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(ஹன்சொட்)
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(The Hon. Speaker)
අතිනරු ජනවධිපතිතු ව විසි්  පවර්ලිශම්් තුවශ කැඳවී පිණිව
කයන ලද ප්රකව නය පවර්ලිශම්් තුශ
හ ශල්කම්වශයයව විසි් 
කියවී .

පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිප්ේන්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ෙුණ කුණ ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

අනතුුණව පහත සඳහන් රකානනය පාර්ලිප්ේන්තුප්ේ මහ ප්ල් 2කේ
විකුන් කියවන ලදී:

2017 ஏப்பிரல் 28, தெள்ளிக்கிழமை

பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.
சபொநொயகர் அெர்கள் [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை
ெகித்தொர்கள்.
The Parliament met at 9.30 a.m.
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

“

”

அதன்சைல் பொரொளுைன்றச்
பிரகடனத்மத ெொசித்தொர்.

தசயலொளர்

நொயகம்

பின்ெரும்

Thereupon the Secretary-General of Parliament read the following
Proclamation:
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අදවළවශ 2017 අශප්රල් ව 25 නැනැති අංක 2013/30 දයන අති
විශ ෂ්ඨ නැවට් පත්රශේ  පිටප්ව වම
් ්රීවශයයගේශේ ව ව ශම්වය
ත තෙව ඇති ෙවශ ද් වශනු කැ ැ්වශතමි.

නිප්ේ න

சனசமூகத்தின் ெொழ்க்மகக்கு அத்தியொெசியைொன
சசமெகமளப் சபணுதல்

அறிெிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

MAINTENANCE OF ESSENTIAL SERVICES TO PUBLIC LIFE

ෙුණ කථානායකතුමා

I

කථානායකතුමාප්ේ සහතිකය

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
පහත වඳහ්  වංශේ ය අතිනරු ජනවධිපතිතු වශන් 
ලැබී තිශෙනවශව:

சபொநொயகரது சொன்றுமர

ව ශවශත

SPEAKER'S CERTIFICATE

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

“

(The Hon. Speaker)
ශ්රී ලංකව ප්රජවතව් ්රික ව වජවශව ජ ජනයජශේ  ආඩුක්ර
වශයවශවාථවශ 79 වශයවශවාථවශ විධිවිාවන ප්රකවයවශ, 2017 අශප්රල් 07
නැන විසි්  “ජාතික ෙමනාෙමන ප්කොමිෂන් සභා (සංප්නෝධාන)”
න ැති පන්ව ශකටුම්පශතහි වහතිකය වටහ්  කයන ලද ෙවශ
දැනුම්  ජ ට කැ ැ්වශතමි.

II

විප්ේන විනිමය පනත් ප්කටුේපත :
ප්රේෂ්ධාධිකදටයට ප්පත්සේ

தெளிநொட்டுச் தசலொெணிச் சட்டமூலம் : உயர்
நீதிைன்றுக்கு ைனுக்கள்
FOREIGN EXCHANGE BILL: PETITIONS TO THE SUPREME
COURT

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ්රී ලංකව ප්රජවතව් ්රික ව වජවශව ජ ජනයජශේ  ආඩුක්ර
වශයවශවාථවශ 121(1) වශයවශවාථවශ විධිවිාවන ප්රකවයවශ, “විප්ේන
විනිමය”
න ැති
පන්ව
ශකටුම්පත
වම්ේ ාශය් 
ශරෂ්ඨාධවධිකයටය ශවශත ඉනැපතප්ව කයන ලද ශප්වවම් තුනක
පිටප්ව ව ශවශත ලැබී ඇති ෙවශ පවර්ලිශම්් තුවශට දැනුම්  ජ ට
කැ ැ්වශතමි.

දජප්ේ මු ල් 2 පිළිබඳ කාදක සභාප්ේ වාර්තාව
அரசொங்க நிதி பற்றிய குழுெின் அறிக்மக
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT
ෙුණ එේ.ඒ. සුමන්තිදන් මහතා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

”
ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඉහත ආඥවවශට අදවළ 2017 අශප්රල් ව 20 නැනැති අංක
2015/53 දයන අති විශ ෂ්ඨ නැවට් පත්රශේ  වහ හ ශල්කම්වශයයව
විසි්  කියවශන ලද පවර්ලිශම්් තුශ රැවාවී කැඳවීශම් ප්රකව නයට

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Speaker, I present the Report of the Committee
on Public Finance on “Economic Service Charge
(Amendment) Bill”, “Orders under the Special
Commodity Levy Act”, “Resolutions under the Customs
Ordinance”, “Order under the Ports and Airports
Development Levy Act” and “Orders under the Excise
(Special Provisions) Act” which were referred to the said
Committee.
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Might I, Sir, ask you for a moment's indulgence to
highlight a very serious issue with regard to three Orders
under the Excise (Special Provisions) Act.

9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 6.30 p.m. At 9.30 a.m.
Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. At 6.30
p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question
put."

The Committee, in its Report, has recommended to
Parliament not to approve those Orders made under the
Excise (Special Provisions) Act for the reason that a
special relief seems to have been given to selected
individuals and not to all who might fall into that category
of persons who may have open Letters of Credit in their
names on or before 26.05.2016. If such relief is to be
given for any justifiable reason, it must necessarily be
extended to all persons who fall under that category and
not to selected individuals. This is a bad precedence and
should not be permitted.

රන්නය විමසන ලිනන්, සභා සේමත විය.

The Committee further decided to request the Hon.
Minister of Finance to make known to Parliament and to
the country the background of each of these individuals
since on cursory glance the Committee was able to
ascertain that there are relatives, father and son, and
several medical professionals in that list. A particular
category of persons who have open Letters of Credit seem
to have lost out on Duty because the Duty went up for
motor vehicles, but only 26 people have been singled out
and under a special exemption under the Orders under the
Excise (Special Provisions) Act have been granted
exemption from that increase. Each person seems to have
got a benefit as much as Rs. 4 million when there could
have been hundreds who have fallen into this category.
How those 26 were chosen and on what basis were those
chosen, needs to be made known to the Parliament.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ෙුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m.
on Wednesday 03 rd May, 2017."

රන්නය විමසන ලිනන්, සභා සේමත විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

කල් 2තැබීම

ஒத்திமெப்பு
ADJOURNMENT
ෙුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

"That the Parliament do now adjourn."

රන්නය සභාිමමු කදන ලදී.

Thank you.
සභාප්ේසය මත තිබිය යුතුයයි නිප්යෝෙ කදන ලදී.
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඊළඟට, ව වවශ කල්තැබීශම් ශයෝජනවවශ ඉනැපතප්ව කිරී , නරු
ආර්. වම්ප් ද්  ් ්රීතු ව.

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ප්රාවන කටුතතු ආයම් ශේ  ජ ශයෝජනව.

පාර්ලිප්ේන්තුප්ේ රැස්වීේ
பொரொளுைன்ற அைர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
I

ෙුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල් 2ල මහතා (උසස් අධායාපන හා
මහාමාර්ෙ
අමාතයතුමා
සහ
පාර්ලිප්ේන්තුප්ේ
සභානායකතුමා)
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்சொமலகள்
அமைச்சரும்
முதல்ெரும்)

ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

- உயர்கல்ெி ைற்றும்
பொரொளுைன்றச்
சமப

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher
Education and Highways and Leader of the House of
Parliament)

Sir, I move,

"That notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on
08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on this day shall be

මීප්තොටමුල් 2ල රාු කන් කඩා වැටීප්මන් කුදු වූ
ප්ේ වාචකය

ைீததொட்டமுல்ல குப்மபசைடு சொிந்து வீழ்ந்தமையொல்
நிகழ்ந்த அனர்த்தம்
TRAGEDY DUE TO COLLAPSE OF MEETHOTAMULLA
GARBAGE DUMP

[9.39 a.m.]
ෙුණ දාජවප්දෝිනයේ සේපන් න් මහතා (විුණේධා පාර්න්වප්ේ
නායකතුමා)
(ைொண்புைிகு
முதல்ெர்)

ரொஜெசரொதயம்

சம்பந்தன்

-

எதிர்க்கட்சி

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the
Opposition)

Hon. Speaker, we meet today consequent to
Parliament being summoned by His Excellency the
President to keep Parliament informed of the services
described in the schedule to the Proclamation made by
His Excellency the President being declared as essential
services in the public interest.
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු යවජවශශයෝනැයම් වම්ප් ද්  හතව]

Sir, I want to submit a Motion to Parliament to enable
the commencement of a Debate on this matter. Now, May
I read to the House the Motion which I have submitted.
“On 14th April, 2017 when the country was celebrating the
Sinhala and Tamil New Year, an enormous tragedy struck several
residents of the Meethotamulla area.
A garbage dump, which had developed into a hill, collapsed
on several houses. After many days of rescue work, 33 bodies were
recovered, while several others could still be buried under the
garbage.
This is a grave and an enormous national tragedy, for which
all governments both past and present, must take responsibility.
Garbage disposal is a very important matter of governance
today and all cities in the world have had to seriously deal with the
issue and find suitable solutions.
Sri Lanka has failed to find solutions to this crucial problem
which has now resulted in this tragedy.

While partaking in the despair and sorrow of the affected
families, I urge the Government to take immediate steps to
adequately compensate the victims and relocate the affected people
and also as a matter of utmost urgency to come up with solutions to
the growing garbage crisis in the country. "

Having read my Motion, Sir, may I have your
indulgence to say a few words.
Innocent people have been victims of this callous
inaction on the part of authorities. This danger had
prevailed for a considerable period of time of which the
authorities were aware. However, no action was taken. It
would be relevant to ask why no action was taken? This
issue had become enmeshed in competitive politics and
that truth must be stated.
The culture of politics in this country has become such
that unfortunately no issue, however vitally important to
the country and its people, can be addressed free of
political influence and political meddling. When I refer,
Sir, to political influence and political meddling, I refer to
the methods and tactics employed by different political
parties and political players to acquire and retain power
and also to dislodge others legitimately installed in power.
The political culture in this country is such that it is the
view of such politicians that anything - irrespective of
whether it is right or wrong, moral or immoral, legal or
illegal - can be done to promote their political careers and
to acquire and retain political power, the power to govern
for their own convenience. We are, in fact, Sir, reaching a
stage when such politicians are becoming increasingly
unwilling or unable to accept and truly respect even the
democratic verdicts of the people.
This political culture must change for the better. Those
elected by the people are elected to serve the best interests
of the country and its people and not to devise ways and
means or tactics to subvert that trust placed in them by the
people for their own political gains and benefits.

Meethotamulla, Sir, is just the tip of the iceberg. Our
country could face many more even greater disasters in
several spheres unless there is a radical change in this
political culture.

1596

Claims of alleged patriotism can never be a substitute
for action that demonstrates a genuine commitment to
honestly serve the best interests of the country and its
people.
We would urge the Government to do all that it can, to
alleviate the pain and suffering of the people in
Meethotamulla.
Thank you, Sir.
[9.47a.m.]
ෙුණ එේ.ඒ. සුමන්තිදන් මහතා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Mr. Speaker.

Sir, I second the Adjournment Motion moved by the
Hon. Leader of the Opposition. Before I say anything
further, I am required to divulge the fact that I have, in a
professional capacity, appeared as counsel for Hon.
Vasudeva Nanayakkara when he was the Leader of the
Opposition of the Colombo Municipal Council with
several other Councillors in a Fundamental Rights
Application to the Supreme Court in respect of this very
subject matter almost ten years ago, when this garbage
dump combusted by itself once before. In that matter, the
court at that time went into all the surrounding
circumstances, even looked at practices in other countries
and urged the authorities to invite persons who have the
expertise in converting garbage into energy. I distinctly
remember one of the possible investors from Russia,
presented himself to court one day and told the Supreme
Court that he decided to flee this country - get out of this
country- as fast as he could because his life had been
threatened. Garbage had so much power.

Eventually, the proceedings in that case also had to be
terminated because several of my clients could not agree
with each other and I was given conflicting instructions
with the result, that I had to go before the Supreme Court
and say that I could not continue as their counsel because
seven different petitioners were giving me seven different
instructions on the matter and I withdrew as counsel.
Then the matter ended, I think, there.
This is a reflection, as the Hon. Leader of the
Opposition said, of the politics of the country and in
imagery, very vividly shows what kind of "garbage" the
politics of this country has also descended into. It is a
shameful thing; it is shameful and I am not pointing
fingers at anyone. I beg everyone’s pardon, if I sound
patronizing and accusatory - that is not my intension. I
would like to see this as a self-criticism, particularly
today’s Debate not to slide into that "garbage", if I might
use that term again with your permission, Sir, but for it to
be a constructive one where all of us take responsibility
for this great tragedy, for this shameful episode and
discuss it in this highest forum in the country. We must
recognize that we have descended to the lowest and see
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how we, together, can come out of this and find
meaningful solutions.
All the cities in the world have this problem. All
developed countries have had to deal with this issue. It is
not a new issue; it is not an unresolvable issue. There are
many precedents around the world and there are many
experts. The problem is that there is also a lot of money in
garbage. But, if we cannot resolve this issue as a country
together, then I am afraid we will have no hope of any
kind of development for ourselves.
It is a sad event and I join the Hon. Leader of the
Opposition in extending our condolences to the families
who have lost their relatives, others who may have not yet
found out what has happened to their relatives, those who
have lost property and those who have had to be displaced
as a result of this.
I hope the Government will act swiftly in meeting the
needs of these people in a very generous manner and
ensure that they are given the means to restart lives with
dignity.
But, the issue itself is something I suppose, through
this day’s Debate, that must see some light. We must,
through today’s proceedings, agree on the way forward in
dealing with this crisis and I do not want to propose any
solutions. I want to end with that tone, hoping that we will
have a constructive Debate today.
Thank you.
ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
නරු පවධලී චම්පික යටවශක ැතිතු ව.

[පූ. ව. 9.54]

ෙුණ පාධලී චේපික දටවක මහතා (මහානෙද හා
බස්නාහිද සංවර්ධාන අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணெக்க - ைொநகர ைற்றும் சைல்
ைொகொண அபிெிருத்தி அமைச்சர்)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of
Megapolis and Western Development)
නරු කථවනවයකතු නි, මීශතොටමුල්ල කවළ ක් ද කඩව වශැටී
ජීවිත 33ක් අහිමිවී පිළිෙඳවශ නරු විරුේා පවර් ාවශශේ  නවයකතු ව
විසි්  අද නැන නරු පවර්ලිශම්් තුවශට ශනන එන ලද ශයෝජනවවශ
වම්ේ ාශය්  අදහවා ප්රකව කය් න ව ෙලවශපොශයෝවතු වශනවශව.
ඒ වශවශේ අතිනරු ජනවධිපතිතු ව විසි්  කවළ කළ නවකයටය
අතයවශ ය ශවවශවවශක් ෙවශට ප්රකව යට ප්ව කිරී ්ව, ශම්
වම්ේ ාශය්  ඇති වුණු
වංවශවද ය අවශවාථවවශල ජ ශ ් 
ශෙොශහෝ ශදශනගේ ශම් පිළිෙඳවශ යම් යම් කරුණු විවිා
ආකවයශය්  අර්ථ නිරූපටය කයන නිවව්ව, ශම් වම්ේ ාශය් 
තිශෙන විදයව්ව ක ප බ මත ්ව, අතීතය්ව, අනවනතය්ව පිළිෙඳ
අදහවා කිහිපයක් පළ කය් නට ව අදහවා කයනවශව.

පළමුවශ, ඇයි ශම් කවළ ක් ද මතඳ වශැටුශඩු කියලව ෙලමු. ශම්
කවළ ක් ද මතඳ වශැටී විදයව්ව කවශ විරහ කයන විට, ඉහළ සිට
පහළට ක් ද කඩව වශැටී ක් ශනොශවශයි සිේා වුශඩු කියලව ප්රකව
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කය් න පුළුවශ් . ශම් සිේා වුශඩු ක් දට යටි්  තිශෙන වි වල
වශගුරු ජල පේාතිශේ  ඇති වුණු අධික පීඩනය නිවව ක් දට යටි් ,
ඒ ජනවවශවවයට යටි්  තිශෙන පීඩනය පුපුයව යව යි. අපි ශ ය
හඳු් වශ් ශ්  "deep-seated collapse" කියලවයි. වව වනය මතඳ
වශැටී ක් ශනොශවශයි ප්වශල්  ඇති වුණු ක්රියවවශලියක් ත යි
ශ තැන සිේා වුශඩු.
ඇයි ශ ය සිදු වුශඩු? ශ ය සිදු වශ් නට කරුණු කිහිපයක්
ෙලපමවශව. එක කවයටයක් ත යි කවලයක් වශගුරු මත ක්වශ තිබුණු
ශපොතුවිල් ගේඹුය නමි්  හැඳි් වූ ශ
ප්රශේ යට අණඩුඩවශ කැළි
කවළ ශනනැවි්ව ෙැහැය කිරී . 19 9 සිට ශකොශළෝ නවවශ
ප්රවශේය ය ව වවශ වහ ඒ අවශට ප්රශේ ශේ  කැළි කවළ ශ හි
ශනනැවි්ව ද ව තිශෙනවශව. 200  ජ,
පපතවය ඇ තිවශයයවවශ සිටි
කවලශේ  ජ අප ශ හි කවළ කළ නවකයට පේාතියක් ඉනැ කළව.
එය ඉනැ කයන ලද අවශවාථවශ  ජ ශ හි කවළ ශටෝ  හවයලක්ෂ්ඨයක්
ප ට තිබුටව. නමු්ව ඉ්  ප බවශ, විශ ෂ්ඨශය්  2009 ජ, -ශම්
ඉඩ 2002 සිට අය්වවශ තිබුශඩු නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතයටවව 3ක් වශැනි ශකටි කලකට ශ හි කවළ ද ලව විකල්ප
වාථවනයක් ශවොයව න් න කියලව ශකොළඹ නනය ව වවශට
ශරෂ්ඨාධවධිකයට තී් දුවශක් න්්  දැනුම් ජ ක් කයලව තිබුටව. ඒ
අනුවශ 2009 අශප්රල් වවශේ  සිට ශම් වාථවනයට ශකොළඹ නනය
ව වශ කැළි කවළ ශනනවවශව.
කවලයක් ශටෝ  300ක් ප ට, අවශවවන කවලශේ  ජ ශටෝ 
00ක් ප ට ශම් විධියට ශ
වාථවනයට ශනනැ්ව දැම් ව. ඊට
අ තයවශ, කිසි
දැනුම් ජ කි් , විධි ්ව වවශයකි්  ශතොයවශ
කක්ශවශල, මතයන , වශ්වතල වහ ශකෝට්ශට් ආ ජ ප්රශේ වශල කැළි
කවළ්ව ශ හි ශනනැ්ව තිශෙනවශව. ශම් කවළ ක් දට කවළ දැමී
තහනම් කළවට ප බවශ ත යි හැ ශදනවට ශපනී ගිශේ , ශකොළඹ
ගේණු විතයක් ශනොශවශයි, කිසියම් ජවවශවයම්කවය පිපතවක් අවශට
ප්රශේ වශල ගේණු්ව ශ හි ශනනවි්ව ද ව තිශෙන ෙවශ. ඒ අනුවශ 2009
සිට ශම් දක්වශව කවලය තුළ ප ටක් කවළ ශටෝ  මිලියන 3ක් ලක්ෂ්ඨ 30ක් ප ට- ශ හි එක්රැවා වී තිශෙනවශව. කවලයවශේ
ඇවශමශ ්  නැයවප්ව වී වහ අනිගේ්ව කවයටව නිවව, පපත වවශක්
ශලව න්වශතෝව ශම් කවළ ප්ර වටය අක් ශවශ් න පුළුවශ් . නමු්ව,
එහි ෙය වහ ඒ පැවශැ්ව ඊට ආව් න ප්ර වටයක්. අණඩුඩවශ -එක
නැනට- ශම් වාථවනශේ  අක්කය 21ක් පිරී යන ශතක් මීටර් 4 .5ක
උවක් -කඩව වශැශටන අවශවාථවශ ක් ශේ තිබුණු ඉහළ උව,
BBC වශැනි ව හය ආයතන එ උව මීටර් 90ක් කියව වශවර්තව කය
තිබුටව.- දක්වශව කිසි
වශනකී කි්  ශතොයවශ කවළ පුයවශව
තිශෙනවශව. අණඩුඩවශ ශ තැනට කවළ ශනනැවි්ව තිශෙනවශව.
ඒක ත යි පළමුවශැනි ශහතුවශ, නරු කථවනවයකතු නි.

