ජනතහශද ජන ීවවිතඹ 
විලහරතභ ශනට ඳරිේතනඹ යන යහඳිතිඹක් න අතය, 
ශම් න විට පිරිසිදු ඳහම ඹ ජරඹ රඵහ දීභ ඉටු න ේතය 
ආයම්බ වී ඇත. 

 

වොරියානු රාජයව  රැිරයා : ු දුු ම්  
ஸகளளழன அபசளங்கத் ஸதளமழல்யளய்ப்பு: தகநகள் 

JOB OPPORTUNITIES IN KOREA: QUALIFICATIONS 
 

ු බුද්ධි ඳතිරණ මශ ා 
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ ශභභ ප්රලසනඹ ශඹොමු 

යන්ශන් විශේල ැකකිඹහ ප්රේධන වහ සුඵහධන අභහතයතුභහ 

ශතටයි. 

(අ) (i) ශ්රී ර්හ වහ දකු්; ශොරිඹහනු යජඹ  අතය ඇති 
ැකකිඹහ ුමවිසුභ අනු ශොරිඹහනු යහජයශා 
ැකකිඹහක් රඵහ ළම භට ශ්රී රහ්කිඹකු ම්පේණ 
ශ ුතතු සුදුසුම් ශභොනහද; 

 (ii) උක්ත සුදුසුම් ම්පේණ ශ ඳසු ැකකිඹහ 
අසථහ රඵහ දීශම් රභශ දඹ කුභක්ද; 

 (iii) සුදුසුම් ම්පුේණ ශද ශොරිඹහනු ැකකිඹහ 
අසථහ ශම් න විටත් ශනොරළබු්; පිරි 
ශොඳභණද? 

 (iv) ඔවුන්ශද නම්, ලියාපින, දුයථන අ් වහ විබහඹට 
ශඳම  සිපා ය කුභක්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i) ශොරිඹහනු බහහ ප්රවීණතහ විබහශා රකු්; 
භේටභ තීයණඹ යන්ශන් වුරුන්ද; 

 (ii) විබහඹ භත්වන් වහ විශේල ශනහ නිුතක්ති 
හේඹහ්ලශඹන් රඵහ ශදන පුහු්; වහ අඹ 
යන මුදර ශොඳභණද; 

 (iii) ැකකිඹහ ශනොරළබුණශවොත් එභ මුදර ආඳසු රඵහ 
ශදන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) (i) උක්ත පිරිශන් ැකකිඹහ අසථහ වහ ශතෝයහ 
ළම ශම්දී 2011 ේශා විබහඹට ශඳම  සිපා 
ශඵොශවෝ පිරිට ශම් න තුරුත් ැකකිඹහ රළබී 
ශනොභළති ඵත්; 
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 (ii) එභ පිරිශද නම් ශම් ශේ අශෝසතු භහශාදී 
ශේ අරවිශඹන් ඉත් න ඵත්; 

 (iii) ශම් ශවනතුශන් එභ පිරි දළඩි අඳවසුතහට ඳත් 
ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ඈ) (i) (ඇ) (i)හි වන් පිරිට ප්රමුතහ රඵහ දීභට 
එතුභහ ටුතතු යන්ශනහිද; 

 (ii) එශන නම් ඒ ශශනද; 
 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 
(ඉ) ශනොඑශන නම්, ඒ භන්ද? 

 

ු ි ාන් වඳවර්රා මශ ා (විවද් රැිරයා ප්රලර්ධන ශා 

ු බ වාධන අමා යුරමා) 
(நளண்புநழகு டிளன் ஸஹபபள - ஸயழளட்டு ஹயயளய்ப்பு 

ஊக்குயழப்பு, ஹளம்புக அநச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය 

ශභශනයි. 

(අ) (i) ශොරිඹහනු බහහ ප්රවීණතහ ඳරීක්ණඹට ශඳම  
සිීටභට විබහ හසතු ලශඹන් ඇශභරිහනු 
ශරොරේ 24ක් ළඹ න අතය, ඒ අනු විබහ 
ප්රශ ලඳත්ර නිකුත් යන භධයසථහනඹකින් 
ශොරිඹහනු යහජය විසින් රඵහ ශදනු රඵන හර 
සීභහ තුශදී විබහ ප්රශ ලඳත්රඹක් ශන් ය රඵහ 
ත ුතතුඹ.  

  විබහ ප්රශ ල ඳත්රඹක් නිකුත් කිරීශම්දී ඳවත 
සුදුසුම් ද පුයහලියාඹ ුතතුඹ. 

 - විශේල භන් ඵරඳත්රඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ 
අනිහේඹඹ ශ . 

 - අඹදුම්රුශද ඹ අවුරුදු 18 සිට අවුරුදු 39 
(එභ ේඹන් ඇතුශත්) විඹ ුතතුඹ.  

 - අඹදුම්රුන් සියතවීභක් ශවෝ ඊට රහ ළඩි 
දඬුභට රක්වී ශනොසිපාඹ ුතතුඹ. (නියවුම 
ශඳොලියාස නිසහන හේතහක් රඵහ දීභ 
අනිහේඹඹ ශ .) 

 - අඹදුම්රුන් වහ ශොරිඹහනු ජනයජශඹන් 
පිටුවම කිරීශම් ශවෝ පිටත් වීශම් නිශඹෝ 
හේතහක් ශනොතිබිඹ ුතතුඹ. (ශොරිඹහශ  ම ති 
විශයෝධි ශර එක් දිනක් ශවෝ ැකඳී ශනොසිීටභ) 

 - අඹදුම්රුන් ශ්රී ර්හශන් පිටත් වීශම් 
තවනභට රක් ශනොශොට තිබීභ. 

  ශොරිඹහනු බහහ ප්රවීණතහ ඳරීක්ණඹ භත් වීභ. 

  ශඳය විභික පුහු්; ම්පේණ කිරීභ. 

  වදය ඳරීක්ණඹ භත්වීභ. 

 (ii) ශොරිඹහනු බහහ ඳරීක්ණඹ භත් වන් 
ම්ඵන්ධශඹන් ප්රතිපර නිශ දනඹ ශ දින සිට 
අදහශ න රභශ දඹ, 

(01.) දින 07ක් අතුශත වදය ඳරීක්ණ වහ 
ශඹොමු යනු රඵයි. 

(02.) දින 28ක් ඇතුශත ම්මු ඳරීක්ණ වහ 
ළනු රඵයි. 

(03.) වදය ඳරීක්ණ වහ ම්මු 
ඳරික්ණශඹන් ඳසු ශ්රී ර්හ විශේල 
ශනහ නිුතක්ති හේඹහ්ලඹ භඟින් භහ 
02ක් ඇතුශත ඳරීක්ණඹ භත්වන් 
ශොරිඹහනු භහන ම්ඳත් 
ශදඳහේතශම්න්තුශ  ශේ අරවිශා ලියාඹහ 
ඳදි්චි යනු රඵයි. (අඹදුම්රුන්ශද 
ලියාපිශොනු ම්පේණ කිරීභ, භන් ඵරඳත්ර 

සෆන් කිරීභ, වදය හේතහ රඵහ ළම භ, 
ශඳොලියාස නිසහන හේතහ රඵහ ළම භ, 
අඹදුම්රුශද විබහ ශතොයතුරු වහ අඹදුම් 
ඳත්රශා ඇති ශතොයතුරු නිළැකදි දළයි 
ඳරීක්හ කිරීභ.) 

(04.) අඹදුම්රුන් ශොරිඹහනු භහන ම්ඳත් 
ශදඳහේතශම්න්තුශ  ශේ අරවිශා ලියාඹහ 
ඳදි්චි කිරීශභන් අනතුරු ශොරිඹහනු 
භහන ම්ඳත් ශදඳහේතශම්න්තු භඟින් 
අඹදුම්රුන් ශේ අරවිශා අනුභත 
යනු රඵයි. (අඹදුම්රුන් විසින් විබහ 
ප්රශ ල ඳත්රශා වන් ය ඇති නශභහි වහ 
භන් ඵරඳත්රශඹහි වන් ශතොයතුරුර 
ශනසම් ඇශතොත් අඹදුම්රුන්ට 
ශේ අරවිශා අනුභත වීභට හරඹ ත 
නු ඇත.) ඒ වළය ශනත් කිසිභ හරඹක් 
ත න්ශන් නළවළ.  

(05.) ඳරීක්ණඹ භත් අඹදුම්රුන්ශද 
ර්ගු හරඹ ශේ අරවිශා 
අඹදුම්රුශද ශතොයතුරු අනුභත ව දින 
සිට ඉදිරිඹට ේ ශදක් ශ . අපි 
උදහවයණඹක් නිමු. 2011 භත් ව අඹශද 
හරඹ 2013 ශදළම්ඵේ 31 දිනට අන් 
නහ.  (ඳශමු ලියාඹහ ඳදි්චිශඹන් යක් 
ශවු්; ඳසු නළත වදය 
ඳරීක්ණඹට ශඳම  සිපාඹ ුතතු අතය, 
නළතත් ය හර සීභහක් වහ 
අඹදුම්රුශද ලියාඹහ ඳදි්චිඹ දීේක යනු 
රළශේ.) 

(06.) අඹදුම්රුන් වහ ශනහ ුමවිසුම් 
රළශඵනුශා ශොරිඹහනු ශනහ 
ශඹෝජශඹකු විසින් ්රමිශඹකු ශතෝයහ 
ළම ශභන් අනතුරුඹ. ශභඹ ශොරිඹහනු 
භහන ම්ඳත් ්ේධන ආඹතනඹ වයවහ 
ඳභණක් සිදුශ . 

 (iii) අවුරුදු තුන වතය විසතය භහ රඵහ ශදන්න 
ළභළතියි. භහ මුලියාන්භ පිිබතුයට අදහශ ගු 
ඉදිරිඳත් යරහ ඳසු ඒ පිිබඵ ශපා ඳළවළදිලියා 
කිරීභක් යන්නම්.  
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රැිරයා 
අලවනථා 

ැබීම 

ප්රති 
ය්ව 

ලවය

න් 

රැිරයා 
අලවනථා 

වනොැබී 

ඇති 
ප්රමාණය 

විවන රය 

2010   5,302   5,121   4,576 89.3% ශේ 
අරවිශා 
ර්ගු හර 
සීභහ ඉකුත් 
වී ඇත. 

  

2011 11,213 10,968   7,315 66.7% 2,403 ර්ගු 
හරඹට 
ඇතුශත් 
ඵළවින් 
තභත් 
ැකකිඹහ 
ුමවිසුම් 
රළශඵමින් 
ඳතී. 

2012   4,392   4,363   1,939 44.4% 2,215   

2013   2,531   2,471      518 20.9% 1,432   



ඳහේලියාශම්න්තු 

  රු භන්ත්රීතුභනි, 2011 ේශා විබහඹ භත් 
වන්ශද ප්රභහණඹ ළඩි යන්න ශවනතුක් 
තිශඵනහ. අපි නියන්තයශඹන් දුටුහ විබහශඹන් 
භත් ව ප්රභහණශඹන් සිඹඹට 25ක් විතය 
හභහනයශඹන් ැකකිඹහරට ඹන්ශන් නළවළ කිඹහ. 
ඒ නිහ අඳට ඕනෆ යරහ තිබුණහ පුළුන් තයම් 
ප්රභහණඹක් විබහඹ භත් යන්න. ඒ, එභඟින් 
ැකකිඹහරට ඹන ප්රභහණඹ ළඩි න නිහයි. ඒ 
හින්දහ අපි 2011 දී විශලන ඳන්ති ඳත්රහ, 

අතිශේ ඳන්තිත් ඳත්රහ, ශනභ examination 

එකුත් තිඹරහ, හභහනයශඹන් එන්නහ ව ප්රලසන 
1,000ක් එ ශඳොතට දහරහ ඒ ශඳොත භඟිනුත් ඒ 
අඹ ප්රලසනරට පුරුදු පුහු්; යරහ තභයි ඹළ ශ . 
එභ නිහ 11, 213ශදනකු භත් යන්න අඳට 
පුළුන් වුණහ. එඹ හේථ වීභට ශවනතුක් 
තිශඵනහ. එශවභ යපු නිහ 2011 දී භත් 
වන්ශන් 7,315ශදශනක් ැකකිඹහ අසථහ 
රඵහශන ුමඹහ. හභහනයශඹන් නම් ැකකිඹහරට 
ඹන්ශන් අවුරුේදට 4,000ක් විතය ප්රභහණඹක්.  