ශදවශැනි කවයටය ශ යයි. ශම් වාථවනශේ  කළ නවකයටය
වම්පූර්ටශය්  වයවශ තිබුශඩු ශකොළඹ හ නනය ව වවශටයි.
ශකොළඹ හ නනය ව වශ 70කට වශැඩි ඉංජිශ් රු හ්වවශරු
පිපතවක් ඉ් නවශව. ඔවු් ට ශම් වම්ේ ාවශ විශ ෂ්ඨඥ වවශයක්
තිශෙනවශව. නමු්ව, ශම් කවළ ක් දක් කළ නවකයටය කිරී ට
අවශ ය කයන ප්රමිතිය ශහෝ එය කළ නවකයටය කිරී ට සිදු කළ
ුතතු අවශ ජල විදයව්ව ක හව  ව විදයව්ව ක ක්රියවවශලි එකක්වශ්ව
ශම් වාථවනශේ  අනුන නය කය නැහැ. ඒක ත යි තිශෙන
කනනවටුදවයක කවයටය.
2014 ජ ශම් වාථවනශේ  වි වල ප්ර වටයක් එක පැ්වතකට කඩව
වශැටුටව. ඒ අවශවාථවශ  ජ ඒ පැ්වශ්ව සිටි පවුල් 15 ක් ඉවශ්ව කිරී
ප ටක් සිේා වුටව. ශ වශැනි කවළ ක් දක් විදයව්ව කවශ
කළ නවකයටය කිරීශම් ප්රමිතී්  තිශෙනවශව. නමු්ව ඒ එකක්වශ්ව
අනුන නය කය නැති ෙවශ කනනවටුශවශ්  කිය් න ඕනම. ඒ
වම්ේ ාශය්  නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතය 2015 ජ්ව, 2016 ජ්ව
විවිා අවශවාථවවශල ලෙව දු්  අනතුරු ඇඟවීම්වශලට හපතහැටි ප්රතිචවය
ලෙව ශනො ජ කනනවටුවශට කවයටයක්.
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[නරු පවධලී චම්පික යටවශක හතව]

නරු කථවනවයකතු නි, ලංකවශ
ශ වශැනි කවළ කඳු
කිහිපයක් පවශතිනවශව. නම්ශපොළ, කැලණිය, පමලියශනොඩ,
කයනැයවන, ගුහවශනොඩ වහ ගේරුටමනල ශම් හැ තැනක ශ වශැනි
කවළ කඳු පවශතිනවශව. ශම්වශවයි්  ඇතැම් ඒවශව, විශ ෂ්ඨශය් 
හනුවශය ප්රශේ ශේ  පවශතින කවළ කඳු ශදක දැ්  ශ වශැනි නවය
යව කට ඉතව ආව් නවශ හව නවය යමි්  පවශතිනවශව. එයි් 
ශපොල්ශනොල්ල ජලව යට වහ හවශැලි නඟට වි වල හවනියක් ඇති
වී ට නියමිතයි. ඒ නිවව ශම් කවළ කඳු විධි ්වවශ කළ නවකයටය
කිරී ට ප්රමිතිකයටයකි්  ුතතුවශ කටුතතු කිරී අදවළ ප්රවශේය ය
ව වවශල වහ නනය ව වවශල වශනකී ක් ශවශනවශව. අතිනරු
ජනවධිපතිතු ව ඒ වම්ේ ාශය්  අවශ ය කයන ප්රමිතිකයට
නිශයෝන පළව්ව පවලන හව පළව්ව ව ව අ වතයවං ය න්්  ශම්
වවශේ  ජ නිගේ්ව කයලව ඒ කටුතතු කයනවශව ඇති. ඒක ත යි
ශදවශැනි ශහතුවශ.
තු් වශැනි ශහතුවශ
පපතවය පේාතිශේ  ඇති වූ වි වල
අවාථවවශය වවශයයි. ප්රාවන වශ ශය්  2014 ජ කවළ ක් ශේ ඇති
වුණු කඩව වශැටී ්ව, 2016 ැයි 13වශැනි දව ඇති වුණු නංවශතුය්ව, ඒ
නංවශතුය නිවව ශම් කවළ ක් දට යට තිබුණු ප්රශේ ශේ  වි වල
ශලව ඇති වුණු ශත්ව නති වහ ශනොශහොරු නතිය්ව, නංවශතුය ෙැව
යව වඳහව ඒ අවශවාථවශ අනුන නය කළ උපර වහ කලි් 
අනුන නය කළ කවනු කැපීම් වශැනි අවිදයව්ව ක ක්රියවවශලි්ව තනැ් 
තුක් දු් නව, ශම් කවළ ක් ද යටි්  කඩව මතඳ ද මි්  ඉනැපතයට
ඒ ට.
ශම් පවපතවපතක පේාතිවශලට කවළ දැමී , විශ ෂ්ඨශය්  වශගුරු
මතම්වශලට කවළ දැමී කවයටව ශදකක් නිවව සිේා කයනවශව. එකක්,
ශම් කවළ පවපතවපතක පේාතිවශලට ශනනිහි්  ද න එක ඉතව
පහ බයි. ශ ොකද, ඒවශවශේ  හුඟක් ශවශලවවශට මිනිවා බ පනැංචි ශවශලව
නැහැ. ශදවශැ් න, වශගුරු මතම් කවළ ද ව ශනොඩ කයලව ඒවශව වශටිනව
මතම් ෙවශට පපතවශර්තනය කය නැනීශම් අවශ යතවවශ ව හය
වශයවපවපතකය් ට තිබී . ඒ නිවව මි්  ඉනැපතයට පවපතවපතක වශ ශය් 
අවාථවවශය වාථවනවශලට කවළ ශනන යම පිළිෙඳවශ දැඩි නීති-රීති
යටට අතයවශ ය ශවශලව තිශෙනවශව.
ශම් කවළ ක් ද ඉනැපත වව 3-7 තුළ පුනරු්වථවපනය කිරී ට
අශේ අ වතයවං ය්ව, ශ්රී ලංකව ආයක්ෂ්ඨක හමුදවවශ්ව ක්රියව කයනවශව.
ශම් ඉඩ අයිති නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතයටයි. ඒ වඳහව
විදයව්ව ක දැනු තිශෙන පිපතවක් අපට වහශයෝනය ලෙව ශදනවශව.
ඒ වඳහව මීට වම්ේ ා සියලු විදයව්ව ක ආයතන එකට වම්ේ ා
කයලව තිශෙනවශව. ආපදව කළ නවකයට අ වතයවං ය ඒ කටුතතු
වම්පවදනය කයනවශව. විශ ෂ්ඨශය් 
ඉනැපතශේ  ජ වශැසි කවලය
එළැශඹන නිවව ඉනැපත වව 5-3 ඇතුළත ශ වශැනි කඩව වශැටී ක්,
නවය යම ක් නැවශත ඇති ශනොවශන ආකයයට ශම් කවළ ක් ද
විධි ්වවශ වාථවවශය කය් න අපි ෙලවශපොශයෝවතු ශවශනවශව. ඒ වඳහව
අපට ජපවනශේ  සිට පැමිණි උපශේ කවශරු් ශේ විදයව්ව ක
උපශේ න්ව ලැබුටව. ඒ අනුවශ ශම් කවළ ක් ද වාථවවශය කිරී ට
අපි කටුතතු කයන ෙවශ ප්රකව කය් න කැ ැතියි.
ශම් කවළ ක් ද වශටව සිටි පිපතවාවශලි්  දැනට පවුල් 9 ට අලු්ව
නිවශවව ලෙව  ජලව තිශෙනවශව. දැ්  එහි අනතුරුදවයක ප්රශේ ය නම්
කයලව තිශෙන නිවව ඉතිපත පිපතවාවශලට්ව අලු්ව නිවශවව ලෙව ජ ට
ඉනැපතශේ  ජ කටුතතු කයනවශව.

නරු කථවනවයකතු නි, ශම් කවළ එකතුවීශම් හයය ශ ොකක්ද?
නවනපතකකයටශේ  ප්රතිලලයක් හැටියට්ව, වශැඩි වශැඩිශය් 
ජනතවවශශේ පපතශ ෝජනය වශැඩිවීශම් ප්රතිලලයක් හැටියට්ව ශම්
කවළ ශනොඩ නැශහනවශව. ඒක ත යි ශ හි හයය.
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ඇතැම් විට ශම් වම්ේ ාශය්  නි චි
ා ත ප්රතිප්වති ශම්
පවර්ලිශම්් තුශවශ්  හඳු් වශව දු් න්ව, ඒවශව ප්රවශයෝගිකවශ යට තුළ
ක්රියව්ව ක වී පිළිෙඳවශ ෙයපතළ නැටලු අද අප හමුශ පැන නැ
තිශෙනවශව. අද යට පුයව ඇති වියවුල් නවනරීකයටශේ  ප්රතිලලයක්
හැටියට ශම් කවළ කළ නවකයටශේ  ප්ර ානය
තු ශවශලව
තිශෙනවශව.
අතීතය නැහව ෙැලුවශව , ශම් ප්ර න
ා යට ෙලපවන ප්රාවන ශහතු
කිහිපයක් අපට ශපශනනවශව. පළමුවශැනි එක, නීති ය වශ ශය් 
තිශෙන නැටලු. ශම් කවළ කළ නවකයටය කිරීශම් අයිතිය
තිශේ ශ්  කවටද? නීතිය අනුවශ කථව කයනවශව නම්, පළව්ව පවලන
ආයතනවශලට ත යි කවළ කළ නවකයටශේ  ෙලය තිශේ ශ් .
ප්රවශේය ය ව වවශට, නනය ව වවශට වහ හ නනය ව වවශට ත යි ඒ
ෙලය තිශේ ශ් . නමු්ව ශකොළඹ හ නනය ව වවශ, හනුවශය හ
නනය ව වවශ, නවල්ල හ නනය ව වවශ වශැනි වාථවන න්වතව
ඒවශවශේ  එකතු ශවශන කවළ, ඒ නවනපතකය් ශේ කවළ ප ටක්
ශනොශවශයි. ශකොළඹ නනයශේ  ජීවශ්ව ශවශ් ශ් , හයලක්ෂ්ඨ
පනවාදහවයි. නැනකට දව ලක්ෂ්ඨයක් ශකොළඹ නනයයට එනවශව.
විශ ෂ්ඨශය් 
ශකොළඹ නනයශේ  ජීවශ්ව ශවශන අක්
ආදවයම්ලවභී්  ජනනය කයන කවළ ප්ර වටය ඉතව අක්
ප්ර වටයක්. වශැඩි ආදවයම් වහිත යවජය ආයතන, ශපෞේනලික
ආයතන, ශහෝටල්, කර් ව් ත වලව, වශයවය වහ ශයෝහල් ආ ජ වම
තැනකි්  අතිවි වල කවළ ප්ර වටයක් ජනනය ශවශනවශව. ශම්වශව
ශම් යශට් කවළ. ශකොළඹ හ ශයෝහශල්  ප්රතිකවය න් ශ් 
ශකොළඹ නනයශේ  ජීවශ්ව ශවශන පිපතව ප ටක් ශනොශවශයි. ශකොළඹ
ශහෝටල්වශල, වශයවශේ , අශනක් වාථවනවශල වශැඩ කටුතතු කය් ශ් 
ශකොළඹ නනයශේ  ජීවශ්ව ශවශන පිපතව ප ටක් ශනොශවශයි. ඒ නිවව
ශකොළඹ නනයශේ  කවළ ජනනයට මුළු යශට් දවයක්වවශය
ෙලපවනවශව. නීති ය වශ ශය්  ශකොළඹ හ නනය ව වවශට ශම්
කවළ කළ නවකයටය කිරීශම් ෙලය තිබුට්ව, එශව කිරී ට
ඔවු් ට හැකියවවශක් නැහැ කියන කවයටය ශකොළඹ හ නනය
ව වවශ ශප් වශව  ජ තිශෙනවශව.
ඊළඟට, ෙවානවහිය පළව්ව ව වවශ්ව ඇතුළුවශ ඇතැම් පළව්ව ව ව
කවළ කළ නවකයටය පිළිෙඳවශ යම් යම් රීති වම් ත කයලව
කවළ කළ නවකයට අධිකවපත පිහිටුවශව තිශෙනවශව. ඒ වශවශේ මීට
අදවළවශ අප 200 වශවශර් ජ පපතවය අ වතයවං ය යටශ්ව ළපිළිවරුළ
වශයවපවයය ආයම් කළව. අප ඉතව වවර්ථකවශ එය ක්රියව්ව ක කළව.
අපට පුළුවශ්  වුටව, ආයතන 44ක එ වශයවපවයය අලුති්  ආයම්
කය් න; ආයතන 29ක් තුළ ඒ වඳහව අවශවාථවවශ ඇති කය් න.
තවශ්ව ආයතන 13කට ආාවය උපකවය කයලව 2009 වශවය අන
වනය වශන විට කවළ කළ නවකයට පේාති 3ක් ඇති කය් න
අපට පුළුවශ්  වුටව. ඒ අ වතයවං ය්ව ශම් වඳහව ැනැහ්ව ශවශලව
තිශෙනවශව. පළව්ව ව ව හව පළව්ව පවලන අ වතයවං ය්ව විවිා
අවශවාථවවශල විවිා ශයෝජනව ර හයහව ශම් කවර්යයට ැනැහ්ව
ශවශලව තිශෙනවශව; අදට්ව ැනැහ්ව ශවශනවශව. නමු්ව අද අතයවශ ය
ශවශලව තිශේ ශ්  එවශැනි වව වනය ආයතනයක් ශනොශවශයි.
ශකොළඹ හ නනය ව වවශ, හනුවශය හ නනය ව වවශ, ශකෝට්ශට්
හ නනය ව වවශ, ශදහිවශල-නල්කිවාව හ නනය ව වවශ, ශ ොයටුවශ
හ නනය ව වවශ, නවල්ල හ නනය ව වවශ, වතය හ නනය ව වවශ,
ගේරුටමනල
හ නනය ව වවශ වශැනි ආයතනවශලට කවළ
කළ නවකයට කටුතතු කයශනන යමශම් ජ
ායනත කවළ
කළ නවකයට අධිකවපතයක් -වම
ආකවයයක
නීති-රීති
ක්රියව්ව ක කළ හැකි ෙලනතු ආයතනයක්- අවශ ය ශවශලව
තිශෙනවශව. එශහ නැ්වනම් ශම් කටුතතුවශලට අවශවය න් න
ගියව , ශවශන්ව කටුතතුවශලට ගියව ප්රවශේය ය ව ව, පළව්ව ව ව,
යවජය ආයතන, අ වතයවං අතය ඇති වශන නැටීම් නිවව කවළ
කළ නවකයටශේ  ප්ර න
ා
උර ශවශනවශව. එ
නිවව කවළ
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කළ නවකයටය වඳහව නවශ නීති-රීති පේාතියක් ව ඟ ක්ති ්ව
ආයතනයක් ඇති කය නැනීශම් අවශ යතවවශ අපට ශපශනනවශව.
ශදවශනුවශ, මූලය නැටලු පිළිෙඳවශ ෙලමු. නරු එම්.ඒ.  බ ් තිය් 
් ්රීතු ව ප්ර න
ා
කළව, "ඇයි ශම් කවළවශලි්  ෙල ක්තිය
නිපදවශ් න ෙැපත?" කියලව. ශම් යශට් විවිා අවශවාථවවශල, විවිා
ව වනම්වශලට කවළවශලි්  විදුලිය නිපදවී ට අවශවාථව නටනවවශක්
ලෙව  ජලව තිශෙනවශව. එශහ නැ්වනම් කවළ ප්රතිච්රීකයටයට
විවිා අවශවාථව ලෙව  ජලව තිශෙනවශව. ඇයි, ඒවශව අවවර්ථක ශවශලව
තිශේ ශ් ? ඒවශව අවවර්ථක ශවශ් න ප්රාවන ශහතුවශ ත යි, අශේ
යශට් තිශෙන ශතත වහිත කවළ ප්රතිච්රීකයටය වඳහව
ප්රමිතියකි්  ුතතුවශ පපතවශර්තනය කිරී ට අධික මුදලක් වශැය වී . නරු
කථවනවයකතු නි, ශම් ආකවයයට විධි ්ව පුනර්ච්රීකයටයක්
කයනවශව නම්, වම කවළ ශටෝ  එකකට රුපියල් 7,000 සිට
රුපියල් 10,000 දක්වශව මුදලක් අවශ යයි. ශ
කටුත්වත කිරී ට
වම කවළ කිශලෝවශකට රුපියල් 7 සිට රුපියල් 10 දක්වශව මුදලක්
අවශ යයි. කවුද ශම් මුදල ශනවශ් ශ් ? ඒ මුදල ශනවශ් න ශකශනක්
නැහැ. ඒක්ව ඉතව ප්රෙල ප්ර ානයක් විධියට අප ඉනැපතශේ 
තිශෙනවශව. ඒ නිවව හුඟක් ශපෞේනලික ආයතනවශලට ඒක ලෙව
දු් නවට, ඒ ශපෞේනලික ආයතනවශලට ඒක කය් න හැකියවවශක්
ලැබී නැහැ.
විදුලිෙල හව පුනර්ජනනීය ෙල ක්ති අ වතයවං යට අප
වාතුතිවශ් ත ශවශනවශව, ඒ අය කවළවශලි්  විදුලිය නිපදවශන අයට
ඉතව ශහොඳ අය ර යක් -රුපියල් 33.20ක්- ලෙව  ජලව තිබී නැන.
ඒක ආකර්ෂ්ඨණීය මුදලක්. ශම් ප්ර න
ා ය වඳහව ඒක ඉතව ශහොඳ
විවඳු ක්. ඒ වශවශේ හුඟක් ශදශනගේ “ශම් කවළ ක් දට අප
පිළිය ක් ශයොද් න ආවශව, අපට ඒකට ඉඩ දු් ශ්  නැහැ“ ආ ජ
වශ ශය්  වඳහ්  කයමි්  ශනොශයගේ්ව ආකවයශේ  ඩ ප්රචවය
පතුරුවශමි්  ඉ් නවශව.
අප කිය් න ඕනම, 2015 වශවශර් ජ ශම් යජය ෙලයට ප්ව වුටවට
පවාශව නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතයට වශය ක් ලෙව දු් නව,
කයනැයවන, නම්පහ, ඒ වශවශේ මීශතොටමුල්ල ප්රශේ වශල කවළ
කළ නවකයටය වඳහව මුළු ශලෝකශය්  අයදුම්ප්ව කැඳවශ් න.
මීශතොටමුල්ල කවළ කළ නවකයටය වඳහව ඒ වශන විට්ව එක්
ආයතනයක් ශතෝයව ශනන තිබුටව. ඒ, 2012 වශවශර් සිට. ඒ නිවව
අප අශනක් ආයතනවශලට කැඳවී ක් කළව. කයනැයවන කවළ
අංනටය වඳහව 103 ශදශනගේ්ව, නම්පහ ප්රශේ ශේ  කවළ
කළ නවකයටය වඳහව 91 ශදශනගේ්ව ශලව ව වනම් 194ක්
ඉනැපතප්ව ශවශලව තිශෙනවශව. ඒ වශවශේ
අ වතයවං
පහක
ශල්කම්වශරු් ශන්  ව ් විත වූ ශට් ඩර් ඩුඩලයක් න්් , ඒ
වශවශේ තවක්ෂ්ඨණික ඇනයීම් ඩුඩලයක් න්්  ශතෝයලව අද ඒ
ආයතනවශලට ඒ වඳහව අවශවය ලෙව  ජලව තිශෙනවශව. පවපතවපතක
ෙලපත්රය ලැබී වක් ඇතුළත ඒ වශැඩ කටුතතු ආයම් කශළ
නැ්වනම්, ඒ ඇ්වශතෝව කවළ කළ නවකයට ක්රියවවශලිය
කය් ශ්  නැතුවශ තවශ්ව අයට ෙලපත්ර විකිණීශම් ක්රියවවශලියක් ෙවශට
එය පපතවශර්තනය කයනවශව නම්, ඒවශව වම්පූර්ටශය්  තහනම්
කයලව, යජය ැනැහ්ව ශවශලව ඒ කටුත්වත කය් න දැ්  යජය
තීයටය කයලව තිශෙනවශව.
අශේ වශවශේ යටකට ඉතව ලව දවයී, නැළශපන ක්රියවවශලිය
ත යි විදයව්ව ක කවළ යඳවශනය. නරු කථවනවයකතු නි, 1997
වශවශර්  ජ ඔෙතු ව ශලෝක ෙැංගේ ආාවය යටශ්ව මීශේ ප්රශේ ශේ 
කවළ යඳවශනයක් හද් න ගිය ෙවශ අප ද් නවශව. ඒකට වි වල
විශයෝායක් එල්ල වුටව. පළව්ව ව ව ැතිවශයටශේ   ජ ඔෙතු ව හ
ඇ ති ධුයය වඳහව තයන කයේ ජ ඒ කවළ අංනටයට විරුේා අයට
ඡ් දය ශද් න කියන අදහව ආවශව. එදව ඔෙතු ව ඒ පළව්ව ව ව
ඡ් දශය්  පැයදුශඩු ඡ් ද 9,000කි් . එදව ළශකොළඹ ගේණු අපට
එපවළ කියලව ශනන ගිය වශයවපවයශේ  ප්රතිලලයක් හැටියට ත යි
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ළබ්ලූ ැ් ඩල්ළ ප්රශේ ශේ  ශයෝා ගේණු ක් දක් ශනොඩ නැුණශඩු.
ඊට ප බවශ්ව ශනොශයක් උ්වවවහ දැරුවශව, විදයව්ව ක කවළ
අංනටයක් ඉනැ කය් න. පවනදුශර් වලමුල්ශල්, ඒ වශවශේ
හය
ප්රශේ ශේ  නල් වශළක, කක්ශවශල, ඒ වශවශේ අරුවශක්කවරු
ප්රශේ ශේ - ඒ අවශවාථවශ
 ජ අරුවශක්කවරු ප්රශේ ශේ  එය
ක්රියව්ව ක කය් න ෙැපත වුටව, පැවශැති ුතද ය ත්ව්වවශය නිවව.
නමු්ව ශනොශයක් උ්වවවහ දැරුවශව. ව වජ විශයෝාතව නිවව ඒ හැ
උ්වවවහයක් නිෂ්ඨාලල වුටව. දැ්  අපි ඒ වඳහව අලු්ව උ්වවවහයක්
දයමි්  ඉ් නවශව, විදයව්ව ක කවළ යඳවශනයක් ඇති කය් න. ඒක
ත යි එක විවඳු . ඒ වඳහව ශටෝ  එකකට රුපියල් 3,000ක්
ප ට ත යි වශැය ශවශ් ශ් . අපි සියලු අයශන්  ඉල්ලව
සිටිනවශව, කරුටවකය ශම් විදයව්ව ක කවළ යඳවශනයට විරුේා
ශවශ් න එපව කියලව. මීශතොටමුල්ල ඇතුළු නවනපතක ප්රශේ විනව
කයමි්  කවළ කඳු ශනොඩ නැසී වශැළැක්වී ට විදයව්ව ක කවළ
යඳවශන එකක් ශනොශවශයි, කිහිපයක් අද ශම් යටට අතයවශ ය ශවශලව
තිශෙනවශව.
නරු කථවනවයකතු නි, ඒ වඳහව අනිවශවර්යශය්  නිර්භීත
පියවශය නැනී ට සිදු ශවශනවශව.
පපතවය අ වතයවං ශේ  සිටි
කවලශේ  ශදොම්ශේ ප්රශේ ශේ , කිපතඳිවශැල ශ
කවළ යඳවශනය ඉනැ
කය් න ගියව වි වල විශයෝාතවවශක් ආවශව. පවයවශල්වශල වශවඩි
වුටව, උපවශවව කළව, නිලාවපත් ට පහය දු් නව. 2009 වශවශර්
පැවශැති පළව්ව ව ව ැතිවශයටයට ඉනැපතප්ව වුණු අශේ පක්ෂ්ඨශේ 
අශේක්ෂ්ඨකය් ට ඡ් දය ශද් න එපව කි වශව. එවශැනි ශනොශයක්
ශේවශල් සිදු වුටව. නමු්ව, අද ශම් යශට් තිශෙන එක විදයව්ව ක
කවළ යඳවශනය, කිපතඳිවශැල පිහිටි කවළ යඳවශනය ප ටයි.
කිපතඳිවශැල පිහිටි කවළ යඳවශනය හද් න එපව කියලව එදව ශපළපවළි
ගිය අය, අශේ ශම් කවළ යඳවශනයට පිටති්  කවළ ශනශන් න
එපව කියලව දැ්  ශපළපවළි යනවශව. ශම් යශට් ශේදවශවචකය ඒකයි.
ඒ නිවව
ළශකොළඹ ගේණු අපට එපවළ කියන ශ වශැනි කවඩ
ශේ පවලනශය්  ඈ්ව ශවශලව, සියලු පක්ෂ්ඨ නිශයෝජනය කයන
පවර්ලිශම්් තුවශ විධියට ශම් වඳහව විධි ්ව විදයව්ව ක විවඳු කට
අප සියලු ශදනව එකඟ විය ුතතු අවශවාථවවශ උදවශවශලව තිශෙනවශව.
මුළු යශට් වාථවන නටනවවශක විධි ්ව කවළ යඳවශන ඇති කිරී ට
දැ්  අවශවාථවවශ එළඹිලව තිශෙන ෙවශ ප්රකව කය් නට ඕනම.
නරු කථවනවයකතු නි, අශේ ව වජයට, අශේ පුේනලය් ට
ශම් වම්ේ ාශය්  වි වල වශනකී ක් තිශෙනවශව. පුේනලය් 
හැටියට අප හැශ ෝ අශේ නිශවශවාවශල කවළ නිර් වටය කයනවශව.
ඒ කවළ ප්ර වටය අපට විධි ්ව ර ශ දයක් න්්  අක් කය
න් න පුළුවශ් . ඒ කවළ ප්ර වටය අපට විධි ්ව ර ශ දයක්
න්්  පපතවශර්තනය කය න් න පුළුවශ් . ඒ කවළවශලි්  ඇතැම් ශේ
අපට නැවශත වවිත කය් න පුළුවශ් . ඒ නිවව එවශැනි ප්රතිප්වතී් 
අප අශේ නිශවශවාවශල අනුන නය කයනවශව නම්, කවළ පවයට
පැමිණී ඉතව අක් ශවශනවශව. අප කවළ වශර්ගීකයටය කයලව අශේ
නිශවශවාවශලි්  එ වශනකී ඉටු කයනවශව නම් ශම් ප්ර න
ා ශය් 
අතිවි වල ප්ර වටයක් විවශඳනවශව.
ද් නවශව, ඒ ආකවයශය්  වශැදන්ව ආකවයයට ක්රියව කළ,
අපට ආදර් වශ්ව වශන පළව්ව පවලන ආයතන නටනවවශක්
තිශෙනවශව. ඒ අනුවශ, ෙලංශනොඩ නනය ව වවශ, වශැලින නනය ව වවශ
වශැනි පළව්ව පවලන ආයතන නටනවවශක් අපට සිහි ශවශනවශව. අද
වශනවිට ප්රවශේය ය ව ව 330්  ආයතන 150ක් ප ට ශ ය
ක්රියව්ව ක කයනවශව. ඒවශව වවර්ථකවශ ක්රියව්ව ක කළ වම
තැනක ශපනී ගිය ශදයක් ත යි කවළ වශර්ගීකයටය කය තිබී .
එවශැනි ආකවයශය්  විධි ්ව විධියට එය කයනවශව නම්, සියයට
30කි්  ප ට කවළ පවයට එන එක අක් ශවශන එක සිදු වශනවශව.
මතක ජ පැමිණි ජප්  විේවශ්ව පිපතව අතිනරු ජනවධිපතිතු වට වහ
නරු අන ැතිතු වට ශප් වශව දු් නව, ජපවනශේ  කවළ වශර්ගීකයටය
නිවව 1930 ජනනය වුට කවළ ප්ර වටයට වශඩව අද පවයට වශැශටන
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[නරු පවධලී චම්පික යටවශක හතව]

කවළ ප්ර වටය හශය්  එකකට අක් ශවශලව තිශෙනවශව කියලව. එදව,
ජපවනශේ  හය ගුටයක් කවළ තිබුටව නම්, විධි ්ව නීති
ක්රියවදව යක් න්්  එ ප්ර වටය හශය්  එකක් ෙවශට ප්ව ශවශලව
තිශෙනවශව. ඒ නිවව අශේ ව වජ වශනකී හව ශපෞේනලික වශනකී
වශ් ශ්  ත ් ශේ නිශවශවාවශල , යවජය ආයතනවශල , ශපෞේනලික
ආයතනවශල ශ
කටුත්වත කිරී යි.
නරු කථවනවයකතු නි, එතැන ජ විශ ෂ්ඨශය් 
යජශේ 
ශයෝහල්වශලි්  ෙැහැය වශන අපද්රවශය වහ ඉශලක්ශරොනික කැළි
කවළ පිළිෙඳවශ අශේ අවශාවනය තයශේ  ශයොමු වශ් නට ඕනම. ශම්
කවයටය පිළිෙඳවශ අපි ඉතව කනනවටුශවශ්  කිය් න ඕනම. ශබ්ශර්
වශැවශ ගේණු නඳ නහනවශවය කියලව ව හය අවශවාථවවශල ශචෝදනව එල්ල
වශනවශව. ශබ්ශර් වශැවශට අද තිශෙන ශලොගේ ප්ර ානය ශකොළඹ හ
ශයෝහලයි. ඒ වශවශේ
හනුවශය කැළි කවළ හවශැලි නඟට ශනන
ය් ශ්  ැද ඇළයි. ශම් ැද ඇළට ත යි හනුවශය හ ශයෝහශල්
කැළි කවළ නිගේ්ව වශ් ශ් . ඒක වවහසික අපයවායක්. ශයෝහල්වශල
තිශෙන වවයනික අපද්රවශය වම්ේ ාශය්  විධි ්ව විදයව්ව ක
ර යක් ඒ ශයෝහල් විසි්  ක්රියව්ව ක කළ ුතතුයි. ඒවශව ෙැහැයට
ශනන ය් න කිසිශව්ව ඉඩ ශද් න ෙැහැ.
ඒ විතයක් ශනොශවශයි. අද වශන විට ඉශලක්ශරොනික කැළි කවළ
වි වල වශ ශය්  ජනනය වශනවශව. අපි එදව 200  ජ ළපිළිවරුළ
වශයවපවයය යටශ්ව ඉශලක්ශරොනික කැළි කවළ එකතු කය් න,
ඒවශව ප්රතිච්රීයකයටය කය් න ශයොමු කළව. දැ්  ශ ය එදවට වශඩව
ප්රෙල ප්ර ානයක් වශනවශව. අනවනතශේ   ජ මීට්ව වශඩව ප්රෙල ප්ර ානයක්
වශනවශව. ශ ොකද, අනවනතය කිය් ශ්  තනිකය ඉශලක්ශරොනික
ුතනයක්. විශ ෂ්ඨශය්  නිකල්, කැඩ්මියම් වශැනි ෙැය ශලෝහ න්් 
ත යි අශේ ජංන දුයකථන ආ ජ වම ශදයක උෂ්ඨාට්වවශය
පවලනය කය් ශ් . ශම්වශව වව වනය පපතවයයට නිගේ්ව වුශටෝව,
අනිවශවර්යශය්  අශේ වශගේනක් ශයෝන ඇතුළු ශයෝනවෙවාවශලට
යවනක ආකවයයට ෙලපව් න ඉඩ තිශෙනවශව. දැනු්ව ෙලපවමි් 
තිශෙනවශව. එ නිවව විශ ෂ්ඨශය්  ඉශලක්ශරොනික අපද්රවශය
වව වනය කවළ ශනොඩට ශනොගිහි්  ඒවශව ශවශන ප්රතිච්රීයකයටය
කිරී ඉතව අතයවශ ය කවයටයක් ෙවශ කිය් න ඕනම. ඒ අනුවශ
වවයනික අපද්රවශය, ඉශලක්ශරොනික අපද්රවශය නනය ව වවශල
කවළවශලට එකතු ශවශ් න කිසිශව්ව ඉඩ ශද් න ෙැහැ. ඒවශව
ශවශන පපතවශර්තනය කිරී ට අපි සියලුශදනවශේ කැප වී
අතයවශ යයි.
නරු කථවනවයකතු නි, ශම් කවළවශලි්  විදුලිය නිපද වූවශ්ව,
ශවශන ශ ොනවශව කළ්ව, අවශවවනශේ  කවළ ෙැහැය කිරීශම්
වාථවනයක් අවශ යයි කියලව අපි තක තෙව නත ුතතුයි. විදුලිය නිපද
වූවශ්ව, අවශවවනශේ  සියයට 20ක් ඉතිපත වශනවශව. ඒ සියයට 20
තැ් ප්ව කිරී ට අප විධි ්ව වාථවනයක් වකවා කිරී කළ ුතතුයි.
පවනදුශර් වලමුල්ශල් ශම් කටුත්වත කය් න ගියව. ඒ වශවශේ
අවිවාවවශ ල්ශල් ශම් කටුත්වත කය් න ගිය අවශවාථව ශදකක ජ
ඉඩකඩ ලෙව දු් ශ්  නැහැ. ඒ වශවශේ තවශ්ව ශනොශයක්
ප්රශේ වශල ශම් කටුත්වත කය් න ගිය්ව ඒ වඳහව ඉඩකඩ ලෙව
දු් ශ්  නැහැ. නමු්ව ුතේාශය්  පවාශව; ත්රවාතවශවදය පයවජය
කිරීශ ්  පවාශව එදව සිට අදහවා කය ශනන තිබුණු තැනක් වශන,
සිශ ් ති වංවාථවවශ වතු පු්වතලශම් අරුවශක්කවලු ප්රශේ ශේ 
හිපතනල් කැඩී නිවව ඇති වී තිශෙන වශළවශල් වහිත ප්රශේ ය ශතෝයව
න්වතව. ශම් වඳහව 2014 අශනෝවාතු වවශේ  කැමතනට් අනු ැතියක්
ලෙව ශනන විදයව්ව ක වශ ශය්  ශවශන අායයනයක් කළව;
පවපතවපතක අායයනයක් කළව. 1930 නට් වශල හිපතනල් කඩපු,
නශේවශවඩිය ප්රශේ ශේ  වාථවනයක් ඒ වඳහව ශතෝයව න්වතව. නමු්ව
වශනජීවී ශදපවර්තශම්් තුවශ 2013 ජනවශවපත වවශේ  15වශන දව දැනුම්
දු් නව, ඒ වාථවනශේ  විල්ප්වතුශ ශප්රෂ්ඨට කලවපශේ  තිශේ ශ් ,
විදයව්ව ක ර යකට ශහෝ එතැනට කැළි කවළ ෙැහැය කය් න
ඉඩ ශද් න ෙැහැයි කියලව.
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ඒ අනුවශ, -අශේ පවපතවපතක ශහතු ත- එ වශයවපිතිය වඳහව
ශතෝයවන්ව වාථවනය අපට අහිමි වුටව. නමු්ව, අපි ඒශක් 
අධාර්යවශ්ව ශවශලව නැහැ. අපි එ වශයවපිතිය වඳහව ශවශන්ව
වාථවනයක් ශතෝයව ශනන තිශෙනවශව; පපතවය අායයනයක් කයශනන
යනවශව; ඉංජිශ් රු ය අායයනයක් කයශනන යනවශව. එය වවර්ථක
වුශටෝව, ඉනැපත වව ශදශක් ජ එහි වශැඩ කටුතතු ආයම් කය් න
යජය කැපවීශ ්  සිටින ෙවශ අප ප්රකව කය් න ඕනම.
නරු කථවනවයකතු නි, වම වශවයක හිපතනල් ශටෝ  දහතු් 
ලක්ෂ්ඨයක් කඩනවශව. එ හිපතනල් කඩන වම වශළක් නැවශත පියවිය
ුතතුයි. ශකොළඹ ඇතුළු එ ප්රශේ ශේ  අවුරුේදකට නිර් වටය
ශවශ් ශ්  ශටෝ  හවයලක්ෂ්ඨයකට ආව් න කවළ ප්ර වටයක්. ඒ
අනුවශ ඉතව පහ බශවශ්  එ හිපතනල් කඩන වම වශළක් නැවශත
පියවිය හැකියි. කවළවශල තිශෙන අපජලය විදයව්ව ක
ර ශ දයකට අනුවශ ඉවශ්ව කය් න වශැඩ පිළිශවශළක් හදලව, ඒ තුළ
නැබ් ශවශන මීශ්ව් , කවේ  ශ ොශනොක්වයිඩ් වශැනි වශවුත්  ඉවශ්ව
කය් න වශැඩ පිළිශවශළක් හදලව, විදයව්ව ක ර ශ දයකට කවළ
යඳවශනය්  ඇති කළ හැකියි. අද ශදොම්ශේ ප්රශේ ශේ  තිශෙනවශව
වශවශේ කවළ යඳවශනයක් ශහෝ ඊට වශඩව හව පපත වටශේ  කවළ
යඳවශනයක් අපට එහි රැඳවිය හැකියි. එය ශනොඩ නැ
වඳහව
මුලි්  ශතෝයවන්ව වාථවනය -ප බ ගිය යජය විසි්  ශයෝජනව කයලව
කටුතතු කයපු ඒ වාථවනය- පවපතවපතක ඇනයීශ ්  අපට අහිමි
වුට්ව, අලු්ව වාථවනයක එ කටුත්වත කයශනන ය් න යජය
ක්රියව කයන ෙවශ ප්රකව කය් න ඕනම. ඒ අනුවශ ඉනැපත කවලශේ  ජ අපි
පියවශය නටනවවශක් ළඟව කයනත ුතතුයි.
පළමුවශ වම නිවශවක කැළි කවළ කළ නවකයටයකට වම
ශකශනගේශේ ශපෞේනලික දවයක්වවශය ලැමතය ුතතුයි. ඒ වශවශේ
ව වජශේ  දවයක්වවශය ලැමතය ුතතුයි. ප්රවශේය ය ව ව, නනය ව ව
ත ් ශේ කැළි කවළ ායවාථවන වශන කීශ ්  ුතතුවශ හව මීශතොටමුල්ශල් කළව වශවශේ, වශනකීම් වියහිතවශ ශනොශවශයි.ප්රමිතියකි්  ුතතුවශ නඩ්වතු කළ ුතතුයි. ඒ වශවශේ අනවනතය වඳහව
යට පුයව අතයවශ ය වාථවනවශල විදයව්ව ක කවළ රැඳවුම්කයට,
විදයව්ව ක කවළ ෙහලුම්කයට නිර් වටය කළ ුතතුයි. අලුති් 
ශනොඩ නැශඟන අශේ වශයවය නනයය, තවක්ෂ්ඨට නනයය වශැනි ඉහළ
නටශේ  වාථවන වඳහව කවළවශලි්  විදුලිය නිපදවශන ඉහළ නටශේ 
කවළ ප්රතිච්රීයකයට ායවාථවන ඉනැකිරී ට අප ක්රියව කයන
ෙවශ්ව ප්රකව කයනවශව. මීශතොටමුල්ල ශේදවශවචකශය්  මිය ගිය
පිපතවාවශලට සිදු කයන ශලොගේ ශනෞයවශය ත යි, ශම් යශට් පවශතින
කැළි කවළ ප්ර ානය විවීම වඳහව්ව, අනවනතශේ  ශනොඩ නැශඟන
කැළි කවළ ප්ර න
ා ය විවීම වඳහව්ව ක්ති ්වවශ හව නිර්භීතවශ ඉනැපත
පියවශය තැබී . ඒ වඳහව අද ශම් පවර්ලිශම්් තුවශ වම් ත කළ
ශයෝජනවවශ පදනම් කයශනන අපි කටුතතු කළ ුතතුයි. ශ
ශයෝජනවවශ ශනන එ් ශ්  කිසිශව්ව ප්රජවත් ත්රවශව ජ උේශෂෝෂ්ඨට
ර්දනය කය් න, එශහ නැ්වනම් ඒ ආකවයයට එන ජනතවවශශේ
විශයෝාතව ර්දනය කය් න ශනොශවශයි. ව වාත ජනතවවශශේ
 බවශශවත වඳහව අවශ ය කයන ඉනැපත පියවශය විදයව්ව කවශ තැබී ට
අවශ ය කයන අතයවශ ය නීති ක්රියවවශලියක් ෙවශට පපතවශර්තනය කය
න් නයි. ඒ වඳහව අපි සියලු ශදනවශේ එකඟතවවශ ඇති කය නත
ුතතුයි. එය ත යි ඒ මිය ගිය පිපතවාවශලට කයන ශලොගේ ශනෞයවශය
කියන එක ප්රකව කයමි් , අතීතශය්  පවඩම් ඉශනන ශනන අපි
අනවනතය ශනොඩනඟව නනිමු කියන ශයෝජනවවශ්ව ඔෙ ශවශත
කයමි් ,
නිහඬ වශනවශව.

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශෙොශහො වාතුතියි.

මීළඟට නරු විජිත ශහය්ව ් ්රීතු ව.
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ෙුණ විජිත ප්හේදත් මහතා

(ைொண்புைிகு ெிஜித சஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)
නරු කථවනවයකතු නි, මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද නවය
යමශ ්  ජීවිත හවනි වූ ඒ 33ශදනව පිළිෙඳවශ්ව, ඉ්  විවිා පීඩවවශ් ට
ලක් වූ එ ප්රශේ ශේ  ජනතවවශ පිළිෙඳවශ්ව අශේ ශ ෝකය මුලි් 
ප්රකව කයනවශව.

නරු කථවනවයකතු නි, ළගේණු ප්ර න
ා යළ ජවතික ප්ර ානයක්.
ජවතික ප්ර න
ා යක් ශව වලකව ඒ ප්ර න
ා ය විවඳිය ුතතුවශ තිශෙනවශව.
නමු්ව, අවශවවනවවශකට අවුරුදු 39ක් තිවාශව වරුශවශ්  වරුවශට ශම්
යට පවලනය කළ කිසිදු ආඩුක්වශක් ශම් ප්ර න
ා ය ජවතික ප්ර ානයක්
ශව වලකව විවඳුම් ලෙව ශද් න ව ්ව වුශඩු නැහැ. එ නිවව
ත යි මීශතොටමුල්ල ශේදවශවචකය වශැනි ශේදවශවචකයකට අපට
මුහුට ශද් න සිේා වුශඩු.
අප විවිා වශයවපිති වඳහව මුදල් ශවශ්  කයනවශව. හව වර්න,
වශයවයවශල්, ගුවශ්  ශතොටුශපොළවශල් ආ ජ විවිා වශයවපිති වඳහව
රුපියල් ශකෝටි නට් , මිලියන නට් , මතලියන නට්  අපි මුදල්
වියදම් කයනවශව. නමු්ව, යශට් හ ජනතවවශශේ තැශවශන ජවතික
ප්ර න
ා යක් වුට ළකවළ කළ නවකයටයළ ශවශනුශවශ්  අප මුදල්
ශවශ්  කිරීම් කයලව නැහැ; ඒ වඳහව අවශාවනය ශයොමු කයලව නැහැ;
ඒ වඳහව වශයවපිති වකවා කයලව ක්රියව්ව ක කයලව නැහැ. විවිා
අවශවාථවවශල ජ අපට අහ් න ලැබුටව, ළශම්වශවට විදයව්ව ක විවඳුම්
තිශෙනවශව. ශම්ක විවඳ් ශ්  ශ ශහ යි. ඒක ත යි ශම්කට
තිශෙන නිය විවඳු ළ කියලව. එවශැනි කථව අපි ඕනම තයම් අහලව
තිශෙනවශව. අපට අද්ව අහ් න ලැශෙනවශව. හැෙැයි, ඒ කථවවශලි් 
කිසි වශැඩක් ශවශලව නැහැ. ශ ොකද, යටක් විධියට න්වශතෝව අපි
අව ්ව ශවශලව තිශෙනවශව ළකවළ කළ නවකයටයළ කියන
ප්ර න
ා යට වැෙම විවඳු ක් ලෙව ශද් න. ඒකට ප්රාවන ශහතු
කිහිපයක් තිශෙනවශව. එකක් ශම්කට වුවශ නවවශක් නැතික .
ෙලයට ප්වවශන ආඩුක් කිසිවශකට ශම් ගේණු ප්ර න
ා ය විවීම වඳහව
ශවශච්ච වැෙම අවශංක වුවශ නවවශක් තිබුණු ෙවශක් ඉතිහවවය පුයවවශට
ශේශ් ශ්  නැහැ.
ශදවශන කවයටවවශ ත යි, ශම් ගේණු කිය් ශ් , ඇ්වතට වල්ලි
හම්ෙ කයන එක්තයව වෆියවවශක්. ශම් වෆියවවශට ශම් යශට් විවිා
ශේ පවලනඥශයෝ්ව වම්ේ ායි. ඒ වශවශේ ව හය නිලාවරී
කඩුඩවය ගේ්ව ශම්වශවට වම්ේ ායි. ජවතික වශ ශයනු්ව එශහ යි;
ප්රවශේය ය වශ ශයනු්ව එශහ යි. ශම් ගේණුවශලි්  වල්ලි හම්ෙ
කයන ශේ පවලනයක් ඒ වශවශේ ගේණුවශලි්  වල්ලි හම්ෙ කයන
නිලාවපත පැලැ් තියක් අශේ යශට් මතහි ශවශලව තිශෙනවශව. ඒ
නිවව ්ව ශම් ප්ර න
ා ය විවිා පැතිවශලට ඇශදනවශව.
අශනක් පැ්වතට ශම් ගේණු ඉවශ්ව කිරී
හව ගේණු
කළ නවකයටය පිළිෙඳවශ විධි ්ව යව් ත්රටයක් වකවා කය
නැහැ. අද ාය ආඩුක්වශ එකක් කියනවශව; පළව්ව ව වවශ තවශ
එකක් කියනවශව; නනය ව ව, ප්රවශේය ය ව ව තවශ එකක් කියනවශව.
මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද න්වශතෝව දැ්  ව හරු කියනවශව,
''ශම්ක අපට අයිති නැහැ, ශම්ක අයිති පළව්ව ව වවශට'' කියව.
පළව්ව ව වශවශ්  කියනවශව, ''ශම් ප්ර න
ා ය විවද් න අපි ැනැහ්ව
ශවශ් න උ්වවවහ කළව. හැෙැයි, පපතවය අධිකවපතශය්  අපට
ඒවශවට ඉඩ දු් ශ්  නැහැ, නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතශය්  අපට
ඉඩ දු් ශ්  නැහැ'' කියව. ශම් විධියට විවිා කථව ඇශහනවශව.
එයි්  ශප් නුම් කයනවශව, ශ තැන කඹ ඇනැල්ලක් තිශෙන ෙවශ.
ආයතන - ආයතන අතය, හජන - නිශයෝජිතවයතන අතය, ඒ
වශවශේ නිලාවපත්  අතය ශම් පිළිෙඳවශ කඹ ඇනැල්ලක් තිශෙනවශව.
ශම් කියන සියලු ශහතු ත ත යි නරු කථවනවයකතු නි, අද
ශවශනශකොට ශම් ප්ර න
ා ය හව දැශවශන, ඔක් දුවශන ප්ර ානයක් ෙවශට
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ප්ව ශවශලව තිශේ ශ් . ශම් වෆියවවශ පයවද කය් න කිසිදු
ශේ පවලන අධිකවපතයකට ෙැපත වුටව; කිසිදු ආඩුක්වශකට ෙැපත
වුටව. එ නිවව ශ ොනතයම් කයිවශවරු නැහුවශ්ව, ශ ොනතයම්
විදයව්ව ක පැහැනැලි කිරීම් කළ්ව, ඇ්වත ශහතුවශ, ඇ්වත
කවයටවවශ ශම් ගේණු එක්ක වම්ේ ා වුට ශම් ''ගේණු වෆියවවශ''
පයදවශ් න ශම් ශවශනශතක් කිසිදු ආඩුක්වශක් ව ්ව ශවශලව නැති
වී යි. එ නිවව ත යි, ශම් ගේණු කඳු ශම් තයම් ශනොඩ නැශහ් න
ප්රාවන ශහතුවශක් ශවශලව තිශේ ශ් .
අද ශම් ජවවශවය ශහළිදයවු කිරී , ශ තැන තිශෙන ශම්
ෙඩශනෝවාතයවශව ජ ශේ පවලනය ශහළිදයවු කිරී නිවශැයනැවශ සිේා
ශවශ් ශ්  නැහැ. ඒ ශවශනුවශට සිේා කය් ශ්  ශ ොකක්ද? ශම්
ගේණු තැ්  තැ් වශලට ශනන ගිහි්  දැමී යි. එයි්  හජනතවවශ
පීඩවවශට ප්ව ශවශනවශව. ඒ පීඩවවශට ප්ව ශවශන ජනතවවශ ත ් ශේ
අහිංවක විශයෝාය දක්වශනශකොට, ඒ විශයෝාය දක්වශන ජනතවවශ
ර්දනය කය් නට අටපන්ව ශේනවශව; නැවට් නිශ දන ශේනවශව;
ශවශන ෙලකව හද් න හදනවශව. ශම් ප්ර න
ා යට වැෙම විවඳු
ශදනවශව ශවශනුවශට ශ ය තුපිටි්  අල්ලව ශනන ශ යි්  පැන
නැුණණු
හජන පීඩවවශ නිවව ඇති වුට ත්ව්වවශය පවලනය
කය් න දැඩි ර්දනකවරී නීති-රීති ශේ් න උ්වවවහ කයනවශව.
ඒක ත යි අද ජනවධිපතිතු ව
ශම් කය තිශේ ශ් .
ජනවධිපතිතු ව ශම් විශ ෂ්ඨ නැවට් නිශ දනය නිගේ්ව කශළ ශම්
විශයෝාතවවශ්  දක්වශන, ඇ්වතට
පීඩවවශට ප්වවශන ජනතවවශ
ළත ් ශේ ප්රශේ වශලට ගේණු ශනනැල්ලව තවශ්ව මීශතොටමුල්ලක්
කය් න එපව ළකියව ත ් ශේ අහිංවක විශයෝාය දක්වශනශකොට
ඒවශව යටප්ව කය් න, පවලනය කය් න ත යි ශම් නීති-රීති අද
ශනනැවි්ව තිශේ ශ් . එ නිවව ශම්ක ශනොශවශයි වැෙම
උ්වතයය. ශම් ප්ර ානය හපතයට පැහැනැලිවශ, හයශය්  ශ්වරුම්
අයශනන ආඩුක්වශක් විධියට ඒ වදහව ජවතික ැනැහ්ව වී ක්
වශහව
කළ ුතතුවශ තිශෙනවශව. දැනු්ව එශහ
උ්වතයයක්
තිශෙනවශවය කියව අපට ශේ් ශ්  නැහැ. විවිා ඇ තිවශරු් ශේ
ප්රකව අපට ඇශහනවශව. විවිා ඇ තිවශරු් ශේ ඊනියව විවඳුම් අපට
ඇශහනවශව. හැෙැයි ඒවශව ප්රවශයෝගික තලයට ශේ් න ගියව
ශකොශහො ද ඒවශව කය් ශ්  කියන
එක පිළිෙඳවශ නි චි
ා ත
ැනැහ්ව වී ක් ශම් වශනශතක් සිේා ශවශලව නැහැ.
කවළ ෙැහැය කිරී ට අදවළවශ කටුතතු කයන යජශේ 
ආයතනවශලි්  ශ ොනවශවද දැ්  පට්  ශනන තිශෙන වශයවපිති,
ශ ොනවශවද  ජ තිශෙන විවඳුම් කියව ශවොයව ෙැලුවශව , තවශ හපතයට
පැහැනැලිවශ ශම් වඳහව වුට වාථියවවය විවදු ක් ආයම් කය නැති
ෙවශ ශපශනනවශව. තවශ ්ව කය් ශ්  ශකොළඹ තැ්  තැ් වශල
එකතු ශවශන ගේණු ටික තවශ ශකොතැනකට ශහෝ ශනන ගිහි්  ද න
එක. අද්ව මුතුයවජශවශල, ශකයවශලපිටිශේ 
ලිට්ශයෝ
නමවා
ආයතනශේ  එහව පැ්වතට උශේ සිට රෑ ශවශනතුරු ගේණු ශනන
ගිහි්  ද නවශව. එච්චයයි. ශ ොකක්ද පට්  න්ව වශයවපිතිය?
ශකොශහද පට්  ශනන තිශේ ශ් ? එශහ පට්  න්ව ෙවශක්
අපට ශේ් ශ්  නැහැ. කතවවශක් තිශෙනවශව. හැෙැයි ඒ කතවවශලි් 
වශැඩක්නැහැ. ඒවශව ක්රියවවශට නැන්ලව නැහැ.
අපට තකයි ඉතිහවවය. එදව බ්ලූ ැ් ඩල් ගේණු ක් ද අහව
උවට නන්නශකොට බ්ලූ ැ් ඩල් ක් ද පවමුළට ගිහි්  කි ශ , ළ
අපි වශවය ශදකක් ඇතුළත ශම් ක් ද ව තලව කයනවශව ළ කියවයි.
මිනිවා බ අ්වපුඩි නහලව ෙලව ශනන හිටියව බ්ලූ ැ් ඩල් ගේණු ක් ද
ව තලව ශවශනතුරු. හැෙැයි අවුරුදු ශදකක් ශනොශවශයි දැ්  අවුරුදු
දහයක් නත ශවශලව තිශෙනවශව. අද ශවශනතුරු බ්ලූ ැ් ඩල්
ගේණුක් ද ව තලව කශළ නැහැ. ඉතිහවවශේ  ජ්ව එශහ කථව
කි වශව. අද්ව අපට එශහ කථව ඇශහනවශව. මීශතොටමුල්ල ගේණු
ක් ද වව 3ක් ඇතුළත ඉවශ්ව කයනවශව කියලව කියනවශව.
ශකොශහො ද ඉවශ්ව කය් ශ් ? අපි ද් නවශව, වව වනයශය් 
දවශවකට ගේණු ශ ට්රික් ශටෝ  00ක් විතය එකතු ශවශන ෙවශ.
අවුරුේදකට දවශවා 335යි.
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ෙුණ පාධලී චේපික දටවක මහතා