  2012 විබහඹ භත් වන්ශද ප්රභහණඹ 4,392යි. 
ැකකිඹහ අසථහ රඵහ ුමහින් තිශඵනහ 
1,939ශදශනක්. තභ ඒ අඹශද හරඹ අන් 
ශරහ නළවළ. ශේ අරවිශා ඒ අඹශද හරඹ 
අන් න්න තභ ම තිශඵනහ.  

  2013 ේශා විබහඹ භත් ව ප්රභහණඹ 2,531යි. 
ැකකිඹහ අසථහ රඵහශන ුමහින් තිශඵනහ 
518ශදශනක්. ඒ අඹශද හරඹ අන් න්ශන් 
2015 ශදළම්ඵේ 31ළනි දහටයි.   

  2009 ේශා ඳළළති ආේථි අඳහතඹ 
ශවනතුශන් ශොරිඹහනු යහජයඹ ශත ්රමිඹන් 
රඵහළම භ එභ ේශාදී අභ අඹක් න්නහ 
රදී. (2009 ේශාදී ඳභණක් ශොරිඹහනු බහහ 
ප්රවීණතහ ඳරීක්ණඹක් ශනොඳත්න රදී.)  

 (iv) ශොරිඹහනු අ්ලශා දත්ත ඳේධතිශා එභ 
ශතොයතුරු අන්තේත ඇත.  

  එභ ශතොයතුරු පිිබඵ යවයබහඹ ආයක්හ 
කිරීභට අශඵෝධතහ ුමවිසුභ අනු ඵළඳී ඇති ඵළවින් 
එභ ශතොයතුරු රඵහ දිඹ ශනොවළ. ශොරිඹහ ව 
ර්හ අතය ඇති යත් ුමවිසුභ අනු 
යවයබහඹ ආයක්හ යත ුතතු නිහ අඳට ඒ 
අඹශද නම්, ලියාපින ඹනහදිඹ ශම් අසථහශ දී 
ප්රහල යන්න ඵළවළ.    

(ආ) (i) ශොරිඹහනු ජනයජශා ැකකිඹහ වහ ම්රු 
අභහතයහ්ලඹ වහ ශොරිඹහනු භහන ම්ඳත් 
්ේධන ආඹතනඹ විසිනි.  

 (ii) ශොරිඹහනු බහහ ප්රවීණතහ ඳරීක්ණඹ භත්වන් 
වහ පුහු්; රඵහ ශදන්ශන් නළත. ඒ කිඹන්ශන්, 
ශොරිඹහනු බහහ ප්රවීණතහ විබහඹ භත් ව 
ඳභිකන් අපි පුහු්; රඵහ ශදන්ශන් නළවළ කිඹන 
එයි. වළඵළයි, බහහ ප්රවීණතහ විබහඹ භත් 
ශරහ ඒ අඹශද නම් ශේ අරවිශා ඳශ වුණහට 
ඳසශන ඒ අඹට ශොරිඹහශන් ැකකිඹහ ුමවිසුභක් 
රළබුශණොත් විතයයි අඳ පුහු්; රඵහ ශදන්න 
අලය ටුතතු ආයම්බ යන්ශන්. ැකකිඹහ 
ුමවිසුභක් රළබු්; ඳසු ැකකිඹහ ුමවිසුභ අත්න් 
කිරීශභන් ඳසු පුහු්; රඵහශදනු රළශේ. 

  ැකකිඹහ ුමවිසුම් අත්න් යන රද ැකකිඹහරහභින් 
වහ රඵහ ශදනු රඵන ශඳය විභික පුහු්; 
වහ (ඉවතින් කී පුහු්; වහ) රුපිඹම 
20,000.00 මුදරක් අඹ යනු රළශේ.  

  (ශභහිදී බහහ පුහු්;, ශොරිඹහනු ්සිතිඹ 
පිිබඵ පුහු්; ව ලහරිරි ශඹෝයතහ පුහු්; 
රඵහ ශදනු රළශේ) 

 (iii) අදහශ නළත.  

  (ැකකිඹහරහභින් විසින් ශඳෞේලියා ශවනතන් භත 
ැකකිඹහ ුමවිසුම් අර්ගු කිරීභ ව ශනහ ශඹෝජ 
විසින් ශනහ ුමවිසුභ අර්ගු යන අසථහන්හි  
එභ පුහු්; මුදර ආඳසු රඵහ ශදන්ශන් අදහශ 
ැකකිඹහරහභිඹහ  විසින් පුහු්; ඳහලභහරහට වබහුම 
වී ශනොභළති අසථහන්හිදී ඳභික.  එනම්, ැකකිඹහ 
ුමවිසුම් අර්ගු වන්ට නළත ුමවිසුභක් රළබීභට 
අහල ඇත) 

(ඇ)(i),(ii),(iii) 