(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணெக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)
පැහැනැලි කිරී ක් කය් න ට ශපොඩි අවශවාථවවශක් ශද් න.
මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද වව 3කි්  ඉවශ්ව කයනවශව කියලව කිසි
ශකශනක් කියලව නැහැ. අපි ත යි කියලව තිශේ ශ් , වව 5ක්
ඇතුළත ඒ ගේණු ක් ද වාථවවශය කයනවශව කියලව. ඒ ගේණු ක් ද
තවශ්ව නැයශවශලව මතඳ වශැශට් න ශනො ජ - කඩව වශැශට් න ශනො ජ වාථවවශය කයනවශව. ඊළඟ පියවශය හැටියට ශ ොකක්ද කය් ශ් 
කියලව අපි වව 5කට පවාශව ෙලනවශව.

ෙුණ විජිත ප්හේදත් මහතා

(ைொண்புைிகு ெிஜித சஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)
වාථවවශය කයනවශව කියන එශක්  ඔෙතු ව අදහවා කශළ
ශ ොකක්ද?

ෙුණ පාධලී චේපික දටවක මහතා

(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணெக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)
නරු ් ්රීතු නි, වාථවවශය කයනවශව කිය් ශ්  ශම්කයි. දැනට
එය කඩව වශැටීශම් තර්ජනයක් තිශෙනවශව. ඒ වශවශේ ඒ අවශට
ප්රශේ ය වම්පූර්ටශය්  වශගුයක් ෙවශට ප්වශවශලව තිශෙනවශව. ැයි
වවශේ  වශැසි ආවශට පවාශව ඒ ප්රශේ තවශදුයට්ව යටවීශම්
තර්ජනයක් තිශෙනවශව. එ ගේණු ක් ශද්  අවශට ප්රශේ යට
තර්ජනයක් එල්ල ශනොවශන ආකවයයට එ ගේණු ක් ද යම් පවලිත
ත්ව්වවශයකට ප්ව කිරී ත යි එහි අදහව වශ් ශ් .

ෙුණ විජිත ප්හේදත් මහතා

(ைொண்புைிகு ெிஜித சஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)
ඒ කිය් ශ්  එ ගේණු ක් ද වව 3ක් ඇතුළත එතැනි්  ඉවශ්ව
කයනවශව කියලව ඔෙතු ් ලව කිය් ශ්  නැේද?

ෙුණ පාධලී චේපික දටවක මහතා

(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணெக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)
අපි කවුරුවශ්ව එශහ කියලව නැහැ.

ෙුණ විජිත ප්හේදත් මහතා

(ைொண்புைிகு ெிஜித சஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)
එශහ නම් ශහොඳයි. එතශකොට පැහැනැලියිශ් . ඒ කිය් ශ් ,
ඒ වශැශඩ් ශකශය් ශන්ව නැහැ. ශම් තයම් වශයවනයක් වුණු ඒ ගේණු
ක් ද එතැනි්  ඉවශ්ව කය් න කියවයි ඒ ප්රශේ ශේ  ජනතවවශ
කිය් ශ් . ශ තු ව පිළින් නවශව, ශම් ආඩුක්වශට ඒ ගේණු ක් ද
ඉවශ්ව කය් න වශැඩ පිළිශවශළක් නැහැ කියලව. ඒක ත යි දැ් 
ඔේපු ශවශලව තිශේ ශ් . [ෙවාව කිරී ක්] දැ්  ශේ ශවශලවවශ. ඒක
පැහැනැලිවශ ඔේපුශවශලව තිශෙනවශව.

ෙුණ පාධලී චේපික දටවක මහතා

(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணெக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)
ඒ කථවවශ වශැරැනැයි. ඒක ඔෙතු වට ශනොශවශයි කවටවශ්ව කය් න
ෙැහැ. එතැනට වශවහනයක්වශ්ව ය් න ෙැහැ.

ෙුණ විජිත ප්හේදත් මහතා

(ைொண்புைிகு ெிஜித சஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)
ගේණු ක් ද වාථවවශය කයනවශව කිය් ශ් , ඒ ගේණු ක් ද හ
ක් දක් හැටියට එතැන වවි කයනවශව කියන එකයි. වාථවවශය
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කයනවශව කියලව කිය් ශ් , ඒ ගේණු ක් ද එතැන නල් කයනවශව
කියන එකයි. ඒක එතැන ත යි තිශේ ශ් . ඒක ඉවශ්ව කිරී
වඳහව වශැඩ පිළිශවශළක් නැහැ. ඒක ත යි ප්ර ානය. අලුති්  ගේණු
දව් ශ්  නැහැයි කියන එක හපත. ඒ මිනිවා බ ගේණු දව් න
ශද් ශන්ව නැහැ. එතැනට ගේණු ශනනැල්ලව දව් න ශද් ශ් 
නැහැ. නමු්ව, ඒ ගේණු ක් ද එතැන නල් කයනවශව; වාථවවශය
කයනවශව. ඒක ශනොශවශයි විය ුත්වශ්ව. එශහ නම්, ඒ ගේණු ටික
එතැන ප්රතිචක්රියකයටය කිරීශම් වශැඩ පිළිශවශළක් ආඩුක්වශට
තිමතය ුතතුයි. ඒ වශැඩ පිළිශවශළ ශ ොකක්ද? වාථවවශය කයනවශව කියලව
ඒ ගේණු ක් ද එතැන නල් කයන එක ශනොශවශයි උ්වතයය. දැ් 
ඉනැපතප්ව කළ ජපවන නිශයොජිතය් ශේ වශවර්තවශවශ්  පැහැනැලිවශ
කියනවශව, එ
ගේණු ක් ශද්  මීශ්ව්  වශවුතවශ ශකොප ට
ප්ර වටයක් නිගේ්ව ශවශනවශවද කියලව. ඒක ඒ ජනතවවශශේ
ශවෞණයයට ශකොයි තයම් හවනිකයද කියලව ඒශක් කියනවශව. එශහ
නම් ඒ ගේණු ක් ද නල් කයලව හපතය් ශ්  නැහැශ් . එශහ
කශළෝව මීශ්ව්  වශවුතවශ නිගේ්ව වී නතය ශවශ් ශ්  ශකොශහො ද?
ඒ නිවව දැ්  අතයවශ ය වශ් ශ්  ඒ ගේණු ටික ප්රතිචක්රියකයටය
කිරී වඳහව වුණු වශැඩ පිළිශවශළක්. ඒ වඳහව ත යි ආඩුක්වශ වශහව
ැනැහ්ව විය ුත්වශ්ව. එශහ නැතුවශ ඒ ගේණු ටික ගිහි්  දවලව, එශව
ද න තැ් වශල නල් කශළෝව, ඒ තැ් වශල ජනතවවශ්ව විරුේා
ශවශනවශව. ශ ොකද, අශනක් ජනතවවශ තැ්  තැ් වශල කිය් ශ් ,
ළඅශේ තැ් වශලට ශම් විධියට ගේණු ශනනැල්ලව දවනශකොට, ඒක
තවවශකවලිකවශ කයන ශදයක් විතයයි කියලව ආඩුක්වශ කියනවශවළ
කියවයි. වශවයකට, ශදකකට විතයයි කියලව කියනවශව.
මීශතොටමුල්ලට ගේණු දවනශකොට්ව කි ශ එශහ ත යි. හැෙැයි,
ඒක එශහ වුශඩු නැහැ. අ් ති ට කියනවශව, ශම්ක ත යි වාථිය
උ්වතයය කියලව. ඊට පවාශව කියනවශව, ඒ ගේණු ක් ද එතැන
වාථවවශය කයනවශව කියලව. ඒ කිය් ශ්  ආනවනතශේ ්ව එතැන ගේණු
ක් දක්. ඒකද උ්වතයය? යශට් ජනතවවශ ෙලවශපොශයෝවතු
ශවශ් ශ් , ඒ ගේණු ප්රතිචක්රියකයටය කිරී වඳහව වූ කඩිනම්
ැනැහ්වවී ක්. එශහ එකක් ත යි කළ ුතතු ශවශ් ශ් .
මීශතොටමුල්ලට ගේණු ගිහි්  දවපු ඉතිහවවය අයශනන ෙලමු.
2009 ජ බ්ලූ ැ් ඩල් ගේණු ක් ද තවශ්ව වි වල කය් න එපව කියලව
උවවවි තී් දුවශ ආවශට පවාශව ඒ ශ ොශහොශ්ව තිබුණු ආඩුක්වශට ඒ
වඳහව උ්වතයයක් තිබුශඩු නැහැ. ඒ ශ ොශහොශ්ව තිබුණු ආඩුක්වශ
ක්ෂ්ඨණිකවශ කශළ, ශකොශලෝ නවශ ගේණු විතයක් ද මි්  තිබුණු
මීශතොටමුල්ලට මුළු ෙවානවහිය පළවශ්ව ගේණු ටික දව් න තී් දු
කිරී යි. එදව ශකොශලෝ නවශ මීශතොටමුල්ල ප්රශේ ශේ  ජනතවවශ
කි වශව, ළශ තැනට ගේණු ශනනැල්ලව දව් න එපව. ශම්ක
ජනවකීර්ට ප්රශේ යක්. ශ තැන මිනිවා බ දහවා නටනක් ජීවශ්ව
ශවශනවශව. අශේ ශනවශල් ශදොයවශල් තිශේ ශ්  ශ තැන. අපි
ආ ාවශවව, ප්ර වශ
ා වව කය් න ඕනම. අශේ ජීවිත නැටනැහිලව
තිශේ ශ්  ශම් හ ශපොශළොවශ්ව එක්ක. ඒ නිවව ශ තැනට ගේණු
ශනනැල්ලව දව් න එපව.ළ කියලව. හැෙැයි, එදව තිබුණු ආඩුක්වශ
ශ ොකක්ද කශළ? අද නැවට් නිශ දන නහලව, ෙලකවයවශල් හදලව,
ෙලහ්වකවයය පවවිච්චි කයනවශව. අද diplomatic විධියට
ෙලහ්වකවයය පවවිච්චි කයනවශව. හැෙැයි, එදව ැදමුලශ්  විධියට
ෙලහ්වකවයය පවවිච්චි කළව. එච්චයයි ශවශනව. එදව ශනෝධව ය
යවජපක්ෂ්ඨලවශේ නිශයෝන ත ශපොලීසිය, හමුදවවශ දවලව, ප්රශේ ශේ 
ජනතවවශශේ විශයෝාය ශනොතකව ෙලහ්වකවයශය්  ත යි එතැනට
ගිහිල්ලව ගේණු ටික පිශය ශ .
"ශ තැනට ගේණු දව් න එපවළ කියලව නම්වශවසී්  වව කවමීවශ,
වවාවයටවශ විශයෝාය දැක්වූශ ඒ නිවයි. හැෙැයි, අ් ති ට
ශ ොකද කශළ? ශපොශයෝ දු දු් නව; වවකච්ඡව පැවශැ්වවූවශව.
වවකච්ඡවවශල ජ කි වශව, "නැහැ. අපි ශම් ගේණු දැමී නතය කයනවශව.
ගේණු ටික ඉවශ්ව කයනවශවළය කියලව. නමු්ව ඒ කිසිවශක් කශළ නැහැ.
අ් ති ට ප්රශේ ශේ  ජනතවවශ උවවවි ගියව; ශරෂ්ඨාධවධිකයටයට
ගියව. ශරෂ්ඨාධවධිකයටයට ගිහිල්ලව තී් දු න් න ත්ව්වවශයට පවශව
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ආවශව. එදව නම්වශවසී්  වව කවමීවශ කළ උේශෂෝෂ්ඨටයට, උපවශවවයට,
වතයරහයට
ශකොශළෝ නවවශ
නනය
ව වශ
හිටපු
නනයවධිපතිතු ් ලව ඇතුළු ැය කඩුඩවයම් - ගේණුවශලි්  වල්ලි
හම්ෙ කයන වෆියවවශ- ගිහිල්ලව අ වනුෂික ශලව පහය දු් නව. ඒ
තිබුණු වතයරහශේ  අට්ටවලය කඩව මතඳ  බණු වි බණු කළව. එශහ
කයලව ත යි ගේණු ක් ද නැවශත පිශය ශ . එශහ්ව ඒ ප්රශේ ශේ 
ජනතවවශ නැගි්  නැනට විශයෝාය දැක්වූවශව. විශයෝාය ශනොතකව ශම්
ආඩුක්වශ්ව ෙලයට ප්ව වුටවට පවාශව ඒ ගේණු ක් ද කශර්
තියවශනන ගියව. ළශම් ගේණු ක් ද ශනොඩ නැහුශ යවජපක්ෂ්ඨ
පවලනය. අපි ශම් ගේණු ක් ද ඉවශ්ව කයනවශව.ළ කියලව එදව
ැතිවශයට ශ ලවශ  ජ්ව වහතික වුටව; ශපොශයෝ දු වුටව.
ශකොශළෝ නවවශ ප්රශේ ශේ  ශේ පවලන නිශයෝජිතශයෝ ජනතවවශ
ඉවාවයහට ගිහිල්ලව ප්රතිඥව දු් නව අපට තකයි. අ් ති ට අද ඒ
හජන නිශයෝජිතය් ට මුහුට ශද් න ෙැපත ත්ව්වවශයක්
ඇතිශවශලව තිශෙනවශව.
ශම් ආඩුක්වශ කි වශව, "ශම් ප්ර න
ා ය විවඳනවශවළය කියලව. ඒ නිවව
ත යි ආඩුක්ශ
් ්රීවශරු ගිහිල්ලව, මිනි බ්  ඉවාවයහව ඒ වශවශේ
ප්රතිඥව දු් ශ් . අ් ති ට ශ ොකද වුශඩු? ඒ
හජන
නිශයෝජිතය් ට අද ඒ පැ්වත පළවශ්ව ය් න ෙැපත ත්ව්වවශයක්
ඇති ශවශලව තිශෙනවශව. ඔෙතු ් ලව කශළ්ව එදව ශනෝධව ය
යවජපක්ෂ්ඨලව ෙලහ්වකවයශය්  ගිහිල්ලව දවපු ගේණු ක් ද ආප බ
කශර් තියවශනන යන එකයි. ඒ ගේණු ක් ද ඉවශ්ව කශළ නැහැ.
අද්ව ඔෙතු ් ලව කිය් ශ්  ළගේණු ක් ද ඉවශ්ව කය් ශ්  නැහැ.ළ
කියලවයි. එතශකොට ශම් ප්ර න
ා යට තිශෙන විවඳු ශ ොකක්ද?
විවඳු ක් එතැන නැහැ. ඒ නිවව කථව ශනොශවශයි අවශ ය ශවශ් ශ් .
එදව ෙලහ්වකවයකම් පවවිච්චි කයලව, ඒ කයපු ශේ අද ශවශන්ව
විධියකට කයනවශව නම් ඒක්ව වශැරැනැයි. දැ් 
ඔෙතු ් ලව
ශ ොකක්ද කය් ශ් ? ත ් ශේ වශ්වශ්ව ගේණු ටික පිශයන ශකොට
එතැන නඳ නහනවශව. එතැන ජීවශ්ව ශවශ් න ෙැපත ත්ව්වවශයක් තු
වශනවශව. එ නිවව ඒ ගේණු ටික අල්ලපු ඉඩ ට ශනනිහිල්ලව දවනවශව.
එතශකොට ත ් ශේ වශ්වශ්ව ප්ර න
ා ය ඉවශයයි. අල්ලපු ඉඩශම් ගේණු
ශනොඩ, ශනොඩ නැශහනවශව. එතශකොට අල්ලපු වශ්වශ්ව නුවාවයව
කම නහනවශව, "අශේ වශ්වතට ගේණු දව් න එපව.ළ කියලව. ඒක ත යි
ශම් තිශේ ශ් . ඒක ත යි ජව-ඇල, ඒකල ඔශ්වකැශල් ජනතවවශ
කිය් ශ් ; ඒක ත යි ශදොම්ශේ ජනතවවශ කිය් ශ් ; ඒක ත යි
මුතුයවජශවශල අ ය  වමිය - යක්ෂිතය - ආශ්රිතවශ ජීවශ්ව වශන ජනතවවශ
කිය් ශ් . ඒ මිනි බ් ශේ ජන ජීවිතයට හවනි කයන විධියට ශම්
ගේණු ටික ශනනැල්ලව ද ් න එපව.
"Open dumping" කියන එක ශලෝකය වශැරැනැයි කියලව පිළින්ව
ර යක්. ඒක කය් න එපව කියන එක මුළු ශලෝකය පුයව වම් ත
වුට තයක්. ශලෝක ශවෞණය වංවිාවනය, ශලෝක පපතවය වංවිාවන
ඇතුළු සියලු වංවිාවන කියලව තිශෙනවශව, "open dumping කියන
එක ප බ ගිය කවලශේ  ශලෝකය පුයව සිදු වුටව. හැෙැයි, ඒක
වශැරැනැයි. ඒ නිවව ෙයපතළ ශවෞණය ප්ර න
ා ඇති වශනවශව විතයක්
ශනොශවශයි, පවපතවපතක ප්ර ාන ඇති වශනවශව; ව වජ ය ප්ර න
ා ඇති
ශවශනවශව. ඒ නිවව ශම්ක නතය කය් න.ළ කියලව. නමු්ව
ඔෙතු ් ලව තවශ
කය් ශ්  open dumping. ගේණු ටික
ශනනිහිල්ලව දවනවශව. මිනි බ් ට කියනවශව, ළ ැවාශවෝ එනවශවට අපි
පවා ටිකක් දවලව වශහ් නම්.ළ කියලව. අක් තයමි්  පවා ටිකක්
දව් ශ් ්ව නැහැ. අද කය් ශ් ්ව ඒක. ඒ නිවව ත යි හ ජනතවවශ
ඒකට විරුේා ශවශ් ශ් . කවළ කළ නවකයට ප්රතිච්රීයකයට
ය් ශත්රෝපකයට වවි කයලව, විධි ්ව ය් ත්රටයක් ඇති කළවට
පවාශව ගේණු ශනනැල්ලව ද නවශවට කිසි ශකශනගේ විරුේා
ශවශ් ශ්  නැහැ. කිසි ශකශනගේට විරුේා ශවශ් න ෙැහැ. හැශ ෝ
කිය් ශ්  නිකම් ශනනැල්ලව ගේණු දව් න එපව කියලවයි.
එක්ශකෝ එතැන recycle කය් න. නැ්වනම් එතැන ෙල ක්ති
උ්වපවදනය කය් න.
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වතය කඹුරුපිටිශේ  පුේනලශයගේට අවුරුදු ශදකකට පවාශව
අවශවය ලෙව දු් නව, ජීවශ වශවුතවශ - bio gas - උ්වපවදනය කයන ඒ
කවළ වශයවපිතිය ආයම් කය් න. අවුරුදු ශදකක් තිවාශව ාය
පපතවය අධිකවපතය ඒකට අවශ ය කයන අනු ැතිය ලෙව දු් ශ් 
නැහැ. තවශ වවයක් විතය යනශකොට ත යි ඒ කටුතතු පට් 
න් න ශවශ් ශ් . එශහ ඕනම තයම් වශයවපිති, ශයෝජනව ඉනැපතප්ව
කයන ශ්රී ලවංකිකය්  සිටිනවශව.
බ්රිතවනය ව වනම්, ශකොපතය්  ව වනම්, ජප්  ව වනම් විතයක්
ශනොවශ ඔය 193 ඇතුශළ ලංකවශ
ව වනම් ශකොප ට
තිශෙනවශවද? ශම් ප්ර න
ා යට විවඳුම් ශහොය් න පුළුවශ්  කියලව
ත ් ශේ නිර් වට ඉනැපතප්ව කළ ලංකවශ
කී ශදශනගේ
ඉ් නවශවද? ඒ කිසිවශකට ඇහුම් ක්  දු් ශ්  නැහැ. පළව්ව පවලන
අ වතයවං ශය් , පපතවය අ වතයවං ශය් , අනික් පැ්වතට
නවනපතක වංවශර්ාන අ වතයවං ශය් , පළව්ව ව වවශ කියන ශම්
කිසිවශකි්  කිසිදු ශයෝජනවවශක් වැලකිල්ලට අයශනන ක්රියවවශට
නැුණශ නැහැ. ඒ නිවව ත යි අද ශම් ප්ර න
ා ය ශම් තයම් ෙයපතළ
ශවශලව තිශේ ශ් . ඒ නිවව දැ්  ශම් ප්ර න
ා ය නහයට්ව උඩට
හියශවශන තැනට ත යි ඇවිල්ලව තිශේ ශ් . දැ්  ශම් කටුත්වත
කය් න අ වරුයි කියන එක ශෙොශහො පැහැනැලිවශ ශපශන් න
තිශෙනවශව.
හැෙැයි අපි එක ශදයක් කියනවශව. ශම් ගේණු තැ් තැ් වශලට
ශනන ශනොවා ද න එක ශනොශවශයි උ්වතයය. ඒවශව තැ් තැ් වශලට
ශනන ගිහි්  දැම් ව තවශ්ව ප්ර න
ා ශනොඩක් එනවශව. මීශතොටමුල්ල
එක ප්ර න
ා යක්. ඒ වශවශේ ප්ර න
ා යවියයක් මතහි ශවශනවශව; ප්ර ාන
ශනොඩකට ශහතු හදනවශව. ශ ොකද, ඒ ප්රශේ වශල ජනතවවශ
ත ් ශේ පයම්පයවශවශ්  එන ඉඩම්වශලයි ජීවශ්ව වශ් ශ් . ඔවු් 
ජීවශ්ව වශන, පයම්පයවශවශ්  එන ඒ ඉඩම්, නිවශවව අවලට ගේණු ක් ද
ගිහි්  දැම් ව අය කියපු පීඩවවශට ඔවු්  නිකම් ප්ව ශවශනවශව. ඒ
නිවව ඒ ජනතවවශ ඒකට විරුේායි. ඒකට විශයෝාතව එන ශකොට
ව හය අය කියනවශව අපි දැක්කව, ළශම් විශයෝාතව පිටුපව
ශේ පවලන හවාත තිශෙනවශව. ශම්, ශේ පවලන අවශවාථවවශවදයයි.
ශේ පවලන අවශවාථවවශවදය ත ත යි ශම්වශවට විරුේා වශ් ශ් .ළ
කියව. ශම්වශව හැ දව කියන කතව ශ් . ඒ නම්වශල ජීවශ්ව වශ් ශ් 
එක ශේ පවලන පක්ෂ්ඨයකට අයිති මිනි බ්  ශනොශවශයි. ඒවශවශේ 
ජීවශ්ව වශ් ශ්  යූඑ් පී, ශ්රී ලංකව, ශීවීපී කියන හැ පක්ෂ්ඨයක
මිනි බ් . ඒ විශයෝාය දක්වශ් ශ්  හැ පක්ෂ්ඨයක ජනතවවශයි.
මීශතොටමුල්ශල් ගේණු ක් ද නිවව ැරුණු 33ශදනවශන් 
ෙහුතයයක් ශම් ආඩුක්වශ නිශයෝජනය කයන ප්රාවන පක්ෂ්ඨ ශදශක්
ජනතවවශයි. ශම් ප්ර න
ා යට උ්වතය නැති වුටව , ප්ර න
ා යට විවඳු ක්
ඉනැපතප්ව කය න් න ෙැපත වුටව , ඒ ෙැපතක කිය් ශ්  නැතිවශ, ඒ
නැන වාවශයං විශ චනයක් කයලව 'අපට වශැයදුටව. අපට ශම්කට
උ්වතය  ජන් න ෙැපත වුටව' කියව අවශංකවශ පිළින් ශ්  නැතිවශ,
මිනි බ් ට -ජනතවවශට- නිකරුශඩු ෙණිනවශව. ජනතවවශට කියනවශව,
ළගේලේපු ශවශනවශවළ කියලව. ළජනතවවශට වශලිේපුවශ හැනැලවළ ආනැ වශචන
පවවිච්චි කයනවශව. වශලිේපුවශ හැනැලව තිශේ ශ්  ජනතවවශට
ශනොශවශයි; ආඩුක්වශටයි. වශලිේපුවශ හැනැලව තිශේ ශ්  ආඩුක්වශට!
ඒ නිවව ත යි ශම් නැවට් නිශ දන ශනශන් ශ් . ඒ නිවව ත යි
ශම් වශවශේ ර්දනකවපත ෙලකවයවශල් හද් න ය් ශ් . දැ් 
ආඩුක්වශට වශලිේපුවශ හැනැලව ර්දනකවපත ෙලකවයවශල් හදලව,
ර්දනකවපත නැවට් නිශ දන ශනනැල්ලව වැෙම ප්ර න
ා ය යට
නහනවශව. ඒක ශනොශවශයි විය ුත්වශ්ව.
ඇ්වත ප්ර න
ා යට උ්වතයය ශද් න. හ ජනතවවශ විශයෝාය
දක්වශ් ශ්  ශේ පවලන පටු වුවශ නවවශට ශනොශවශයි. ශනෞයවශනීය
හවමුදුරුවශ්  වශහ් ශවලව, කශතෝලික පියතු ් ලව -ඒ ප්රශේ
නිශයෝජනය කයන ආනමික නවයකශයෝ- ප්රශේ ශේ  ජනතවවශ්ව
එක්ක ඇවිල්ලවයි විරුේා වශ් ශ් . ඇයි ඒ? ළත ් ශේ ප්රශේ යට
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු විජිත ශහය්ව හතව]

ශම් ගේණු ක් ද ශනනැල්ලව දවලව තවශ්ව වශයවනයක් ඇති කය් න
එපව. ශ ච්චය වල්ලි නවවාති කයනවශව. ශකෝටි නට් වශල වශවහන
න් නවශව. ශදශකෝටි එශකොශළොවා ලක්ෂ්ඨයක් වියදම් කයලව
කිෂිකර් අ වතයවං ශේ  building එකට නැගි්  නැනට වශවපතකය
ශනවශනවශව. ශ ච්චය වල්ලි නවවාති කයේ ජ්ව ශම් ගේණු ටික
කළ නවකයටය කය් න, එය recycle කය් න machine එකක්
න් න වල්ලි වියදම් කය් න ශම් ආඩුක්වශට ෙැපතද?ළ කියන එක
ත යි මිනි බ්  අහ් ශ් . ඒක ත යි ජනතවවශශේ ප්ර න
ා ය. ජනතවවශ
විරුේා වශ් ශ්  ඒ නිවවයි.
ඒ නිවව ශම් කවයටය පටු තැනකට ඌනනය කයලව ශම්
ප්ර න
ා ශය්  පැනලව ය් න හද් න එපව. ශම් ප්ර ානයට ඇ්වත
විවඳු ශද් න. මුතුයවජශවශල කිය් ශ්  ශම් ආඩුක්වශ විසි්  නම්
කයන ලද අ ය  වමියක්; ශම් ආඩුක්වශ විසි්  , පපතවය
අ වතයවං ය විසි්  නම් කයන ලද ආයක්ෂ්ඨක කලවපයක්. එවශැනි
කලවපයකට ගේණු ශනන ගිහි්  ද න ශකොට මිනි බ්  ප්ර න
ා
අහනවශව. ගේණු ඉවශ්ව කිරී අතයවශ ය ශවවශවවශක් කියව නැවට්
නිශ දන නහනවශව. හැෙැයි ආඩුක්වශ යක්ෂිත වශනයට, අ ය
 වමියට ගේණු ශනන ගිහි්  හලනවශව. එශහ නම්, නැවට් නිශ දනය
අනුවශ ඉවාවය ශවශලව ක්රියව ක වශ් න ඕනම කව ශවශනුශවශ් ද? එයට
අනුවශ නීතිය ක්රියව්ව ක වශ් න ඕනම ශකොළඹ නනය ව වවශ
ශවශනුශවශනුයි. එයට අනුවශ නීතිය ක්රියව්ව ක වශ් න ඕනම ගේණු
ගිහි්  ද න අය වම්ේ ාශයනුයි. ඇයි ඒ? පළමුශවශ්  ඒ නැවට්
නිශ දනය උල්ලංෂනය කය් ශ්  ඔවු් . 'ගේණු ඉවශ්ව කිරී
අතයවශ ය ශවවශවවශක්' කියන එක ඇ්වත. හැෙැයි එය ර්දනය
කය් න ශම් නැවට් පවවිච්චි කය් න එපව. ඒ ශවශනුවශට ඔෙතු ් ලව
කය් න ඕනම ශ ොකක්ද? පළමුවශන කවයටවවශ, ඒ වඳහව වූ
ය් ත්රටයක් හැ ජ . ශලෝකශේ  යටවශල් ඊට අදවළ කටුතතු ආයම්
කය තිශේ ශ්  එශහ යි. අපි ශම්වශව නිකම් කියනවශව ශනොශවශයි.

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
නරු ් ්රීතු නි, ඔෙතු වට තවශ්ව විනවඩි තුනක කවලයක්
තිශෙනවශව.
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හැෙැයි, අපි එදව ප්රවශේය ය ව වවශ වය න්වත ශ ොශහොශ්ව
පළමුවශැනි වශයවපිතියක් විධියට ඒ කැළි කවළ කළ නවකයටය
කිරී කය් න කටුතතු ආයම් කළව. අපි ශතෝයව න්වතව, අක්කය
10ක් තිශෙන උේදක් දය ඉඩ ක්. ඒ ප්රශේ යට අලි එනවශව.
ඉවාශවල්ලව කශළ ඒ ඉඩ වශට කයලව අලි් ට එ් න ෙැපත
ශවශ් න විදුලි වශැට නහපු එක. නැ්වනම්, ගේණු ටික ක් න අලි
එනවශව. විදුලි වශැට නහලව ඊට පවාශව ළනැයවප්ව ශවශන ගේණුළ,
ළනැය් ශ්  නැති ගේණුළ විධියට ඒ ගේණු ශවශ්  කිරී වඳහව ශවශන
ගේටි වකවා කළව. ඒ වඳහව ප්රවශේය ය ව වශ ශවවශකය්  ශවශ් 
කළව. ඒ කවළ ශවශ්  කිරී වඳහව ශවවශකය්  ශවශ්  කයලව, ටැංකි
හතයක් හදලව ඒ ශවශ්  කළ කවළ එතැනට දවලව කවළ
කළ නවකයටය අපි පට්  න්වතව. වශවයක් යනශකොට ඒ
වශයවපිතිය අවශව්  කයලව තිවාව හවයව
ප්රශේ ශේ  හැ
ශනොවිශයගේට රුපියල් 25ක වහන මිලට කවෙනික ශපොශහොය
පැකට්ටුවශක් අපි දු් නව. ඒ වශයවපිතිය අපි ප්රවශේය ය ව වශවශ් 
ආයම් කශළ 2002 වශර්ෂ්ඨශේ .
මුළු ලංකවශ
ප්රවශේය ය ව වවශල, නනය ව වවශල
නිශයෝජිතය්  ශන් වශලව ශම් ආදර් ය ශප් නුවශව, අශනගේ්ව
ප්රවශේය ය ව වවශල පට්  න් න කියලව; නනය ව වවශල පට් 
න් න කියලව. තිවාව හවයව ප්රවශේය ය ව වවශ ලංකවශ ශහොඳ
ප්රවශේය ය ව වවශ ෙවශට පළමුශවශ්  ප්ව වුශඩු එශහ . අපි
ආදර් ශය්  එය ඔේපු කළව. අද ලංකවශ ශෙොශහෝ නනය
ව වවශල, ප්රවශේය ය ව වවශල ඊට්ව වශඩව නැුතණු තවක්ෂ්ඨටය්ව එක්ක
කවළ කළ නවකයට වශයවපිති තිශෙනවශව. ඒ ඊට අවුරුදු
නටනකට ප බවශයි. ඒක ශහොඳයි. ඇයි, ශම් ාය ආඩුක්වශට ඒක
කය් න ෙැපත? ප්රවශේය ය ව වවශ් , ව හය නනය ව වවශ්  පට් 
න්වතු වශයවපිතිවශ්ව හ ආඩුක්වශට කය් න ෙැපත ශවශලව තිශෙනවශව.
එශහ නම් ශ තැන තිශෙනවශව, ප්ර ානයක්. ශම් ප්ර ානය අය
කියපු වෆියවවශ්ව එක්ක ෙැඳුණු ප්ර න
ා යක්.
නරු කථවනවයකතු නි, ඒ විතයක් ශනොශවශයි. ශම්කට ඉඩ
ශද් ශ්  නැති ශවශ් න ෙලපවන ව හය කඹ ඇනැලිවශල තිශෙන
නැටලු්ව තිශෙනවශව. ඒ සියල්ල නිවව ත යි ශම් ප්ර න
ා ය ශ ච්චය
දුය නැන ය් ශ් . ඒ නිවව දැ් වශ්ව හපතයට, පැහැනැලිවශ, කඩිනම්වශ ශම්
ප්ර න
ා ය විවඳ් න අවශ ය කයන ැනැහ්ව වී කළ ුතතුවශ තිශෙනවශව.

ෙුණ විජිත ප්හේදත් මහතා

(ைொண்புைிகு ெிஜித சஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)
ඒ, විනවඩි 40්  ද?

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශපය වශරු 10.43 වශන ශතක් විනවඩි 24ක්  ජ තිශෙනවශව.

ෙුණ විජිත ප්හේදත් මහතා

(ைொண்புைிகு ெிஜித சஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)
විනවඩි 40ක් තිශෙනවශව, අපට.

නරු කථවනවයකතු නි, එදව 2002 ජ තිවාව හවයව ප්රවශේය ය
ව වවශ ජනතව විමුක්ති ශපයමුශඩු පවලනය යටතට න්වතව. එදව
තිවාව හ ජනතවවශ ඒ ෙලය දු් නව. එදව අපි ඉවාවය ශවශලව
ආයම් කළව වශයවපිති 10ක්. ඒවශවශය්  එක වශයවපිතියක් ත යි,
ළඋක්නම් ෙලවළ කියන වශයවපිතිය. එය පපතවය වංයක්ෂ්ඨට
වශයවපිතියක්.

තිවාව හවයව ය කිය් ශ් , වව වනය ජනතවවශ ජීවශ්ව වශන,
නවනපතක ප්රශේ යගේ්ව ඇතුළ්ව වශන ප්රශේ යක්. කතයන
වශ් දනවශ යන ලක්ෂ්ඨ නටනක් ජනතවවශ තිවාව වශැවශ ආශ්රිතවශ
වංචවයශේ  නියත වශනවශව. ඒ ප්රශේ ශේ  කැළි කවළ එකතු වශනවශව.