  භභ ඉසශමරහ කි හ හශද 2011 අඹට විතයයි, 
අපි හභහනයශඹන් රඵහ දුන් අවුරුදු ශදට රහ 
ළඩි හරඹක් රඵහ දුන්ශන්. වරි නම් රු 
භන්ත්රීතුභහ, 2011 විබහඹ භත් පිරිශද ර්ගු 
හරඹ  2013  ශදළම්ඵේ 31 ශනි දිනට ඉයයි. 
වළඵළයි  අපි ථහ යරහ ඒ අඹට කි හ, "විලහර 
්යහක්  ශභභ විබහශඹන් භත් ය න්නට 
අඳට  වළකිඹහ රළබුණහ. ඒ නිහ අවුරුදු ශදක් 
ශම් අඹට රඵහ දුන්ශනොත් අහධහයණයි" කිඹරහ. ඒ 
ශොමශරෝ ශනත් කිසිභ යටට රඵහ ශනොදුන් 
අසථහක් අශ්ත  යටට රඵහ දීරහ ඒ අඹශන් 
ශඵොශවෝ අඹට  ශම් අවුරුේශේ  අශෝසතු භහශා 
අ ශන ශතක් ශනඹ වහ ඹහභට අසථහ 
රඵහ දුන්නහ. ඒ නිහභ  2011 භත් අඹශන් 
ඳභණක් වත්දවස ණනට ඹන්න අසථහ 
රළබුණහ. ළඩිපුය හරඹක් රඵහ දුන්න නිහභ 
1,300 ණනට අදහශ දිනශඹන් ඳසුත් ඹන්න 
අසථහ රළබුණහ.  

 * ශොරිඹහනු ජනයජශා ැකකිඹහ වහ ම්රු 
අභහතයහ්ලඹ ව ශ්රී ර්හශ  විශේල ැකකිඹහ 
ප්රේධන වහ සුබහධන අභහතයහ්ලඹ අතය අත්න් 

යනු රළබ අශඵෝධතහ ුමවිසුභ (MoU) ප්රහය 
ශොරිඹහනු ජනයජශා ැකකිඹහ වහ ම්රු 
අභහතයහ්ලශා අධීක්ණඹ වහ ශොරිඹහනු භහන 
ම්ඳත් ්ේධන ආඹතනශා ඳරිඳහරනඹ ඹටශත් 
ශොරිඹහනු බහහ ප්රවීණතහ ඳරීක්ණඹ ඳත්නු 
රඵයි.  

 * ශොරිඹහනු භහන ම්ඳත් ්ේධන ආඹතනඹ 
විසින් දළනුම් දී ඇති ඳරිදි ඳරීක්ණඹ භත් 
අඹදුම්රුන්ශද ර්ගු හරඹ ශේ අරවිශා 
අඹදුම්රුශද ශතොයතුරු අනුභත ව දින සිට 
ඉදිරිඹට ේ ශදක් ශ .  

 * ඒ අනු, 2011 ේඹට අදහශ විබහ 
අශ්තක්ඹන් 11,213ක් ශොරිඹහනු බහහ 
ප්රවීණතහ ඳරීක්ණඹ භත් වී ඇති අතය, 
(නිසඳහදන ක්ශනත්රඹ - 9,998 ව ධීය ක්ශනත්රඹ 
1215) ඒ අතුරින් ශේ අරවිශා ලියාඹහ ඳදි්චි වී 
සිපානුශා 10,968 පිරිකි. ශදන වදය 
ඳරීක්ණඹට වබහුම  ශනොවී ඇති පිරි 435කි. 

 * ඔවුන් අතුරින් ශම් න විට 7,139 පිරික් 
ශොරිඹහනු ැකකිඹහ වහ විශේලත වී ඇති අතය, 
176 පිරික් ශනහ ුමවිසුම් අත්න් ය 
විශේලත වීභට ඵරහශඳොශයොත්තුශන් සිීට.  
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 * "ඔඵ ශොරිඹහනු බහහ ප්රවීණතහ ඳරීක්ණඹ භත් 
වුද, ඔඵට ැකකිඹහ අසථහක් ශනොරළබීභට 
පුළුන" ඹන්න ශොරිඹහනු බහහ ප්රවීණතහ 
ඳරීක්ණඹ වහ අඹදුම් ඳත් රඵහ න්නහ 
අසථහශ දීභ ලියාඛිත දළනුම් ශදන අතය, එඹ 
විබහ ප්රශ ල ඳත්රශා වන් ඇත.  

 *  ඒ අනු, ශොරිඹහනු බහහ ප්රවීණතහ ඳරීක්ණඹ 
භත්වීභ ශොරිඹහනු  යහජයශා ැකකිඹහ අසථහක් 
අනිහේඹශඹන්භ රඵහ දීභ වති ශනොයන ඵ 
හේඹහ්ලඹ විසින් අඹදුම්රුන්ට විබහ 
ප්රශ ලඳත් රඵහ ශදන දිනශාදීභ දළනුම් දී 
තිශඵනහ.  

(ඈ)(i), (ii)    

 * ශොරිඹහශ  පිහිපා ශ්රී ර්හ තහනහඳති හේඹහරඹ 
වහ ශභයට ශොරිඹහනු ශන්හසි අධයක් වහ 
ශොරිඹහනු භහන ම්ඳත් ්ේධන ආඹතනඹ 
වයවහ ශම් ම්ඵන්ධ දිුමන් දිටභ හච්ඡහ 
ඳත්න රදී.  

  ඒ හච්ඡහර ප්රතිපරඹක් වළපාඹට තභයි 
භන්ත්රීතුභනි, අඳට වළකිඹහක් රළබුශඩා දහත් 
නළති විධිඹට 2011 අඹට අවුරුදු ශදට ඳසශත් 
ශේ අරවිශා තඵහ න්න අසථහක් රඵහ 
ශදන්න. වළඵළයි භන්ත්රීතුභනි, භභ කිඹන්න ඕනෆ, 
ුමඹ තිඹට ඉසය තිශා සිට ර්හශ  ඉන්න 
විස, විසිඳව විතය සුළු පිරික්  හශද ශවෝ 
ශනොභඟ ඹළවීභක් නිහ, විවිධ තළන්ර උඳහ 
යන්නට ශඹදු්; නිහ, දළන් න ශොට අශ්ත 