කවළ කයනැයවනට ශනනශනොවා ද ් න තීයටය කළව.
කයනැයවනට ද ් න පුළුවශ්  කවළ ශ ට්රික් ශටෝ  ප්ර වටය ඉතව
පැහැනැලිවශ, නි චි
ා තවශ විදයව්ව කවශ ශප් වශලව තිශෙනවශව. එශහ
තිශෙේ ජ තවශ්ව ශටෝ  350ක් ගිහි්  දවන ශකොට ශ ොකක්ද
ශවශ් ශ් ? ඒ ආශ්රිතවශ තිශෙනවශව, ශෙොල්ශනොඩ ජලව ය. එහව
පැ්වශ්ව තිශේ ශ්  ඒ ජලව ය. ශ හව පැ්වශ්ව තිශේ ශ් 
නිවශවව. එතශකොට එතැන ඉ් න ජනතවවශ භීතියට ප්ව ශවශනවශව.
ඇයි? ගේණු ටික ගිහි්  ද නවශව විතයයි. එතැන ප්රතිච්රීකයටයක්
නැහැ. ඒ නිවව ත යි කයනැයවන ජනතවවශ උවවවි ගිශේ . උවවවිශය් 
තී් දුවශක් දු් නව, ළඅද -2 වශැනි දව- දක්වශව විතයක් ගේණු ද ් න. ඒ
නැනශය්  එහවට එතැන ගේණු ද ් න ෙැහැ.ළ කියලව. දැ් 
ශ ොකක්ද ඔෙතු ් ලවශේ උ්වතයය? ආඩුක්වශට දැ්  උ්වතයයක්
නැහැ. දැ්  තිශේ ශ්  ශකොහවට ශහෝ ගිහිල්ලව ඒ ගේණු හලන
එකයි.
අශනක් පැ්වශත් , ශ ශහ හැ තැන ශනවශල්වශල ගේණු
ශනොඩනැහිලව. ගේණු ශනන ය් ශ්  නැහැ. ශකොශලෝ නවශ නනය
ව වශවශ්  ප්රසිේධිශේ  හ දවශවශල් ්රිශයෝද යථශේ  loudspeaker
එකක් නැට නහශනන announce කයශනන යනවශව, ළඅපි ගේණු ඉවශ්ව
කය් ශ්  නැහැ; ගේණු එකතු කය් ශ්  නැහැ; ත ත ් ශේ
ගේණු ත ත ්  ඉවශ්ව කය න් නළ කියලව. නනය ව වවශට
ජනතවවශ ෙදු ශනවශනවශව. ඒ ෙදු ශනවශ් ශ්  ශම් ගේණු ඉවශ්ව කය් න.
ඒ හජන ශවවශය වඳහව. ශකොළඹ නනය ව වවශට ෙදු ශනවශනවශව,
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පළව්ව පවලන ආයතනවශලට ෙදු ශනවශනවශව. ෙදු ශනවශ් ශ්  ඒ
ශවවශය ලෙව න් න. හැෙැයි, ඒ ශවවශය ලෙව ශද් න ඔෙතු ් ලව
ව ්ව ශවශලව නැහැ. කයනැයවනට ශහෝ මුතුයවජශවශලට ශහෝ තවශ්ව
ශකොහවට ශහෝ ගේණු ගිහි්  ද න එක ශනොශවශයි, ශම්කට
උ්වතයය. කවළ පු්වතල ට ගිහි්  ද න වශයවපිතියක් නැන කථව
වුටව. ඒ වශයවපිතිය පිළිෙඳ නැටලු තු ශවශනවශව. එය ශකොප ට
ප්ර වටයකි්  කය් න පුළුවශ් ද කියන එක පිළිෙඳ ප්ර ානවර්ථයක්
තිශෙනවශව.
අප මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද ඉවශ්ව කයනවශව කියලව කි වශ්ව,
දැනට අවුරුදු අටක් තිවාශව දවශවකට ශ ට්රික් ශටෝ  00 නටශ් 
එතැනට ගේණු ද නවශව. අවුරුේදකට දවශවා 335යි. ඒ වශවශේ අවුරුදු
අටක් න්වශතෝව ශ ට්රික් ශටෝ  23,00,000 දැ්  එතැන ගේණු
එකතු ශවශලව තිශෙනවශව. ඒ ගේණු ක් ද ඉවශ්ව කය් න, දවශවකට
ශ ට්රික් ශටෝ  5,000 නටශ්  ඉවශ්ව කළ්ව දවශවා 437ක් නත
ශවශනවශව. වව පශහ්  ඒ ගේණු ක් ද ඉවශ්ව කය් න ෙැහැ. ඒ ගේණු
ක් ද ඉවශ්ව කය් න අවුරුේදකට්ව වශැඩි කවලයක් නත ශවශනවශව.
දවශවකට ශ ට්රික් ශටෝ  5,000ක් ඉවශ්ව කිරී ශලශහසි නැහැ.
කයනැයවනට ශ ට්රික් ශටෝ  350 ශනනශනොවා ද ් න ශලොපත 200ක්
යනවශව. ශ ට්රික් ශටෝ  5,000ක් ඉවශ්ව කිරී ට ශලොපත 3,000ක් විතය
දවශවකට එතැන ක්රියව්ව ක ශවශ් න ඕනම. එක ශලොපතයකට ගේණු
පටවශන ශකොට අශනක් ශලොපතය තිශේ න ඕනම පු්වතල
ශකළවශශර්යි. එශහ නම්, එතැන ගේණු පු්වතල ට ශනන ය් න
ෙැහැ. ශනන ය් න පුළුවශ් , හැෙැයි, ඒ කවර්යය අවශව්  කිරී ට
අවුරුදු නටනක් නත ශවශනවශව.
එතැනට recycling project එකක් එ් න ඕනම. ඒකට වල්ලි
ශවශ්  කය් න. ඒක කඩිනම් කය් න. ශකොශළෝ නවශ තිශෙන
ගේණු ටිකට recycling project එකක් ආයම් කිරී ත යි
උ්වතයය. අලුති්  එකතු වශන ගේණු ගිහි්  ද ් න අලු්ව තැනක්
ශතෝයව න් න පුළුවශ් . එවශැනි තැ්  ඕනම තයම් තිශෙනවශව.
හලවවශත, පු්වතල ප්රශේ ශේ  ශපොල් වශතු තිශෙන ජනතවවශ, ශපොල්
ඉඩම් හිමිය්  කියනවශව, '' ගේණු අපට ශනනැ්ව ශද් න. ශපොල්
වශනවවශට ශලොගේ ප්ර න
ා යක් ත යි ශපොශහොය නැතික . අපි වශළවශල්
කපලව අශේ වශ්වශ්ව ගේණු ටික ද ව න් නම්. ශකොළඹ නනය
ව වවශට කිය් න අපට ගේණු ටික ශද් න කියලව. අපි ගිහිල්ලව්ව
ශනශන් නම්'' කියලව. ඒ නැයවප්ව වශන ගේණු ටික තවවශකවලිකවශ
එතැනට ද ් න පුළුවශ් . නමු්ව ඒක වාථිය විවඳු ක් ශනොශවශයි.
එවශැනි ආකවයශේ  විවඳුම් තිශෙනවශව. එවශැනි විවඳුම් නැති නිවව
ශනොශවශයි, ශම් ශවශනුශවශ්  දක්වශන ැනැහ්වවීශම් අක්ක නිවව
ත යි ශම් ප්ර න
ා ය ඇති ශවශලව තිශේ ශ් .
නරු කථවනවයකතු නි, ඒ වශවශේ
ත යි, e-waste.
පපතනටකවශල - computersවශල - වහ telephonesවශල ෙැටපත වශැනි
ශේවශල් recycle කයන වශයවපිති තිශෙනවශව. ඒකට ශවශන
ය් ත්රටයක් අවශ යයි. දැනට ශපෞේනලික අං ය තැ්  තැ් වශල
 බළු වශ ශය්  ඒ කවර්යය පට්  අයශනන තිශෙනවශව. නමු්ව,
ඒවශවශේ  නැටලු තිශෙනවශව. ශහෝ වන
එශහ
වශයවපිතියක්
තිශෙනවශව
දැක්කව. නමු්ව, ඒ වශයවපිතිය කයන ශපෞේනලික
අං ය ඒක විධි ්වවශ කය් ශ්  නැහැ. අද වශන විට ශහෝ වන
ප්රශේ ශේ  ජනතවවශට එය ශලොගේ ප්ර ානයක් ශවශලව තිශෙනවශව.
එවශැනි ආකවයයට ශපෞේනලික අං ය පට්  න් න වශයවපිති
විධි ්ව කිරී වඳහව යජශේ  ැනැහ්වවී ක් අවශ යයි. එශහ
ැනැහ්වවී ගේ්ව නැහැ.
නරු කථවනවයකතු නි, ගේණු ප්ර න
ා ය විවීම වඳහව ශලෝකය
විවඳුම් ශහොයව ශනන තිශෙනවශව. ඒ ශවශනුශවශ්  යජය න්් 
ශ ශහයවශන ය් ත්රටයක් අතයවශ ය වශනවශව වශවශේ , ජනතවවශ
දැනුවශ්ව කිරීශම් දැවශැ් ත අායවපනික වශැඩවටහනගේ්ව අවශ යයි.
ජනතවවශ ශම් වම්ේ ාශය්  දැනුවශ්ව විය ුතතුයි. '' නැයවප්ව වශන
ගේණු ශවශ්  කය් ශ්  ශකොශහො ද? ේලවවාටික්, ඉටි ශකොළ වශවශේ
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ඒවශව ශවශන ද ් ශ්  ශකොශහො ද? ශෙෝතල්, වීදුරු වශැනි ශේවශල්
ශවශ්  කයලව ද ් ශ්  ශකොශහො ද? ඒ buckets තුනට ශවශන
ශවශන
ගේණු ද ් ශ්  ශකොශහො ද? ''කියන කවයටය
වම්ේ ාශය්  ජනතවවශ දැනුවශ්ව කය් න ඕනම; ජනතවවශ ඒකට
පුරුදු- පුහුණු කය් න ඕනම. ඒක එකවශය ෙලහ්වකවයශය් 
ශනොශවශයි කය් න ඕනම. ශලෝකශේ  යටවශල් ශ ය කය තිශේ ශ් 
පුංචි කවශල් ඉඳලව, ළදරු පවවශල් - Montessori එශක් - ඉඳලව
ළ යි් ට උන් වශනවශව,'' ගේණු ශවශ්  කයලව ද ් ශ් 
ශකොශහො ද?'' කියලව. එවශැනි ආකවයයට Montessori
අායවපනශේ  ඉඳලව, පවවල් අායවපනය්ව එක්ක වම්ේ ා වුණු
අායවපන ර ශ දයක් අතයවශ ය ශවශනවශව. අද ශවශන කල් අපි
එශහ එකක් ආයම් කයලව නැහැ. ජනතවවශශේ පැ්වශතනු්ව අක්
පවක් සිේා ශවශන ෙවශ
පිළින් නවශව. එශහ ගේණු ශවශ්  කයලව
ද ් ශ්  නැහැ. හැෙැයි, එශහ ගේණු ශවශ්  කයලව ද පු තැ් 
තිශෙනවශව.
ශෙොයලැවානමුවශ ප්රවශේය ය ව වශ ශම් ර ශ දය ක්රියව්ව ක
ශවශනවශව. එතැන ගේණු buckets තුන ශවශන ශවශන තිශෙනවශව.
ජනතවවශට නීති පනවශලව තිශෙනවශව. ජනතවවශ දැනුවශ්ව කයලව
තිශෙනවශව. දැනුවශ්ව කිරී යි, නීති පැනවී යි, ය් ත්රටයයි තුන
එකතු වුටව වශැශඩ් හපතයට ශකශයනවශව. වශැරැනැයට කටුතතු
කශළෝව, ගේණු ශවශ්  කයලව දු් ශ්  නැතිනම් ඒ රැක්ටයශේ ,
ශලොපතශේ  එන ශවවශකයව ඒ ශනදපත්  ගේණු ටික න් ශ්  නැහැ.
අශනක් අතට, buckets තුනක්  ජලව තිශෙනවශව. ඒ වශවශේ ,
ජනතවවශ දැනුවශ්ව කයලව තිශෙනවශව. එතශකොට අායවපන වශැශඩ්
හපත; ය් ත්රටය හපත; නීතිය තිශෙනවශව; ශහොඳට ක්රියව්ව ක
ශවශනවශව. ඒ නිවව ශම් කවයටශේ  ජ ශම් කරුණු තුන අතයවශ යයි.
ගේණු එකතු කිරී වහ කළ නවකයටය කිරී වඳහව යජය
න්්  ය් ත්රටයක් අවශ යයි. ශදවශනුවශ, ඒ වම්ේ ාශය්  විධි ්ව
දැනුවශ්ව කිරී ක් අතයවශ යයි. තු් වශනුවශ, එවශැනි ය් ත්රටයක් වහ
දැනුවශ්ව කිරී ක් තිමතය ජ, ඒකට්ව එශයහිවශ ජනතවවශ කටුතතු
කයනවශව නම් ඒවශව පවලනය කිරී වඳහව -ශවශනවා කිරී වඳහවනීතිරීති ක්රියව්ව ක කිරී අවශ යයි. ඒ කිය් ශ් , නැවට් නිශ දන
නිගේ්ව කයලව ෙල කවයවශල් හදන එක ශනොශවශයි. ව කලි් 
වඳහ්  කළ ආකවයශේ  වශැඩ පිළිශවශළක් ඇතුළත ශම් ශේ
ක්රියව්ව ක ශවශනවශව නම් ශම් ප්ර ානය විවඳ් න ෙැපත නැහැ, නරු
කථවනවයකතු නි. විවඳ් න පුළුවශ් . අවුරුදු 39ක් තිවාශව ශම්ක
කය න් න ෙැපත වුටව. හව ශලොගේ පුයවශීරු කථවවශලි්  දැ් 
වශැඩක් නැහැ. දැ්  ශම් ජනතවවශට ෙැටලව වශැඩක් නැහැ. ශම්
ශවශනුශවශ්  මිනිවා බ තැ්  තැ් වශල උේශෂෝෂ්ඨට කයනවශව.
දැක්කව ව හය තැ් වශල කියලව තිබුටව, ''ඔය හැ්වත
බුරු්වත දැ්  ශනවශල් ඉල්ලව ශනන එයි. උ් ට එශහ ශනවශල්
ශද් න ඕනම නැහැ'' කියලව. ඇ තිවශරු් ශේ එවශැනි ප්රකව අපි
දැක්කව. ශ ශහ
කිය් ශ්  ජනතවවශටයි. මීශතොටමුල්ශල්
ජනතවවශට 'හැ්වත බුරු්වත' කියන ශකොට, මීශතොටමුල්ල
ප්රශේ ශේ  ත ් ශේ ඉඩශම්, ත ් ශේ ශනදය ජීවශ්ව වුට
ජනතවවශට ඇති ශවශන කම්පවවශ ශ ොකක්ද?
ජනතවවශ අද ඇ තිවශරු් ට ෙණි් ශ් ; ආඩුක්වශට ෙණි් ශ් 
එ නිවවයි. ඒ ත්ව්වවශය ඇති කය න් න එපව. ශම් ප්ර න
ා ය ඇති වූ
ශවශලවශ කලෙල ශවශලව එක එක ප්රකව නිගේ්ව කයලව, ශම්
ප්ර න
ා යට විවඳු ක් ශද් න ෙැපත වුණු නිවව ආපහු ඒක ජනතවවශ පිට
පටවශව ජනතවවශ ශම්ශක් වශනඋ්වතයකරුවශ්  කයලව ආඩුක්වශ අත
ශවෝදව න් න හැදූ උ්වවවහශය්  ආඩුක්වශ තවශ්ව අප්රවවදයට ප්ව
වුටව. ජනතවවශ ෙලවශපොශයෝවතු වශ් ශ්  ඒක ශනොශවශයි.
දැ් වශ්ව ශම් ප්ර න
ා යට කඩිනම්, වාථියවවය අායවපන
වශැඩවටහනක්, ඒ වශවශේ විධි ්ව ය් ත්රටයක් අවශ යයි. ඒ
වශවශේ ඒ ජනතවවශට ගේණු ශවශ්  කිරී වඳහව වූ විධි ්ව නීති
පේාතියක් වකවා කිරී වශැනි ක්රියවවශලියක් තුළි්  ශම් ප්ර ානය වශහව
විවඳිය ුතතුවශ තිශෙනවශව. නමු්ව, අද ශම් ආඩුක්වශ කය් න
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හද් ශ්  ශ ොකක්ද? විශයෝාතව තු වශනශකොට, ඒ විශයෝාතවවශට
එහව ගිහිල්ලව යශට් ජවතික වම්ප්ව විගේට් න හදන ශකොට
වශි්වතීය වමිති යශට් වම්ප්ව ආයක්ෂ්ඨව කය් න ැනැහ්ව වශනශකොට
ඒවශව පවලනය කය් න ශවශන ෙලකවය්  හද් න යනවශව. ඒ
කටුත්වත ශ ශහයවශ් න ්රිවිා හමුදවවශට ශවශන ෙලයක් ශද් න
ශවශන ඒකකයක් හද් න යනවශව. ශම්ක යහ පවලනයට එකඟ
වශ් ශ්  ශකොශහො ද? වය්ව ශ ෝ ශවකව
හ්ව යව ශම්
ෙලකවශේ  ප්රාවනියව කයලව හමුදවවශ ශ ශහයවශ් න පුළුවශ් 
ෙලයක් එතු වට ශද් න ශයෝජනව කළවය කියලව යජශේ  කැමතනට්
වාය ප්රකව ක වශන යවජිත ශවනවය්වන ඇ තිවශයයව කියනවශව.
අතිනරු ජනවධිපතිතු ව ත යි ඒ ශයෝජනවවශ කශළ කියලව්ව එතු ව
කියනවශව. ශම් කරුට වම්ේ ාශය්  අපට කනනවටුයි. දැ්  ශවශන
ශවශන ඇ තිවශරු එක එක ඒවශව කියනවශව. හැෙැයි, යවජිත
ශවනවය්වන ඇ තිවශයයව කිය් ශ්  යජශේ  කැමතනට්
වාය
ප්රකව ක; ආඩුක්ශ නිල වාය ප්රකව ක.
ආඩුක්ශ නිල වාය ප්රකව ක කි වශව, ළඔ , එශහ තී් දුවශක්
න්වතව. ජනවධිපතිතු ව ත යි ඒක ශයෝජනව කශළ. ්රිවිා හමුදවවශට
මූලික්වවශය  ජලව ශවශන නීතියක් හදලව ශම්ක ක්රියව්ව ක කය් න
අප සූදවනම්.ළ කියලව. දැ්  ශම් ආඩුක්වශ ශකොහවටද ය් න
හද් ශ් ? දැ්  ශම් ආඩුක්වශ ය් න හද් ශ්  හමුදව ය
පවලනයකටද? මිලිටපත ය පවලනයකටද?

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
නරු ් ්රීතු නි, ඔෙතු වට තවශ විනවඩි 5ක කවලයක්
තිශෙනවශව.

ෙුණ විජිත ප්හේදත් මහතා

(ைொண்புைிகு ெிஜித சஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)
ශම් ආඩුක්වශ විාවයක ජනවධිපති ෙලතල අක් කයලව, විාවයක
ජනවධිපති ර ය අශහෝසි කයලව ශම් යශට් ප්රජවත් ත්රවශවදය, යහ
පවලනය ඇති කයනවශව කි වශව. හැෙැයි, දැ්  ශම් කය් න හද් ශ් 
ශ ොකක්ද? දැ්  ශම් ආඩුක්වශ කය් න හද් ශ්  ජනතව
විශයෝාය්  එනශකොට, ඒවශවට විවඳුම් ශද් න ෙැපත වශනශකොට ඒවශව
පවලනය කය් න, ඒවශව යටප්ව කය් න ශවශන ෙලකවය් 
හැ ජ යි. ඒ ෙලකවය්  නීතිනත කය් න ශවශන නීති ශේනවශව
කියලව්ව යජශේ  කැමතනට් වාය ප්රකව ක කියනවශව. ශම්ක ඉතව
යවනක ත්ව්වවශයක්. යශට් දැශවශන ආර්ථික ප්ර ාන වි වල
ප්ර වටයක් තිශයේනැ ඒවශවට උ්වතය ශද් න -විවඳුම් ශද් නආඩුක්වශ අව ්ව වශනශකොට ඒ ෙැපතක ශවශනුවශට ර්දනය ශතෝයව
න් නව තැනට දැ්  ආඩුක්වශ ඇවිල්ලව තිශෙනවශව; ෙලහ්වකවයය
ශතෝයව න් න තැනට දැ්  ආඩුක්වශ ඇවිල්ලව තිශෙනවශව. ඒකට
ත යි ඒ ෙලකවය්  හද් න ය් ශ් . ශ හි ජ වශැදන්ව වශ් ශ් 
පුේනලයව ශනොශවශයි. පුේනලයව කවුද කියන එක අපට අදවළ නැහැ.
ශම් ප්රතිප්වතිය වශැයනැයි. ඒක යහ පවලනයට එකඟ වශ් ශ් 
ශකොශහො ද? ඒක ප්රජවත් ත්රවශවදයට එකඟ වශ් ශ්  ශකොශහො ද?
විාවයක ෙලය අශහෝසි කයලව, වාවශවධීන ශකොමිෂ්ඨ්  ව ව වාථවපිත
කයලව ඒ ෙලතල ශකොමිෂ්ඨ්  ව වවශලට  ජලව ප්රජවත් ත්රවශවදය තවශ්ව
ක්ති ්ව කය් න ඕනමය කියලව කතිකවවශක් තිශෙන ශවශලවවශක
නැවශත ්රිවිා හමුදවශ නවයක්වවශය ශවශන පුේනලශයගේට  ජලව,
එය ශ ශහයවීශම් ෙලය්ව ඒ පුේනලයවට  ජලව, ඒ වඳහව නීතියගේ්ව
හදලව ආඩුක්වශ ශම් ෙලහ්වකවයය පවවිච්චි කය් න හදනවශව. ශම්ක
කිසිශව්ව ප්රජවත් ත්රවශවදයට අනුූලල නැහැ. එ නිවව ඒ වශවශේ
අ ශනෝඥ තී් දු න් න හද් න එපව. කවුරු ශයෝජනව කළ්ව, ශම්
තී් දුවශ පැහැනැලිවශ අ ශනෝඥ තී් දුවශක්. යජශේ  කැමතනට් වාය
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ප්රකව ක වශන යවජිත ශවනවය්වන හ්ව යව කියන විධියට ශම්
ශයෝජනවවශ කශළ ධ ්රීපවල සිපතශවන ජනවධිපතිතු ව නම්,
විාවයක ජනවධිපති ර ය අශහෝසි කයලව ප්රජවත් ත්රවශවදය ශේනවශව
කියලව එදව ශපොශයෝ දු දු් ශ් ්ව එතු ව යි. එ නිවව ශ හි
ප්රාවන වශනඋ්වතයකරු එතු වයි. ඒකට අනු ැතිය  ජපු, ඒකට එකඟ
වුණු, අ්ව උවාවපු කැමතනට්
ඩුඩලය
ශම්ශක් ඊළඟ
වශනඋ්වතයකරුවශ්  වශනවශව.
ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨලවශේ වශවශේ
ර්දනකවරී මිලිටපත
පවලනයකට නැවශත යට ආපවාවට ශනන ය් න ජනතවවශ සූදවනම්
නැහැ. ජනතවවශ ශම් පවලනය ශවශනවා කශළ හව කැප කිරී ක්
කයලවයි. ඒ, ප්රජවත් ත්රවශවදය ශවශනුශවශ් , නිදහව ශවශනුශවශ් .
හැෙැයි, ඉතිහවවශේ  පැවශැති හැ ආඩුක්වශක් ශම් ප්ර ානවශලට
විවඳුම්  ජන් න ෙැපතක නිවව අර්බුදය උර වශ් න - උර වශ් න
අවශවවනශේ  ශතෝයව න්වශ්ව ටිශක්  ටික - ටිශක්  ටික
ෙලහ්වකවයය; ර්දනය. අද ශම් ආඩුක්වශ්ව ශතෝයව න් න
හද් ශ්  ඒක.
ආඩුක්වශ දැ්  ජනතවවශ මතයවශේද් න හදනවශව. ජනතවවශ මතය
වශේදව, පීඩනයට එශයහිවශ ජනතවවශ නැන්ටින එක වශළක්වශ් න
හදනවශව. එ නිවව අපි ඉතව පැහැනැලිවශ කියනවශව, ශම් යශට් ජනතවවශ
ඒකට ඉඩ තිය් ශ්  නැහැයි කියලව.
හැ පක්ෂ්ඨයක ජනතවවශ ශම්කට විරුේායි. ශම් කවයටයට
පක්ෂ්ඨ ශේදයක් නැහැ. ගේණු ප්ර ානය, ජවතික ප්ර න
ා යක් ශව
ජනතවවශ දකිනවශව වශවශේ , ශම් ෙලහ්වකවයය්ව ජනතවවශ දකි් ශ් 
ජවතික ප්ර න
ා යක් විධියටයි. ශලෝක ඉතිහවවශේ  ශකොශහවශ්ව
ෙලහ්වකවයශය්  ප්ර ාන විවඳුශ නැහැ. එශහ ප්ර න
ා විවඳ් න
ෙැහැ. ජනතව කැ ැ්වතක් නැතුවශ එශහ ප්ර ාන විවඳ් න ෙැහැ. ඒ
නිවව ප්ර න
ා ශය්  පැනලව ගිහිල්ලව එවශැනි ර්දනකවරී ක්රියව
වර්නවශලි්  ප්ර න
ා ය විවඳ් න ෙලහ්වකවයය පවවිච්චි කය් න
එපව. ඒකට ජනතවවශ විරුේායි; ජනතවවශ ඒක ආපවාවට හයවශනවශව.
ඉතිහවවශේ  එශහ පවලකය්  හිටියව.
ත ් ශේ පුතවලවශේ පුතවලට, ඒ කිය් ශ්  මුණුබුය් ට්ව
යජක ශද් න සිහින වශපු පවලකය්  ශම් යශට් හජනතවවශ
එකතු ශවශලව ශනදය යැ වශව. ඒ නිවව මිලිටපත - හමුදව ය පවලනයක් ඇති කය් න කවුරු හපත ශයෝජනව කයනවශව නම්, එවශැනි
ශේවශල් ක්රියව්ව ක කයනවශව නම් එවශැනි ආඩුක් ශනදය යවශන එක
වශැඩි ඈතක ශනොශවශයි. ඒ ත්ව්වවශයට ප්ව ශවශ් ශ්  නැතුවශ
ජවතික ප්ර න
ා යක් ශවශච්ච ශම් ගේණු ප්ර න
ා ය, යශට් ජවතික විපතක්
ෙවශට ප්වශවශච්ච ශම් ප්ර න
ා ය යශට් ජවතික වම්පතක් ෙවශට ප්ව කය
න් න ඕනම.
ගේණු කිය් ශ්  ඇ්වතට විපතක් ශනොශවශයි. එය වම්පතක්
කය න් න පුළුවශ් . ශලෝකය පුයව විවිා යටවශල් ගේණු ප්ර න
ා ය
විවඳලව, ගේණුවශලි්  ලව උපයනවශව. යවජය වහ ශපෞේනලික
ව වනම් ගේණුවශලි්  ලව උපයනවශව. ඒ නිවව ශම්ක ජවතික
වම්පතක්. ජවතික වම්පතක් ෙවශට ප්ව කය න් න පුළුවශ්  ශම්
ගේණු, ජවතික වශයවශවනයක්, විපතක් කයලව, ෙලහ්වකවයය පවවිච්චි
කයන ර්දනකවරී ත්ව්වවශයට යට ශනනය් න හද් න එපව. ශම්
යශට් ජනතවවශ ඒකට ඉඩ තිය් ශ්  නැහැ. ශම් යශට් ජනතවවශ
කිය් ශ්  ත ් ශේ ඉඩ ට, ත ් ශේ න ට ගේණු ශනනැ්ව
දව් න කියලව ශනොශවශයි. ඔවු්  ආඩුක්වශට ෙල කය කියව
සිටි් ශ්  ඒ වඳහව වාථියවවය විවඳු ක්, විධි ්ව අායවපනික
විවඳු ක්, නීති ය විවඳු ක් වහ ඒ වඳහව වූ යව් ත්රටයක්, මුදල්
ශවශ්  කිරී ක් තුළි්  ශම් ප්ර ානය වශහව විවඳ් න කියන එකයි.
ශෙොශහො වාතුතියි.
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ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
නරු කථවනවයකතු නි, හජන ආයක්ෂ්ඨක ආඥව පනත යටශ්ව
විශ ෂ්ඨ විධිවිාවන පැනවී නිවව අද පවර්ලිශම්් තුවශ කැඳවී ට
සිදුශවශලව තිශෙනවශව. ජනවධිපතිතු ව හජන ආයක්ෂ්ඨක ආඥව
පනත ක්රියව්ව ක කයන ශහතු වවාකය ශලව ප්රකව යට ප්ව
කශළ, යටපුයව ගේණු ඉවශ්ව කිරී , එක්රැවා කයලී , ප්රවශවහනය කිරී
ආ ජ කටුතතු වඳහව සියලු ආයතන, ශවවශකය්  වක්රිය කිරී කියන
කවයටයයි. ඒ කිය් ශ්  ඒවශව නැන වක්රිය ශවශලව ඉඳලව නැහැ
කියන එකයි. ඒ වශවශේ
ඒ කටුතතුවශලට ෙවාව ශවශන
හජනතවවශක් සිටිනවශව නම් ඒ අයට දඬුවශම් කිරී ශ හි අයමුටයි.
ප්රජවත් ත්රවශව ජ ආඩුක්වශක් ශලව ශපනී හිටපු ආඩුක්ශ වැෙම
වියරුවශ ශම් න්්  ප්රකව යට ප්ව කයලව තිශෙනවශව.

නරු කථවනවයකතු නි, මීශතොටමුල්ශල් ශේදවශවචකය
ශහතුශකොටශනන හජන ආයක්ෂ්ඨක ආඥව පනත යටශ්ව මුළු
යටට - ඈත එපිට නම් නියම්නම්වශලට - ෙලපවන ශලව කවළ
කළ නවකයට කටුතතු අතයවශ ය ශවවශවවශක් ෙවශට ප්රකව යට ප්ව
කිරී වවාවයට නැහැ කියන එක පළමුශවශ්  වඳහ්  කය් නට
ඕනම. යම් යම් ප්රශේ වශල ඇති වශන ප්ර ානයක ජ අතයවශ ය
ශවවශවවශක් ශනශන් න පුළුවශ් . නමු්ව මුළු
හ්ව යශට්
ර්දනයකට වැයශවන ක්රියවවශලිය ත යි අද ශම් ඇති වී
තිශේ ශ් . ගේණු ප්ර න
ා ය නිවව මීශතොටමුල්ශල් ඇති වුණු
ශේදවශවචකශය්  දැනට යට 32ක් වශවර්තව වී තිශෙනවශව. තවශ්ව
මිය ගිය අය ශවොයවශනන නැහැ. ඒ ශවොයව න් න ෙැපතවී පිළිෙඳවශ
යජශේ  පැහැනැලි ප්රකව යගේ්ව නැහැ. ඒ වශවශේ නිවශවව විනව
ශවශලව තිශෙනවශව. ඒ ජනතවවශශේ ජීවිතය වම්පූර්ටශය්  විනව යට
ප්ව වුටව. එ නිවව හ ජනයවට වැකයක් මතයක් ඇතිවී ,
වි වශ
ා වවය නැතිවී පුදු යට කවයටයක් ශනොශවශයි. ශ ශතක් ගේණු
ශනනවශ නැති ත ් ශේ ෙල ප්රශේ වශලට ගේණු ශනශනනවශව නම්
ඒ පිළිෙඳවශ විශයෝාය ප්රකව කිරී ශේ පවලන ක්රියවවශලියක්
ශනොශවශයි, හජන විශයෝායක්. ශම් යශට් කවනැනල්තු ව පවශව
ප්රකව කළව එතු ් ලවශේ එකඟතවවශක් නැතිවශ ගේණු ශනශන් න
එපව කියලව. එශහ නම් එතු ව්ව ශේ පවලන ප්රකව යක්ද කයලව
තිශේ ශ් ?
ශම් කවයටවවශ කිය් ශ්  යජය මීට වශඩව
වශනකීශ ්  හැසිපතය ුතතු නිවවයි.
විශ ෂ්ඨශය් 
නරු කථවනවයකතු ව ද් නවශව, ඒකවෙේා
විපක්ෂ්ඨය හැටියට අපි ශම් ශේදවශවචකශේ  ජ ජීවිතක්ෂ්ඨයට ප්ව වුණු
හැ ශදනවට වහ ජීවිතක්ෂ්ඨයට ප්ව වුණු අයශේ පවුල්වශලට
ශ ෝකය ප්රකව කළ ෙවශ. ඒ අයශේ ශනවශල් ශදොයවශල් වශවශේ ජන
ජීවිතය යළි වකවා කය නැනී ට අවශ ය හනැසි ක්රියව වර්න යවියයක්
ඒකවෙේා විපක්ෂ්ඨය විධියට අපි ශයෝජනව කළව. ඒ ශේදවශවචකයට
ලක් වුණු අයශේ ජන ජීවිතය ශබ්යව න් නට හමුදවවශට වහශයෝනය
ශද් න, වාශ ච්ඡව ෙළකවය් ට වහශයෝන ශද් න කියලව අපි
වශනකීශ ්  ඉල්ලව සිටියව.
නරු කථවනවයකතු නි, වවලවවශ කඳවුශර් ශෙෝම්ෙ පුපුයව ගිහි් 
අවුරුේදක් නත වුටව. විවඳු ක් ශදන ෙවශ යජය ප්රකව කළ්ව තවශ
වම්පූර්ට විවඳු ක් ශද් නට ෙැපත වුටව. අයටවයක නවය ගියව.
නමු්ව තවශ ඊට වම්පූර්ට විවඳු ක්  ජ න් න යජයට ෙැපතවශ ගියව.
ශෙයනල වශතු කම්කරු ජනතවවශශේ ප්ර න
ා යට විවඳු ක්  ජලව අවශව් 
කය න් නට නත වූ කවලය ශකොප ටද? එ නිවව මීශතොටමුල්ල්ව
එශව විය ුතතු නැති ෙවශ අපි ඉතව ඕනමකමි්  අවශාවයටය කයනවශව.
ජීවිතක්ෂ්ඨයට ප්ව වූ ජනතවවශ නැන ශවොයව ෙැලී ප ටක්
ශනොශවශයි, ඇති විය හැකි තවශ්ව ශේදවශවචක වශළක්වශව නැනී ට අපි
ැනැහ්ව විය ුතතුයි.
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ශකොළඹ නැවා්රික්කශේ  ් ්රීවශයයගේ හැටියට
ආයක්ෂ්ඨක
අ වතයවං ශේ  ශල්කම්වශයයවට කථව කළව. ඒ ශවශලවශ ආයක්ෂ්ඨක
අ වතයවං ශේ  ශල්කම්තු ව කි වශව ඉතව ඉක් නි්  හමුදව
ශවනවංක එතැනට යවශනවශව කියලව. එක ප්ර න
ා යක් තිශෙනවශව.
කනනවටුශවශ්  වුට්ව ආපදව කළ නවකයට අ වතයවං ය නැන
කිය් න
ඕනම. ආපදව කළ නවකයටය න ්  කය් ශ් 
ශෙොශහෝ ශහමි් . ඒ අයට වශැඩ පිළිශවශළක් නැහැ. ට ඒක
ප්රකව කය් න සිදු වී නැන කනනවටුයි. ඒ අය ඒ වාථවනයට යන
එක ඇ්වත. නමු්ව ශම් වශවශේ කටුතතුවශල ජ ක්ෂ්ඨණිකවශ ක්රියව්ව ක
වශන flying squad එකක්, පැය විසිහතය අවශනැශය්  සිටින
flying squad එකක් තිශේ න ඕනම. ශ ොකක්ද ශවශ් ශ් 
කියලව අපි ද් ශ්  නැහැ. ශලෝකශේ  ශනොශයගේ්ව ප්රවශි්වති
තිශෙනවශව. ශකොළඹ නනය ව වශ
නවනපතක ශකො වවපතවා
කියනවශව, වතියකට කලි්  ශම් පිළිෙඳ විවිා වැක තු වුටව
කියලව. වැක
තු වුටව නම්, what was the Disaster
Management Ministry doing? Were they sleeping on New
Year Day? Yes, on New Year Day, we normally enjoy. The
samething happened during Christmas also, the Hon. Sarath
Amunugama will remember. නරු පවධලී චම්පික යටවශක
ඇ තිතු නි,  බනවමිය පැමිණි ශවශලවශ සිේා වුණු ශේ ඔෙතු වට
තක ඇති. එදව අශේ ඒ ප්රාවන ායවාථවනශේ  වශවර්තවවශ ශහොයන
ශකොට, ඒ හ්ව යව න්වතල ව යලව නිදවශනනයි හිටිශේ . ඒ
නිවව ශ වශැනි ප්ර න
ා විවඳ් න අපි දැ් වශ්ව ෙයපතළ ශලව පියවශය
නත ුතතුයි. The Disaster Management Ministry should have
flying squads prepared to immediately attend to disasters
that may occur at any time in any part of the country.
නරු කථවනවයකතු නි, ශම් වශයවනය පිළිෙඳවශ කරුණු
ඉනැපතප්ව කය් න පවර්ලිශම්් තුශ විවශවදයක් ලෙවශදන ශලව අප
ඉල්ලව සිටියව. ඔෙතු ව්ව එ විවශවදය ලෙවනැනී ට උ්වවවහයක්
දැරුවශව. ඒකවෙේා විපක්ෂ්ඨය ශලව
නරු අරව වතයතු වශන් 
ශම් විවශවදය ලෙවශදන ශලව ඉල්ලව සිටියව. ඊට ලැබුණු පිළිතුය
ශ ් න ශම්කයි.
"නරු නැශ් ෂ්ඨා ගුටවශර්ාන ැතිතු ව,
පවර්ලිශම්් තු ් ්රී.
ඔෙතු ව විසි්  ව ශවශත එවශන ලද ලිපිය හව වම්ේ ාවශයි.

ශකොශළෝ නවවශ, මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද නවය යව
ශහතුශවශ්  වි වල ජීවිත හව ශේපළ හවනියක් සිදුවී ඇති අතය,
තවශ්ව පිපතවක් අවශතැ් වශ ඇත. ශ
සිදුවීශ ්  අනතුරුවශ යජය
විසි්  නනු ලැබූ පියවශය පහත පපතනැ ශ .
කඩිනමි්  ආපදව වහන වැලසී , අවශතැ් වූවශ් ට පහ බකම්
වැලසී , අවශතැ් වූවශ් ට නිවශවව ශවොයව  ජ , ජීවිත, ශේපළ හවනි
වඳහව මූලය ය වශ් නැ ශනවී , අවශදවනම් කලවපය ඇති කිරී ,
කවළ කළ නවකයටය පිළිෙඳ නවශ නීති රීති හඳු් වශව  ජ පිළිෙඳ
ශවොයව ෙැලී .
2017 අශප්රල් 25වශන නැන සිට 29වශන නැන දක්වශව ව ඉ් නැයවශ
නිල වංචවයයක නියත වී ට අශේක්ෂ්ඨව කයන අතය, 2017 අශප්රල්
23වශැනි නැන ඉ්  ජය අරව වතය නශර්් ද්ර ශ ෝනැ ැතිතු ව ව ඟ
පැවශැ්වශවශන වවකච්ඡවවශ වඳහව ආපදව කළ නවකයට නරු
ඇ තිතු වද එක්වී ට නියමිතයි. එෙැවි්  මීශතොටමුල්ල සිේධිය
පිළිෙඳවශ පවර්ලිශම්් තුශ  ජ වවකච්ඡව කිරී 2017 ැයි ව
පළමුවශැනි වතිශේ  සිදු කළ හැකි ෙවශ ඔෙතු ව ශවශත කවරුණිකවශ
දැනුම් ශදමි.
අරව වතය, නරු යනිල් විර සිංහළ
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ඒක ත යි, අන ැතිතු ව එවශන ලද පිළිතුය. ඒ කිය් ශ් ,
විවශවදයක් කය් න ශවශලවවශක් නැහැ කියන එක. අන ැතිතු ව
තවශ ඉ් නැයවශ . නමු්ව, අද ඒ පිළිෙඳ විවශවදයක් පැවශැ්වශවශනවශව.

ෙුණ (ආචාර්ය) සදත් අමුුෙම මහතා (විප්නේෂ කාර්යභාද
අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு
(கலொநிதி)
சரத்
அமுனுகைபணிப்தபொறுப்புகளுக்கொன அமைச்சர்)

ெிசசட

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special
Assignment)
ශහොඳයි ශ් .

ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශහොඳයි, නරු ඇ තිතු නි. නමු්ව, ශම් විවශවදය ලැබී
තිශේ ශ්  ඔෙතු ් ලවට දවශවා 10ක පවර්ලිශම්් තු නිවශවක්වශක්  ජ
තිශෙන නිවවයි. පවර්ලිශම්් තුවශ රැවා වශ් ශ්  නැතිවශ දවශවා දහයක්
ඉක් වූශවශෝව නරු කථවනවයකතු නි, this Proclamation made
under Public Security Ordinance lapses; වශලංගු වවශය නැති
ශවශනවශව.
කිය් ශ්  ශම් කවයටයයි. යට යම්කිසි ෙයපතළ
සිේධියකට මුහුට දු් නව , ශේ පවලන පක්ෂ්ඨ ශේදශය්  ශතොයවශ
ඒ නැන කල්පනව කය ෙලව පවර්ලිශම්් තුවශ රැවාවී ත යි වශැදන්ව
ශදය වශ් ශ් . ඒ වඳහවයි නරු අරව වතයතු වට අදවළවශ වාථවවශය
නිශයෝනවශල ශම් වශන් තිය ඇතුළ්ව කය තිශේ ශ් . නරු
කථවනවයකතු ව්ව, අන ැතිතු ව ව ඟ ශම් නැන වවකච්ඡව කළව.
නමු්ව ට කිය් න කනනවටුයි, ඒ විවශවදය ලැබුශඩු නැහැ.

නරු කථවනවයකතු නි, අද අපි මුහුට  ජ තිශෙන ත්ව්වවශය අය
ශනන ෙලමු. ශකොශලෝ නවශ , මීශතොටමුල්ල සිේධිය
වම්ේ ාශය්  කටුතතු කිරීශම් ජ අනුන නය කළ ුතතු පියවශය
කිහිපයක් තිශෙන ෙවශ
ඉතව ඕනමකමි්  කිය් න කැ ැතියි.
අපි කවුරු්ව පිළින් නව එක් පියවශයක් ත යි නිවශශව ඉවශ්ව කයන
ගේණු ශනන යන වශැඩ පිළිශවශළක් යට පුයව ක්රියව්ව ක කිරී
අවශ යයි කියන එක. නරු පවධලී චම්පික යටවශක ඇ තිතු ව කියපු
කවයටය ව ඟ
්ව එකඟ ශවශනවශව. අපි ජලය ශදනවශව. ඒ
වශවශේ අපවිත්ර ජලය ශනන යම ට අප නීතිශය්  ෙැීම සිටිනවශව.
That is the law of the land. Waste water has to be collected
by the municipalities or the other authorities. Secondly,
sewerage. That is why we develop good sewerage systems
and drainage systems, because it cannot be just put here and
there in today’s society.
නරු කථවනවයකතු නි, අද අපි මුහුට  ජ තිශෙන ආහවය
අර්බුදය, විවශිත ආර්ථිකය නිවව ඇති වී තිශෙන පවපතශ ෝජන
යටවශ ශවශනවා වී ශහතුශවශ්  ශපොලිතී් , ේලවවාටික් ශෙෝතල්,
ේලවවාටික් ශපට්ටි පිළිෙඳ ප්ර ානයට; ගේඩව දරුවශව පවවල් ය් නට
පට්  න්ව නැනශේ  සිට සිදු වශන ශම් පපතශ ෝජන යටවවශ නිවව ඇති
වී තිශෙන ප්ර න
ා යට පැහැනැලි විවඳු ක් නැති නිවව ත යි ශම් ගේණු
එකතු වශ් ශ් . අපි ශම් වඳහව නනයශේ  සිට න දක්වශව්ව, නශම්
ප්රවශේය ය ව වවශ දක්වශව්ව අනුන නය කයන ක්රියව වර්නවශල ජ, the
three “R”s mentioned by the scientists are “Reduce, Recycle
and Reuse.” That is one aspect.
වවිතය අක් කිරී ,
ප්රතිච්රීයකයටය, යළි පවවිච්චිය එක ක්රියව වර්නයක්. අශේ
ගේණුවශල වශැඩිපුය තිශේ ශ්  ජලය. ඒ ජලය ඉවශ්ව කය න් න
පුළුවශ් .
අශේ ශේය ය ඉංජිශ් රුවශයශයක් වශන ඊලිය්  සිල්වශව හතව
විසි්  නිර් වටය කයන ලද ගේණු එකතු කය ප්රතිච්රීයකයටය
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කළ හැකි කවළ ෙඳු්  හැ නිවශවකට ලෙව නැය ුතතුයි. එ bin
එකක් හැ නිවශවකට ලෙව ශද් න පුළුවශ් . ඒක කළ ුතතු යි.
ඒ පළමුවශැනි ආයම් යට යට සූදවනම් කය් න ඕනම. ගේණු
ශනොඩවශල් එකතු කයලව, ඒවශව ගිහි්  ද ලව ශම් ප්ර ානය විවඳ් න
පුළුවශ්  කියලව ශයෝජනව යවියයක් ආවශව.
්ව ප බගිය යජශේ 
ඇ තිවශයශයක් හැටියට හිටියව. ඒ කවලශේ  එවශැනි ශයෝජනව 14ක්
ආවශව, ට තකයි. BOI එක ත යි ඒ ශයෝජනව වය න්වශ්ව. ඒවශව
අනු ත කය න් නව අය ව හය විට යනවශව, ආප බ එ් ශ්  නැහැ.
Carbon credit එක න් න UN එකට යනවශව.

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔෙතු වට තවශ විනවඩි පහක කවලයක් තිශෙනවශව.

ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශහොඳයි, නරු කථවනවයකතු නි.

කිය් ශ්  අපි වාථවවශය වශැඩ පිළිශවශළකට අවශතීර්ට
ශවශ් න ඕනම කියන එකයි. ශ ය යජශේ  වශනකී ක් හැටියට නත
ුතතුයි. යජශේ  වශනකී පළව්ව පවලන ආයතනවශලට පවශය් න
පුළුවශ් . ව හිතනවශව, එවශැනි ආයතනයක් මතහි වුශටෝව ශම්
ප්ර න
ා යට ශෙොශහෝ විවඳුම් ඇති කය න් න පුළුවශ්  ශවශයි කියලව.
ශ ොකද,
කලි්  කි වශව වශවශේ ජවතික ජලවම්පවදන
ඩුඩලශය්  ත යි වශතුය ශද් ශ් . ගේණු වශතුය අයශනන යව
වඳහව්ව drainage systems ඇති ශවශ් ශ්  නීති යටශ්වයි. ශම්
ගේණු කවළවශලට එවශැනි විශ ෂ්ඨ නීති පේාතියක් හව ප්රාවනත
ආයතනයක් මතහි කළ ුතතුයි. ඒ ප්රාවන ආයතනය න්්  න් නව
ක්රියව වර්නය්  විදයවඥය්  ව ඟ වවකච්ඡවවශට ලක් කයලව ඒ
හයහව ක්රියව්ව කවී ට අපි අවශතීර්ට ශවශ් න ඕනම. නමු්ව,
හජනයව්ව ශම්කට වම්ේ ා ශවශ් න ඕනම.

ශේ මිත්ර පළව්ව ව ව හව පළව්ව පවලන ඇ තිතු ව දැ් 
නරු ව වශ ඉ් නවශව. එතු ව ශන්ව එක්ක හැ දව උණු බම්
විවශවදවශල ශයදුටව. ප බගිය අවුරුදු එකහ වය තුළ පළව්ව
පවලන ඡ් දය තිබ්ශබ් නැහැ. Fifty members in the
Colombo Municipality are missing today. At any
moment, you had 50 members in the Colombo
Municipality helping you. Hon. Speaker, you were the
Mayor of the Colombo Municipality. Always the Mayor
had 50 members for his assistance. Kolonnawa is an
Urban Council. Where were the members? You have
dissolved it to hold the election. Can a Commissioner
handle this? No. The Commissioner was continuing to
dump garbage in Meethotamulla while all the red alarms
were ringing. The Commissioner is responsible for this
act. He could have started reducing the garbage that was
dumped in Meethotamulla. Warnings were coming, but
they were ignored.
ශකොළඹ ගේණු ටික අයශනන ගිහිල්ලව මීශතොටමුල්ලට
දැමීශ ්  එයට හජන විශයෝාය, ප්රජව විශයෝාය ඇති වුටව. ඒ
වම්ේ ාශය්  හජනතවවශ ව ඟ වවකච්ඡවවශක් නැති වුටව විවිා
විශයෝාතව ඇති වුටව. එ නිවව ශම් වම්ේ ාශය්  හජන
වහ වගී්වවශය ඇති වවකච්ඡව ය ක්රියව වර්නයක් අවශ ය ෙවශ
විශ ෂ්ඨශය්  ශම් අවශවාථවශ  ජ වඳහ්  කය් න කැ ැතියි.
ශටෝ  100කට, 1,000කට කිට්ටු ශවශ් න එකතු ශවශන හව
වි වල ගේණු ක් ද අපි ශකොටවා වශ ශය්  ශෙද් ශ්  ශකොශහො ද?
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එ ප්ර වටය අක් කයශනන ශකොටවා කයලව, අපට විවඳවන් න
ෙැපත කවළ ප්ර වටය ෙැහැය කිරී වඳහව ප ටයි අශේ ඉලක්කය
තිශේ න ඕනම. ප්රශේ ශය්  ප්රශේ ශේ  එවශැනි වශැඩ පිළිශවශළවශල්
වවර්ථක ශවශලව තිශෙනවශව. ඒ නැන කලි්  කි වශ නිවව
ඒ නැන
කිය් න කවල ශ ලවවශ න් ශ්  නැහැ. වශැලින , තිවාව හවයව ය,
ෙලංශනොඩ, ශදොම්ශේ, ෙඩුඩවයශවශල, ෙඩුඩවයන , හම්ේ ශතොට
ආ ජ ප්රශේ වශල ප්රවශේය ය ව වවශල්වශලට යජය ලෙව ශදන
වහශයෝනය නිවව ඒ වශැඩ කටුතතු ඉතව වවර්ථකවශ කයශනන
යනවශව. අ නවප වුට්ව කිවශ ුතතු තවශ කවයටයක් තිශෙනවශව.
ප බගිය කවලශේ  ෙවානවහිය පළව්ව හ ඇ තිතු ව්ව, ශ නවශපොලිවා
ඇ තිතු ව්ව අතය වටනක් ඇති වුටව, මීශතොටමුල්ල ගේණු
ප්ර න
ා ය වම්ේ ාවශ.

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
නරු ් ්රීතු නි, දැ්  ඔෙතු වශේ කථවවශ අවශවවන කිරී ට
කවලය පැමිට තිශෙනවශව.

ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශහොඳයි, නරු කථවනවයකතු නි.

ශ වශැනි ප්ර න
ා යක් තු වුශඩු ඇයි? මීශතොටමුල්ශල් ශනොඩ
නැ බණු ගේණුවශල ෙයපතළක ශ්වරුම් ශනොනැනී නිවවයි එවශැනි
ප්ර න
ා යක් තු වුශඩු. ශකොළඹ නනයශේ  ගේණු ශනනය් ශ් 
ශකොශහටද කියලව කිය් න, පළව්ව ව ව පනත යටශ්ව පළව්ව
ව වවශලට ශ ය කය න් න පුළුවශ්  ශදයක් ශනොශවශයි කියලව
හිතනවශව. ශම්ක ජවතික ප්ර ානයක් ශලව වැලකිය ුතතු විෂ්ඨයක්. ඒ
නිවව ජවතික වශ ශය්  ක්රියව්ව ක ශවශන නීතියක් වම්පවදනය
කශළෝව ප ටයි, ශ
ප්ර ාන විවඳව න් න පුළුවශ්  ශවශ් ශ් .
නරු ඇ තිතු නි, බ්ලූ ැ් ඩල්වශල්ව ගේණු ශනොඩක් තිබුටව.
බ්ලූ ැ් ඩල් ගේණු ශනොඩට ගේණු දැමී උවවවිශය්  තහනම් කළව.
I would like to refer to an article written by Dr. M.W.N.
Dharmawardene which appears in the centre page of today’s
“The Island” newspaper. It says that the court order is being
violated. බ්ලූ ැ් ඩල් ගේණු ශනොඩට ගේණු දැමී නවශ්වවශ් න
සිේා වුටව. බ්ලූ ැ් ඩල් ගේණු ශනොඩට ගේණු දැමී නවශ්වවශ් න
සිේා වුටවට පවාශව, තවවශකවලිකවශ ත යි මීශතොටමුල්ලට ගේණු
ද ් න ගිශේ . ඉතව තවවශකවලිකවශ. ප බගිය අශේ ආඩුක්ශවශ් 
ශවශන්ව වශැඩ පිළිශවශළක් ඇති කිරී ට ශයෝජනව කළව.

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. නරු ් ්රීතු නි.
ශද් න ඕනම.

ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
නරු කථවනවයකතු නි, ට තවශ විනවඩි ශදකක් -

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ට එ කවලය අක් කය් න ශවශනවශව.

ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
නරු කථවනවයකතු නි, අශේ ් ්රීවශරු් ශේ කවලශය් 
තවශ විනවඩි ශදකක් ලෙව ශද් න.
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
කවශේ ශ ලවශවශ් ද අක් කය් ශ් ?

ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I will tell you. Please give me just two more
minutes.
ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Okay, I will allocate you two more minutes.

ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
We have eight speakers. I want two minutes to conclude
my speech. ශම් ශනවශල් වම ජ වම්ේ ා වශයවපිතිය හැදුශ අශේ
ආඩුක්ශවශ් . [ෙවාව කිරීම්] ඒ හදපු වශයවපිතිශේ  වශැඩ අවුරුදු
ශදකක් නවශ්වවශව තිබුටව. ආඩුක්වශක වශැඩ ශනොකිරී නිවව ඇති
වශන ප්ර න
ා වශලට වශන කිවශ ුත්වශ්ව, දැ්  ෙලශේ  සිටින ආඩුක්වශයි.

ෙුණ මන්ත්රීවදප්යක්

ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

(An Hon. Member)
නැහැ, නැහැ.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
නරු කථවනවයකතු නි,
ශේ කථවවශ අවශව්  කයනවශව.

ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

එක විකල්ප වශැඩ පිළිශවශළක් විධියට පු්වතල දක්වශව ගේණු
ශනන යවශම් වශැඩ පිළිශවශළක් ශයෝජනව වුටව. ඒ වම්ේ ාවශ අශේ
ආඩුක්වශ වවකච්ඡව කයලව එ ශයෝජනවවශ ක්රියව්ව ක කිරී  බදු බයි
කියලව තීයටය කළව. අද ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨ හතවට ෙණිනවශව;
හි් ද යවජපක්ෂ්ඨ හතවට ෙණිනවශව. ශම් ශදන ශනවශල් ඔක්ශකෝ
හැදුශ අශේ ආඩුක්ශවශ් . ඔක්ශකෝ ශනවශල් ටික හැදුශ , අශේ
ආඩුක්ශවශ් . [ෙවාව කිරීම්] එශහ නැ්වනම් ශම් අයට ය් න
ශනවශල් පවශව නැහැ.