බහඳතිතුභහට ර්හශ  EPS ආඹතනශා 

අධයක්තුභහ ලියාපිඹක් ලියාඹරහ තිශඵනහ,  EPS 

රභඹ පිිබඵ ළයදි ළටහීභකින් ශම් හශද 
ඵරඳෆම් යන නිහ ඒ අඹ  ර්හට ඉදිරිශාදී 
රඵහ ශදන ශොරිඹහ ැකකිඹහ පිිබඵ නළත සිතහ 
ඵරමින් සිපාන්ශන් කිඹරහ. ශභොද,  ඒ යශේ ශනහ 
ශඹෝජ භහම් තභයි ශම් අඹ ශතෝයහ ළම ම් 
යන්ශන්. උඳහ, ළර ේජන ඹනහදිඹ ඒ යශේ 
නළති නිහ  ඒ අඹ ළභළති නළවළ, එළනි පිරික්  ඒ 
යටට ශන්හ න්න. ශම් යශේ ඉතහ සුළු පිරික් ඒ 
හයණඹ  ශත්  ඒ අඹ එඹ  දකින්ශන් භත් 
සිඹුමභ ශදනහ ඒ හේඹඹට ම්ඵන්ධ ව ඵ. අපි 
රු්; කිඹරහ ඒ අඹට දළනුම් දීරහ තිශඵනහ, 

ම්ඵන්ධ පිරි ඳභණක් blacklist  යනහ, 
අශනක් අඹට ඒ හයණඹ අදහශ ය න්න එඳහ 
කිඹරහ. නමුත් ඒ හයණඹ පිිබඵ  ඒ ශොමශරෝ 
අඳට ලියාඛිත දළනුම් දීභක් යරහ තිශඵනහ. ඒ අඹ 
නළත ඒ ළන සිතහ ඵරනහ කිඹරහ. අපි ශම් 
දසර හච්ඡහ යමින් සිපානහ, ඉතහ සුළු 
පිරික් ශ  ඒ ළයදි ළරඹ නිහ අශනක් සිඹුම 
ශදනහටභත් ඒ වහ දඬුම් රඵන්නට අලය 
නළවළ කිඹන හයණඹ පිිබඵ ශොරිඹහනු 
යහජයඹත්  එක් හච්ඡහ යරහ  ර්හට 
නළත ැකකිඹහ රඵහ දීශම් තත්ත්ඹ  රඵහ න්න.  

 භභ අදහශ  ලියාපිඹ වභා * යනහ.  

 * 2011 ේශා ඳත්න රද ශොරිඹහනු බහහ 
ප්රවීණතහ ඳරීක්ණඹ භත් ැකකිඹහ අශ්තක් ගත 
සිපාන අශ්තක්ඹන්ශන් ළඩි පිරික් වහ 
ැකකිඹහ අසථහ රඵහ ශදන ශර යන රද ඉමීමභ 
ශොරිඹහනු යහජයඹ විසින් රහ ඵරහ ළඩි පිරික් 
වහ ැකකිඹහ අසථහ රඵහ දී ඇත.  

  භභ ඉසශමරහ කි හ හශද ශන යදහත් 
නළති විධිඹට අසථහක් රඵහ දී තිබිඹදී තභයි ශම් 
ප්රලසනඹ භතු වුශඩා.  

 * එඵළවින් 2011 විබහඹ භත් අඹට ශොරිඹහට 
ැකකිඹහ වහ ඹහභට ළඩි අසථහක් රළබී ඇත.  

 * 2013 ශදළම්ඵේ 31 ඉය වීභට තිබ නමුත් 
අශෝසතු දක්හ හරඹ දීේක කිරීභ වයවහ 
ඉතිවහශා  ශන කිසිභ ේඹට රහ  -ශඳය 
ේරට රහ ශදගුණඹට ආන්න ප්රභහණඹක් 

- 2011 විබහඹ භත් අඹට ැකකිඹහ  වහ  
ශොරිඹහට රළබීභට අසථහ රළබී තිබුණ නිහ  
්න්දනහත්භ ඒ අඹට අහධහයණඹක් වුශඩා 
නළවළ කිඹරහයි භභ මඳනහ යන්ශන්.   

(ඉ) අදහශ ශනොශ .  
 

නිවයෝජය ථානායුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The next Adjournment Question is to be raised by the 

Hon. Perumal Rajathurai.   
  
ු  වඳුමාල් රාජදුරයි මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸபைநளள் பளஜதுப) 

(The Hon. Perumal Rajathurai) 

I suppose the subject Minister is not here. 
 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

If you ask the Question, I will answer on behalf of the 

subject Minister.  

 
නුලර එිතය දිවනත්රි්ව වංලර්ධන ලැඩව ශන: වලන් 

ෂ මුද 
தயஸபலினள நளயட்ட அழயழபைத்தழ ழகழ்ச்சழத்தழட்டம்: 

எதுக்கழன ணம் 
NUWARA ELIYA DISTRICT DEVELOPMENT PROGRAMME: 

MONEY ALLOCATED 

 

ු  වඳුමාල් රාජදුරයි මශ ා 
(நளண்புநழகு ஸபைநளள் பளஜதுப) 
(The Hon. Perumal Rajathurai) 

Okay, Sir. භහ ශභභ ප්රලසනඹ ශඹොමු යන්ශන් රු ආේථි 

්ේධන අභහතයතුභහ ශතටයි.  

1. ආේථි ්ේධන අභහතයහ්ලශා රු අභහතයතුභහ විසින් 
භහ ශත ශඹොමු යන රද 2014.6.6 දිනළති "An Elegant 
home in a Prosperous Motherland Development 
Programme  2014 - Nuwara Eliya District" දයන ලියාපිඹට 
අදහශ 2014 ේඹ වහ නුයඑිබඹ දිසත්රික්ඹ තුශ 
පිහිපා ඡන්ද ශොේලහ 3 වහ රුපිඹම මිලියාඹන එක්දවස 
නසිඹ අනූ අට (LKR 1998 Mn) මුදරක් වහ නුයඑිබඹ 
භසශිබඹ ඡන්ද ශොේලහ වහ අභතය රුපිඹම 
මිලියාඹන වත්සිඹ ශද (LKR 702 Mn) මුදරක් ශන්ය 
තිශේද? 

2. 2014 ේශඹන් අර (භහ 7) හරඹක් ශම් න විට 
ශවී ශොස ඇතත් ඉවත කී ලියාපිඹට අනු ්ේධන 
ටුතතු වහ ශඹොදහ ඇත්ශත් සිඹඹට 12.37 ඳභණ 
මුදරක් න අතය ඉදිරි හර හනු තුශ නුයඑිබඹ 
දිසත්රික්ශා ඳතින අඹවඳත් ශේලගුික තත්ත්ඹ භත 
ශඹෝජිත ඉදිරි ්ේධන ටුතතු ම්පේණශඹන් නිභ ශ 
වළකිද? 

3. එශන ශනොභළති නම් ආේථි ්ේධන අභහතයහ්ලඹ විසින් 
ඒ වහ ශන ඇති වි ශලන පිඹය ශභොනහද? 
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————————— 
*  පුවන ාව   බා ඇ . 
*  தழனத்தழல் யக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 



ඳහේලියාශම්න්තු 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ආේථි ්ේධන 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ශම් ප්රලසනඹට පිිබතුරු ශදනහ.  

රු  ශඳරුභහම යහජදුයයි භන්ත්රීතුභහ විසින් ශඹොමු යන රද 

ප්රලසනඹට පිිබතුරු ශභශනයි. 

1. ශන්ය ඇති ප්රතිඳහදන ප්රභහණඹ රුපිඹම මිලියාඹන 2097කි. 
නුයඑිබඹ භසශිබඹ ආන වහ අභතය රුපිඹම 
මිලියාඹන 702ක් ශන් ය ශනොභළත. (අ්ල අනු ප්රතිඳහදන 
ශන් කිරීභ - ඇමුණුම 1 හි දක්හ ඇත.) 

2. ඔ . ආේථි ්ේධන අභහතයහ්ලශා හේඹ බහයඹ අනු 
ශභඹ කිරීභට වළකිඹහක් ඳතී. අභහතයහ්ලශා හේඹ 
බහයඹ ව  ශම් න විට ශන ඇති ක්රිඹහ භහේ ළශවින් 
විසතය යමි. 

 2014-2016 භධයහීමන ්ේධන හරයහමු ඳදනම් ය 
ශන අුව ආදහඹම්රහභී ඳවුමර ීවශනෝඳහඹ ්ේධනඹ 
ය නිමින් ග්රහමීඹ ආේථිඹ ලක්තිභත් කිරීභට අලය 
මුලියා ඹපාතර ඳවසුම් පුළුම කිරීභත්, ඔවුන්ශද 
අධයහඳනඹ, ශෞය ආදී භහජ ්ේධනඹට අලය 
ඳරියඹ ස කිරීභත්, ග්රහමීඹ ජනතහශද ශශශ ඳශ 
අලයතහ වහ ජහති ආේථි ප්රතිරහබ උඳරිභ ශර රඵහ 
ළම භට වළකින ඳරිදි ඹපාතර ඳවසුම් ්ේධනඹ කිරීභ 
තුිබන් පුේරඹහ, ඳවුර ඇතුළු ප්රජහ විඵර න්මින් භ 
ව ඳශහත මුමය ත් ආේථි ්ේධනඹ ශභභ 
අභහතයහ්ලශා හේඹ බහයඹ ශර ඉරක්ත 
ක්රිඹහත්භ ශ . 

 ශභභ හේඹ බහයඹ ඉටු ය ළම භට 2014 අඹළඹ 
ශමනඹ භඟින් විවිධ ්ේධන ළරටවන් ඹ ටශත් ශභභ 
අභහතයහ්ලඹට ශන් ය ඇති ප්රතිඳහදන භ වහ ප්රජහ 
ඉරක් ය ත් ්ේධන යහඳිති පරදහීම ශර 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ දිසත්රික්ර භවජන 
නිශඹෝජිතයින් වහ යහජය නිරධහරින් ළහ රු ආේථි 
්ේධන අභහතය ඵළසිම යහජඳක් භළතිතුභහශද 
ප්රධහනත්ශඹන් 2014.1.13 දින සිට 24 දක්හ ශොශම 
ශවක්ටේ ශොේඵෆුව ශොවිටුතතු ඳේශාණ වහ 
පුහු්; කිරීශම්  ආඹතනශාදී අශ්ත භ (ජනරහ ශක්න්ද්රඹ) 
දිසත්රික් ්ේධන ළරළසභ ස කිරීභ පිිබඵ ඔවුන් 
දළනුත් යන රදී. (ැකසවීම් 160ක් ඳත්හ ඇත.) (ආන 
අනු ැකසවීම් නහභ ශමනඹ - ඇමුණුම 2 හි දක්හ ඇත.) 

 ශභභ ළරටවන තදුයටත් පුළුම භහජත කිරීභට 
ග්රහමීඹ භේටශම් සිඹුමභ නිරධහරින්, ප්රජහ මර ්විධහන 
නහඹඹන් වබහගීත් ්ේධන ප්රශ ලඹ තුිබන් 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ පිිබඵ දළනුත් ය ජහති ආේථි 
්ේධන ළරළසභ ස කිරීශම් ළර පිිබශශ දිසත්රික් 
භේටමින් දළනුත් කිරීශම් ළරමුළු 20ක් ඳළළත්විඹ. 
(දිසත්රික් අනු ැකසවීම් ඳළළති සථහන නහභ ශමනඹ - 
ඇමුණුම 3හි දක්හ ඇත. ඇමු්;ම් වභා * යමි.)  

 දළනුත් කිරීශම් ශභභ ළරටවන්ර ප්රධහන අයමු්; :  

 ග්රහභ නිරධහරි භ තුශ පුේරඹහ, ඳවුර ශක්න්ද්ර 
යශන ඔවුන්ශද ළටුම වහ අලයතහ විඳීභ, විඳුම් 
වහ අලය ක්රිඹහ භහේ ළම භ; 

 භ තුශ ළඩිදිුත්; ශ ුතතු ශඳොදු ඳවසුම් ව 
අලයතහ වඳුනහ ළම භ, එභ අලයතහ ඉටු කිරීභ වහ 
ප්රමුතහ අනු ශඳශ සහ අලය ළරසුම් වහ 
ඇසතශම්න්තු ස ය ක්රිඹහත්භ කිරීභ; 

 සිඹුමභ යහජය ආඹතනර ශනහන් ශම් 
ජනතහටත්, භටත් භ තුශදීභ රඵහ දීභට ටුතතු 
කිරීභ;  

 ජනතහශද අලයතහ පුයහීමභ වහ ඔවුන් විවිධ 
අුතරින් දළනුත් කිරීභ, යහඳිති ශනහන් රඵහ දීභ, 
හඹන වහ උඳශේලන ඳළළත්වීභ තුිබන් ඔවුන් 
ප්රහශඹෝුම ම්ඵන්ධ ය ළම භ;  

 භ ්ේධනඹ කිරීභ වහ අලයතහ වඳුනහ ළම ශම් 
සිට ළරසුම් කිරීභ, ඇසතශම්න්තු කිරීභ, ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ, ශභශවඹ වීභ වහ ඇීමභ, ප්රති භහශරෝචනඹ 
තුිබන් භහජ විණන රභශ දඹට (Social Audit) 
ප්රජහ දහඹ ය ළම භ.  

නුයඑිබඹ දිසත්රික්ශා ශභභ ්ේධන ළරටවන අනු 

ශම් න විට ්ේධන යහඳිති 2,381ක් වඳුනහ ශන ඇති අතය, 

304 ළර ආයම්බ ය ඇත. වඳුනහ ශන ඇති සිඹුමභ ්ේධන 

යහඳිති ශභභ ේශා නිභ ශ වළකි අතය ඳවත වන් ශවනතන් 

භත ඹම් ඹම් ප්රභහදවීම් සිදු විඹ වළ.  

1. ශඹෝජනහ ශම් දක්හ රළශඵමින් ඳළතීභ; 

2. මුලියාන් රඵහ දී ඇති ්ේධන ශඹෝජනහ 
ඇසතශම්න්තු ය ක්රිඹහත්භ කිරීභට 
සදහනම් න විට එභ යහඳිති 
නියන්තයශඹන්භ ්ශලෝධනඹ කිරීභ; 

3. විභධයත අඹ ළඹ වහ භවජන නිශඹෝජිත 
ළරටවන්ර ශඹෝජනහ දිසත්රික්ශා 
භවය ඳහේලියාශම්න්තු රු භන්ත්රීතුභන්රහ 
විසින් ශම් දක්හ රඵහ ශනොදීභ; 

4. දිසත්රික් ඉ්ජිශන්රුයශඹක් ශනොභළති වීභ 
වහ ප්රභහණත් ඳරිදි හේමි නිරධහරින් 
ශනොභළති වීභ;  

5. රුපිඹම මිලියාඹන 5ට ළඩි යහඳිති 
ඇසතශම්න්තු කිරීභ වහ ශනත් 
ආඹතන ශත රඵහ දීභ (ඳශහත් බහ/
ඉ්ජිශන්රු ශදඳහේතශම්න්තු); 

6. ආේථි ්ේධන අභහතයහ්ලඹ භඟින් 
රඵහ දී ඇති අත්ළරට අනුකර ශනොන 
යහඳිති රඵහ දීභ.  

 3. ශම් වහ අභහතයහ්ලඹ විසින් ශන ඇති 
ක්රිඹහභහේ : 

1. සිඹුමභ ප්රහශේශීඹ ම්ඵන්ධීයණ මිටු 
රු බහඳතිතුභන්රහට අභහතයහ්ල 
ශමම්ශද අත්නින් ුතතු 2014.07.03 
දිනළති ලියාපිශඹන් දළනුත් ය ඇත.  

2. ඉදිරිශාදී ශජයසල අභහතයරුන්ශද 
ම්ඵන්ධීයණඹ භඟින් ප්රති 
භහශරෝචන ැකසවීම් ඳළළත්වීභට ටුතතු 
කිරීභ.  

3. දිසත්රික්ශා සිඹුමභ ආඹතන ප්රධහම න් 
ශන්හ දිසත්රික් ශමම්රුන්ශද 
ප්රධහනත්ශඹන් ප්රති භහශරෝචන 
ැකසවීම් ඳත්හ යහඳිති ක්රිඹහත්භ 
කිරීශම් ප්රභහදඹන් අභ කිරීභට ටුතතු  
කිරීභ.  

 රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශම් 
අනු ඉදිරි භහ වඹ තුශ ශභභ  යහඳිති 
අන් කිරීභට වළකි න ඵ නුයඑිබඹ 
දිසත්රික් ඳහේලියාශම්න්තු භන්ත්රී ම තීඥප රු 
ශඳරුභහම යහජදුයයි භළතිතුභහට දන්හ 
සිපාමි.  

281 282 

————————— 
*  පුවන ාව   බා ඇ . 
*  தழனத்தழல் யக்கப்ட்டுள்து. 

*  Placed in the Library. 
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නිවයෝජය ථානායුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභන්රහ තිශදශනකුට තභ ප්රලසන ඉදිරිඳත් කිරීභට 
අසථහ රළබුශඩා නළවළ. අද දින බහශ  ළර ටුතතු ලියාන් 

අන් ව ඵළවින්, precedent එක් ශනොන ආහයඹට එභ 
භන්ත්රීරු තිශදනහට ප්රලසන ඉදිරිඳත් කිරීශම් අසථහ රඵහ දීභට 
භහ ශභභ රු බහශ  අනුභළතිඹ ඉමරහ සිපානහ.  
  
ු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශ ා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිවයෝජය ථානායුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Azwer. 
 

ු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශ ා 
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்) 

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

With all respect to you, Sir, I think there is a Party 

Leaders’ decision also in this regard. If you call out the 

name of a particular Member and if he is not present to 

move the Motion, it lapses. Therefore, a new precedent, 

which will not be tolerated by the House in the future, 

should not be created. They cannot raise the Adjournment 

Questions now. Those have already lapsed.  
 

ු දිවන්න ගුණලර්ධන මශ ා 
(நளண்புநழகு  தழஹஷ் குணயர்த) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අඳ එඟතහට ඳළමිණ, 
ලියාන්ද  මරහනඹ විසින් ශම් පිිබඵ තීයණඹක් දී තිශඵනහ. ඒ 
අනු භහ කිඹන්ශන් ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට ළන රද 
අසථහශ  එභ භන්ත්රීතුභහ බහ ේබශා ඉරහ ප්රලසනඹ අවන්ශන් 
නළත්නම් එළනි ප්රලසනඹක් නළත ළම භ බහ ම තඵන 
අසථහ අදහශ න්ශන් නළවළ කිඹරහයි. එඹයි ශම් 
ඳහේලියාශම්න්තුශ  අඳ ශභශතක් ව ශම් පිිබඵත් අනුභනඹ ය 
තිශඵන පිිබශත.  

භභ නහටු ශනහ, ශම් අතය ආඩාුව ඳක්ශා ශභන්භ 
විඳක්ශා රු භන්ත්රීතුභන්රහ ඉන්නහ. නමුත් ශම් තීයණඹ අනු 
ඳහේලියාශම්න්තුශ  ටුතතු ශ ුතතුයි. ඒ නිහ එභ පිිබශත ශනස 
කිරීභ වහ අඳට එඟ න්න ඵළවළ, රු නි ශඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි.  

ු රවි ුණානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 
නැඟී ිකටිව ය. 
ழுந்தளர். 

rose. 

 
නිවයෝජය ථානායුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Ravi Karunanayake.  

 
ු රවි ුණානාය මශ ා 
(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ම තයනුකර, ශරහට 

ළර යන්ශන් නළති ඇවිත්, Party Leaders’ Meeting   

එශක්දීත් අසථහ ඉමරනහ හශදභ, ශභතළනදීත් අසථහක් 

ශදන්න ඵළරි ඇයි? ලියාන් අන් වුණහට අඳ  ශභතළන ඉන්නහ. 

තමුන්නහන්ශනරහශද  ළර  ටුතතු  ය  න්නත්, - [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
නිවයෝජය ථානායුරමා 
(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීරුනි, සථහය නිශඹෝ ප්රහය, බහ 

අනුභළතිඹකින් ශතොය ක්රිඹහත්භ න්නට ශනොවළකියි.  ශවට දින 

ඳක් නහඹ ැකසවීශම්දී ශම් පිිබඵ ළඩිදුයට හච්ඡහ ශොට 

බහ ම තඵන අසථහශ  ප්රලසන ම්ඵන්ධ තීයණඹක් 

ළම භට ටුතතු ශ ුතතු ශනහ.   

  
ප්රනනය විමවන දින්  වභා වම්ම  විය. 
யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்ஸகளள்ப்ட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳාර්ලිවම්න්ුරල ඊ  අනුකූල අ. භා. 6.30   2014 ජූලි 10ලන 

බ්රශවනඳතින්දා   අ. භා. 1.00 ලන ව ්ව ල් ගිව ය. 

அதன்டி ழ. . 6.30 நணழக்கு ளபளளுநன்ம், 2014 பே 10, 

யழனளமக்கழமந ழ. . 1.00  நணழயப எத்தழயக்கப்ட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 

10th July, 2014.    
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ඳහේලියාශම්න්තු 
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වැ.යු. 
 
ශභභ හේතහශ  අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි ශ ුතතු තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශන නිළයදි ශ ුතතු 
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලියා රකු්; ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශැන්වාඩ් ්සහය ශත රළශඵන ශන එවිඹ ුතතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குழப்பு 
 

உபொப்ழர் இபொதழப் தழப்ழற் ஸசய்னயழபைம்பும் ழம தழபைத்தங்கத் தநது ழபதழனழல் ஸதழயளகக் குழத்து அதப் ழம 

தழபைத்தப்டளத ழபதழ கழடத்த இபை யளபங்களுள் லன்சளட் தழப்ளசழளழனபைக்கு அதப்புதல் ஹயண்டும். 
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දාය මුදල් : ඳාර්ලිවම්න්ුර විලාද ලාර් ාල ලාර්ෂි දාය ය  ු. 2178ිර. ිළ ඳ ්ව වන්ලා ැනීම 

අලය නම් ාවනුරල ු. 18.15ිර.  ැඳැල් ාවනුරල ු. 2.50ිර. වොෂඹ 6  ිරුෂඳන  ඳාමංඩ ඳාර  අං 

102  ිළයිකරි වොඩනැගිල්වල් රජව   ප්රාන  ාර්යාංව   අධිාීම  වල   වෑම  ලර්යම  වනොලැම්බර්           

30 දා   ප්රථම දාය  මුදල් වලා ඉදිරි ලර්ව  දායත්ලය බා වන විලාද ලාර් ා බා  ශැිරය.  

නියය   දිවනන් ඳු ල  එලනු බන දාය ඉල්ලුම් ඳත් භාර නු වනොැවේ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்தள ; லன்சளட் அதழகளப அழக்கனழன் யபைடளந்த சந்தள பள 2,178. லன்சளட் தழப்ழபதழ பள 18.15. தளற் 

ஸசவு பள 2.50. யபைடளந்த சந்தள பற்ணநளக அத்தழனட்சகர், அபசளங்க ஸயழபட்டலுயகம், இ. 102, 

ழனசழழ கட்டிடம், ளநன்கட வீதழ, கழபைப், ஸகளழும்பு 6 ன் யழளசத்தழற்கு அதப்ழ ழபதழகப்  

ஸற்பொக்ஸகளள்ளம். எவ்ஹயளபளண்டும் யம்ர் 30 ஆந் ஹததழக்கு பன் சந்தளப்ணம்  

அதப்ப்ட ஹயண்டும். ழந்தழக் கழடக்கும் சந்தள யழண்ணப்ங்கள்  

ற்பொக்ஸகளள்ப்டநளட்டள. 
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