ට

ෙුණ කථානායකතුමා

(The Hon. Speaker)
නරු ් ්රීතු නි, ඔෙතු වට ලෙව  ජ තිශෙන කවලය අවශවවනයි.
(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

ඊළඟ කථිකයවට අවශවාථවවශ

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்)

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔ . ශදවශැ් න ත යි, ශම් සිේධිය වුටව ශකොළඹ නවනපතක
ශකො වවපතවාතු ව කි වශව, ළ
ශකොළඹ නනය ව වශ වල්ලිවශලි් 
රුපියල් මිලියන 400ක් ශනවශනවශවළ කියලව. ඔය කථවවශ කලි් 
කියලව ශනවශල් ටිශක් ප්ර න
ා ය විවඳුවශව නම්, ගේණු ක් ද කඩව
වශැටුට්ව මිනි බ්  ැශය් ශ්  නැහැ. ශ ් න ප්ර ානය. ඊළඟට,
ශකොළඹ නවනපතක ශකො වවපතවාතු වශේ පවලනය අ් ත දූෂිතයි.
විශ ෂ්ඨ ශකොමිව ක් -ෙලාවපතශයක්- ප්ව කිරී
නැන
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු නැශ් ෂ්ඨා ගුටවශර්ාන හතව]

ජනවධිපතිතු වට වාතුතිවශ් ත ශවශනවශව. ශම් ශහොයක , වශංචවවශ
ශකෝටි නටනි්  - I would like to bring to the notice of the
Minister that the fraud that is being committed by the
Commissioner using garbage, amounts to millions of rupees.
It is high time you stop all these. The death toll has been 32
and we do not know whether it will rise in the future.
කයනැයවනට ශකොටවක් ශනන ය් න නරු ් ්රීතු වයි, අපියි
එකඟ වුටව. එ නිවව ශදහිවශල, ශ ොයටුවශ ආ ජ ප්රශේ වශලට යම්
කිසි ෙයක්අක් වුටව. එ නිවව
අවශවවන වශ ශය්  කිය් ශ් 
වශැඩ පිළිශවශළක් අවශ යයි කියලවයි. ඉතව පැහැනැලිවශ නිවශශව සිට
ගේණු ඉවශ්ව කිරී පිළිෙඳ නීති-රීති හව වහ වගී්වවශය ඇති වශැඩ
පිළිශවශළකට අපි න ්  කළ ුතතුයි.

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
වාතුතියි, නරු ් ්රීතු ව.

ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ජපවනශේ  විශ ෂ්ඨඥයි්  ඇවි්ව කි වශ ශේ ප්රතික්ශෂ්ඨප කය් න
එපව. ශකොයි ශ ලවශ ශහෝ යලි්ව මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද පුපුයව
යනවශව කියලව ඔවු්  කියනවශව. එ කරුට ප්රතික්ශෂ්ඨප කය් න
එපව කියමි්  දූෂ්ඨටශය්  ශතොයවශ ශම් ප්ර ානය විවීම වඳහව
කටුතතු කය් න.

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මීළඟට, නරු පවධලී චම්පික යටවශක ැතිතු ව.

ෙුණ පාධලී චේපික දටවක මහතා

(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணெக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)
නරු කථවනවයකතු නි, නරු නැශ් ෂ්ඨා ගුටවශර්ාන ් ්රීතු ව
කි වශ කවයටව කිහිපයක් පිළිෙඳ පැහැනැලි කිරී ක් කය් න ඕනම.
පළමුශවශ් 
අපි ශෙොශහො
වශනකීශ ්  කියනවශව, ජපවන
උපශේ කය්  ලෙව දු්  උපශේ නය් ට අනුූලලවශ මීශතොටමුල්ල
ගේණු ක් ද පුපුයව යවශම් තර්ජනයක් දැනට නැහැ කියලව. ඒ වඳහව
මීශ්ව්  වශවුත ප්රති තය සියයට 5 ඉක් වශව තිමතය ුතතුයි. නමු්ව
ශ තැන තිශෙන මීශ්ව්  වශවුත ප්රති තය සියයට ශදකයි. ඒ වශවශේ
එතු ව කි වශව, ''ශ නවශපොලිවා'' ඇ ැති, පළව්ව ව වශ
හ ඇ ැති
ව ඟ නැටු ක් තිශෙනවශව කියලව. එශහ නැටු ක් ඇති ශවශ් න
ශහතුවශක් නැහැ. ශ ොකද, කැළි කවළ පිළිෙඳ අශේ අ වතයවං යට
වශනකී ක් නැහැ.

අපට  ජපු එක වශනකී ත යි 2015 වශවශර් අ් තර් ජවතිකවශ
ශට් ඩර් කැඳවශලව කයනැයවනට්ව, නම්පහට්ව පුේනලික අං ශේ 
කවළ ප්රතිච්රීකයට නිෂ්ඨාපවදකශයක් ශතෝයව නැනී . ඒ වඳහව 194
ශදශනක් ආවශව. ශනොශයක් ශදනවට ශනොශයක් විධියට එළියට
ගිහි්  කථව කය් න පුළුවශ් . පැමිණි 194 ශදනව ඉනැපතප්ව කළ
ශයෝජනව
වම්ේ ාශය්  නිසි
ප්රවම්පවදන ක්රියවවශලියකට
අනුූලලවශ කටුතතු කයලව ත යි දැ්  ඒවශව අදවළ ව වනම්වශලට වය
 ජලව තිශේ ශ් . එ වම්නම්වශල කටුත්වත පළව්ව ව වශ කවළ
කළ නවකයට අධිකවපතයට වය  ජලව තිශේ ශ් . ඒ වශවශේ නරු
නැශ් ෂ්ඨා ගුටවශර්ාන
් ්රීතු ව කි වශව
හි් ද යවජපක්ෂ්ඨ
හ්ව යවශේ කවලශේ  වකවා කයපු නිවශවව වැ ජශම් වශැඩවටහන
වහ අරුවශක්කවරු වශැඩ පිළිශවශළ අවුරුදු ශදකක් අඩපට ශවශලව
තිබුටව කියලව.
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ඇ්වතට එ නිවශවව වැ ජ ට න්වත ක්රියව වර්නය තියවය
එකක් ශනොශවශයි. මතලියන 10ක debenture එකක් issue කයලව,
රුපියල් මතලියන 210ක වශයවපිතියක් කය් න ගියව. [ෙවාව
කිරී ක්] නැහැ. එතැන කිසි ශහොයක ක් නැහැ. ඒක කිය් න
ඕනම. රුපියල් මතලියන 210ක වශයවපිතියක් කය් න ගියව. රුපියල්
මතලියන 210ක ඒ වශයවපිතිය කය න් න ෙැපත නිවව නවනපතක
වංවශර්ාන අධිකවපතයට වි වල අර්බුදයකට මුහුට ශද් න සිදු ශවශලව
තිශෙනවශව. අපි දැ්  ඒක යම් කිසි තියවය ට්ට කට ප්ව කයලව,
පළමුවශන පියවශශර් ජ නිවශවව 20,000ක් නි කය් න ක්රියව කයලව
තිශෙනවශව. ඇ්වතට අපි ශම් නිවශවව ලෙව දු් ශ් - ශකොළඹ හ
නනය ව වවශට අදවළ ප්රශේ වශල ඇළ වර්න ප්රතිවංවාකයටය කිරී
වඳහව යම් වශැඩ පිළිශවශළක් ක්රියව්ව ක ශවශනවශව. ඒ ප්රශේ වශල
ජනතවවශට අපි නිවශවව 72ක් ශද් න ඕනම. ඒ වශයවපිතිය දක්
පවාවට අයශනන ත යි අපි මීශතොටමුල්ශල් ජනතවවශට නිවශවව ලෙව
දු් ශ් . ඒ වශවශේ ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨ හ්ව යව යවජය
ආයක්ෂ්ඨක හව නවනපතක වංවශර්ාන අ වතයවං ශේ  ශල්කම්වශයයව
හැටියට හිටපු කවලශේ  ජ, හි් ද යවජපක්ෂ්ඨ හ්ව යව ඇ තිවශයයව
හැටියට හිටපු කවලශේ  ජ -2014 වශවශර් ජ- නිවශවව 15 ක් ලෙව  ජලව
තිශෙනවශව. ඒ වශවශේ ඒ පිපතශව්  තවශ්ව 79 ශදශනගේට ඉවශ්ව
ශවශ් න කිය් න කියලව නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතශය් 
ශකොළඹ නවනපතක ශකො වවපතවාතු වට දැනුම්  ජලව තිශෙනවශව. ඒකයි
වතය කථවවශ. ඒ වතයය ශේ පවලනික වශ ශය්  ශවශනවා කය් න
ය් න එපව.

ශේ කථවශ  ජ්ව කි වශව, ප බගිය පවලන ව ශේ  ජ
අරුවශක්කවරු ප්රශේ ශේ  ශතෝයව න්ව වාථවනය ප්රතික්ශෂ්ඨප කශළ
වශන ජීවී වංයක්ෂ්ඨට ශදපවර්තශම්් තුවශ්ව,
ාය
පපතවය
අධිකවපතය්ව. ඒ අයශේ පපතවය ඇනයීශ ්  ත යි ඒක ප්රතික්ශෂ්ඨප
වුශඩු. දැ්  අපි ඉනැපත වව ශදශක් ජ ඒ වශයවපිතිය අලු්ව තැනකට
ශනන ය් න ක්රියව කයනවශව.

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි, ශෙොශහො වාතුතියි.

මීළඟට, නරු එවා.එම්. පතක්කවර් ැතිතු ව.
[පූ. ව. 11.19]

ෙුණ එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்)

(The Hon. S.M. Marikkar)
නරු කථවනවයකතු නි, අප්ර වදවශ කටුතතු කළව නම් කවළ
ක් ශේ ෙයට යට ශනොවී ඒ මිනි බ් ට තවශ ්ව ජීවශ්ව ශවශ් න
වශවවනවවශ තිශේ න තිබුටව. අද ඒ ජනතවවශට ජීවශ්ව වීශම් නිදහව
ශවශනුවශට
යටය උරු
කය  ජලව තිශෙනවශව. ඒ නිවව
ශකොශළෝ නවවශ ආවනය නිශයෝජනය කයන ් ්රීවශයශයක්
හැටියට ඒ ජනතවවශ ශවශනුශවශ් 
ශේ ෙලවශ්ව ශ ෝකය ප්රකව
කය් න ඕනම.

යට
අවුරුදු ව යේ ජ ශකොශළෝ නවවශ මීශතොටමුල්ශල්
ජනතවවශට ශම් වශවශේ විපතක් සිදු වී පිළිෙඳවශ විශ ෂ්ඨශය් 
ප බගිය ආඩුක්වශ්ව, ශම් ආඩුක්වශ්ව ශදක වශනකිය් න ඕනම. ඒ
එක්ක වශ්ව ්  යජශේ  ් ්රීවශයශයක් හැටියට ඒ වශනකීශම්
ශකොටවක් ට්ව වය න් න සිදු ශවශනවශව. ප බ ගිය කවලශේ  කළ
විවිා පුශයෝකථනවශලට, ලෙව දු්  වංඥවවශලට ඇහුම්ක්  දු් නව
නම් ශම් ශේදවශවචකය වශළක්වශව න් න තිබුටවය කියන එක ත යි
අශේ අදහව. ශම්ක නංවශතුය වශවශේ වාවශ වවික වශයවනයක්වශ්ව,
එශහ නැ්වනම් වවලවවශ අවි නෙඩවශ වශවශේ අ්ව වශැය ජ ක් නිවව
සිදු වුණු වශයවනයක්වශ්ව ශනොශවශයි. තී් දු තීයට න් න ප්ර වද වී

1625

නිවව වහ විවිා කඹ ඇනැලි නිවව ත යි මීශතොටමුල්ශල් ජනතවවශට
වශ් නැ ශනවශ් න සිදු වුශඩු කියන එක ඉතව පැහැනැලිවශ කිය් න
ඕනම. ශම් යජය ෙලයට ප්ව ශවශ් න කලි්  මීශතොටමුල්ල
ශපොතුවිල්ගේඹුය කියන වශගුරු මත ට ශකොශළෝ නවවශ නනය ව වවශ
න්්  කවලයක් තිවාශව ගේණු ද මි්  හිටියව. ප බගිය යජය
කවලශේ  ජ ලෙවදු්  අධිකයට තී් දුවශක් න්්  අක්කය ශදකක
 වමියක ත යි ශම් ගේණු ද ් න පට්  න්වශ්ව. අද වශන විට ඒක
අක්කය 1 ක් දක්වශව වශර්ානය ශවශලව තිශෙනවශව.
අද අපි දකිනවශව, විවිා ප්රශේ වශලට කැළි කවළ එකතු කය් න
ගියව
ාය පපතවය අධිකවපතය විවිා ක්රියව පටිපවටි අනුන නය
කයනවශව; විවිා නිශයෝන ලෙව ශදනවශව. එදව උවවවි තී් දුවශක් ලෙව
ශදේ ජ වනීපවයක්ෂ්ඨක ර යකට කවළ යඳවශ් නය ඒශහ නැ්වනම්
කවළ දවශ් නය කියලව ාය පපතවය අධිකවපතය තී් දුවශක් දු් ශ් 
නැහැ. ඒ විතයක් ශනොශවශයි, පුයව අවුරුදු දහශය්  එක දවශවක්වශ්ව
ාය පපතවය අධිකවපතශේ  එක නිලාවපතශයක් එතැනට ආශවශ්ව
නැහැ. ඒ ශනොල්ල් ට ජව-ඇල හපත ඒකල හපත අරුවශක්කවරු හපත
ඉ් න පණුශවශොයි, ගේරුල්ශලොයි ශලොගේ වුටව, මීශතොටමුල්ශල්
ජනතවවශට වශඩව. ඒක අපි නැගි්  නැනට කි වශව.
නරු කථවනවයකතු නි, ප බගිය ජනවධිපතිවශයට ව ශේ  ජ
අතිනරු
ජනවධිපතිතු ව්ව,
නරු අරව වතයතු ව්ව අපට
ශපොශයෝ දුවශක් දු් නව. ඒ ශපොශයෝ දුවශ ත යි
න ට අයශනන
ගිශේ . ඒ ත යි ශම් ගේණු ක් ද ඉවශ්ව කයනවශවය කියන
ශපොශයෝ දුවශ. නමු්ව නැන 100 ආඩුක්වශ ප්ව වුටවට ප බවශ ට
තක විධියට 2015 ැයි 19 වශනදව මීශතොටමුල්ශල් ජනතවවශ ව ඟ
අයලියනහ ් නැයශේ  ජ නරු අරව වතයතු ව එක්ක වවකච්ඡව
කළව. ඒ වවකච්ඡවශ  ජ ත යි එතු ව උපශදවා දු් ශ් ,
ප්රතිච්රීකයට වශැඩ පිළිශවශළකට ය් න කියලව. පවධලී චම්පික
යටවශක ඇ තිතු ව කියපු ආකවයයට ප්රවම්පවදන ක්රියවවශලිය හයහව
ඒ ප්රතිච්රීකයට වශැඩ පිළිශවශළට යනශකොට, විවිා නීති ය යවමු
තුළි්  ඒක කය් න යනශකොට නැශන්  නැන ඒ ගේණු ක් ශේ ෙය
වශැඩි ශවශන ෙවශ අපට ශ්වරුටව. වශගුරු මත ක තිශෙන ගේණු ක් ශේ
ෙය වශැඩි ශවශන නිවව
2013 අශප්රල් වවශේ  07 වශනදව -ගිය
අවුරුේශේ- පවර්ලිශම්් තුශ  ජ ශම් වම්ේ ාශය්  ප්ර ානයක්
ඇහුවශව අශේ නිශයෝජය ඇ තිතු ව පිළිතුරු දු් නව, ඒ වශැඩ
පිළිශවශළ ක්රියව්ව ක ශවශනවශව කියලව. නමු්ව ඒ වශැඩ පිළිශවශළ
ක්රියව්ව ක ශවශනශකොට ශම් ශේදවශවචකය ශවශයි කියලව අපි කි වශව.
ඒ නිවව
විශ ෂ්ඨශය්  ප බ ගිය අවුරුේශේ ජූලි වවශේ  20
වශනදව අතිනරු ජනවධිපතිතු වට්ව, පවධලී චම්පික යටවශක
ඇ තිතු වට්ව, අරව වතය යනිල් විර සිංහ ැතිතු වට්ව පිටප්ව
වහිතවශ ශකොළඹ හ නනය ව වශ ශකො වවපතවාතු වට ලිපියක්
යැ වශව, ශම් ගේණු ශවශන්ව වාථවනයකට ශනන ය් න කියලව.
ශ ොකද, ශම්ශක් ප්රතිච්රීකයට වශැඩ පිළිශවශළ තවශ්ව ප්ර වද ශවශනවශව
නම්, වශැවාව කවලය ආවශව ශ
ගේණු ක් ද කඩවශනන
වශැශටනවශව. ඒ පිළිෙඳවශ ශකොළඹ හවනනය ව වශ නවනපතක
ශකො වවපතවාතු වට ලිඛිතවශ දැනුම් දු් නව.
එ ලිපිය -ඇමුණුම්
අංක 07- සභාෙත* කයනවශව.
නරු කථවනවයකතු නි, ඊට ප බවශ ඒකට පිළිතුයක් වශ ශය් 
ශකොළඹ හවනනය ව වශ නවනපතක ශකො වවපතවාතු ව ලිපියක්
එ වශව
හවනනය හව ෙවානවහිය වංවශර්ාන අ වතයවං ශේ 
ශල්කම්තු වට, ශම් පිළිෙඳවශ කටුතතු කය් න ශවශන්ව ඉඩ ක්
ඉල්ලව.
ඒ ලිපිය්ව -ඇමුණුම් අංක 09- සභාෙත* කයනවශව.

—————————
* පුස්තකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ඊට ප බවශ ශවශනි වශව 2ශවශනිදව නැවශත
ශම් පිළිෙඳවශ
ලිඛිතවශ දැනුම් දු් නව, ශ
ගේණු ක් ද නැශන්  නැන කඩව වශැටීශම්
අවශදවන ක් තිශෙනවශව, එ නිවව ගේණු ශනන ඒ ඉක් නි්  නතය
කය් න කියලව. නරු කථවනවයකතු නි, එයට ශහතුවශ වශ් ශ් ,
ශකොළඹ නනය ව වශවශ්  ශම් වාථවනයට දළ වශ ශය්  දවශවකට
ශටෝ  900කට ආව් න ගේණු ප්ර වටයක් ශනන්ව දවනවශව.
ශකොශළෝ නවවශ නනය ව වශවශ්  ශටෝ  40කට ආව් න ගේණු
ප්ර වටයක් දවනවශව. ඊට අ තයවශ ශ
ගේණු ක් දට විවිා
පළව්වවශලි් , විවිා ශපෞේනලික ආයතනවශලි්  ශහොයවට ගේණු
ශනනැල්ලව දවනවශව. ශම් පිළිෙඳවශ ප බ ගිය ජනවශවපත වවශේ  ජ පැවශැති
වම්ේ ධීකයට කමිටුශ  ජ
ශකොශළෝ නවවශ නනය ව වශ
ශල්කම්වශයයවට අපි තී් දුවශක් දු් නව, මුදල් අය කයශනන
ශ තැනට ගේණු ශනශනන එක නතය කය් න කියලව. ඒ අනුවශ ඔහු
අපට ලිපියක් එවශව තිශෙනවශව, එය නතය කිරීශම් ෙලයක්
වම්ේ ධීකයට කමිටුවශට නැහැ, ශ තැන වාවශයං රැකියවවශක්
හැටියට පිට අයට ටිකට් කඩලව ගේණු ශනශන් න ඉඩ ජලව
තිශෙනවශව කියලව. එතු වශේ ලිුතශම් පැහැනැලි ශලව ශ ශව
වඳහ්  ශවශනවශව. ළශකොළඹ නනය ව වවශ ශ
අංනටයට කවල
ෙැහැයලී ට්ව ශපය සිට වාවශයං රැකියව ශලව ශකොශළෝ නවවශ
නනය සී වශ අයට ද, 2009්  ප බ ශකොළඹ නනය සී වශ කවල
එකතු කයන අයට ද ශ
වාථවනශේ  කවළ ෙැහැය කිරී ට අවශවය
ලෙව  ජ තිබුණිළ කියලව. පිටතැ් වශල ගේණු ශනනැල්ලව දව් න ඉඩ
 ජලව තිශේ ශ් , ළවාවශයං රැකියවවශක්ළ කියලව. නරු
කථවනවයකතු නි, එතැන ජ ශකොශළෝ නවවශ නනය ව වශ
ශල්කම්ට කිසිදු වුවශ නවවශක් තිබුශඩු නැහැ ටිකට් කඩලව ගේණු
ශනශනන එක නතය කය් න.
ඒ පිළිෙඳවශ වඳහ් වශ ඇති
ලිපිය්ව - ඇමුණුම් අංක 1 - සභාෙත* කයනවශව.
නරු කථවනවයකතු නි, ඊට ප බවශ
ශම් පිළිෙඳවශ නවනපතක
වංවශර්ාන අධිකවපතයට ලිඛිතවශ දැනුම් දු් නව. ඒ අනුවශ, නවනපතක
වංවශර්ාන අධිකවපතය 2017 ජනවශවපත ව 17 නැනැති ලිපිය න්් 
ශ තැනට ගේණු දව් න එපව කියලව ශකොශළෝ නවවශ නනය ව වවශට
නිශයෝනයක් නිගේ්ව කළව . එ නිශයෝනය පිළින් ශ්  නැතිවශ
නැගි්  නැනට ශ ය සිදු කළව. නරු කථවනවයකතු නි, හවනනය හව
ෙවානවහිය වංවශර්ාන අ වතයවං ය න්්  ශකොශළෝ නවවශ නනය
ව වවශට 2017 ජනවශවපත ව 17 වශන නැන යවශන ලද ලිපිය - ඇමුණුම්
අංක 21- සභාෙත* කයනවශව.

නරු කථවනවයකතු නි, ඊට ප බවශ එයට පිළිතුයක් ශලව අපි
ශපොලීසිය
වර්නශය්  එහි ගේණු දැමී
නැවශැ්වවූවශව
ශකොශළෝ නවවශ නනය ව වශ ශල්කම් විසි්  නැවශත වශතවවශක්
ලිපියක්
න්්  දැනුම් දු් නව, ශම්ක නතය කය් න
වම්ේ ධීකයට කමිටුවශකට අයිති නැහැ කියලව.
නරු කථවනවයකතු නි, පළව්ව ව වශ ප්රාවන ඇ තිතු ව
ත යි ශ
පළව්ව පවලන ආයතන පවලනය කය් ශ් . එතු ව ශම්
පිළිෙඳවශ ලිඛිතවශ දැනුම්  ජලව තිශෙනවශව, ඒ අනුවශ අපි කටුතතු
කයනවශව, නැනට
ගේණු දවනවශව කියලව. ඒ නිවව නරු
කථවනවයකතු නි, තු ප්රශයෝජනය වඳහව
එ ලිපිය්ව ඇමුණුම් අංක 2 - සභාෙත* කයනවශව.
නරු කථවනවයකතු නි, අවශවවනශේ  ජ නැවශත වශතවවශක් නවනපතක
වංවශර්ාන අධිකවපතශේ  ව වපතිතු ව න්්  ශකොළඹ නනය ව වශ
නනයවධිපතිට්ව, ශකො වවපතවාට්ව ශකොශළෝ නවශ ශල්කම්ට්ව
පිටු 2කි්  ව ් විතවශ නිශයෝනයක් එවුවශව, ශ තැනට ගේණු දව් න

—————————
* පුස්තකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු එවා.එම්. පතක්කවර් හතව]

එපව කියලව. ඒක ඇහුශ ්ව නැහැ. ඒක්ව අහ් ශ්  නැතිවශයි ශම්
කටුතතු කශළ. ඉති්  ශම් ආකවයශය්  කටුතතු කයශනන යේ ජ
ශකොළඹ නනය ව වවශ කිසියම් උ්වවවහයක් න්වතව ශවශන්ව
වාථවනයක ගේණු දව් න ඕනම කියලව. අවශවවනශේ  ජ ප බ ගිය
ජනවශවපත වවශේ  0 ශවශනිදව පවර්ලිශම්් තුශ කමිටු වලව අංක 3
 ජ අතිනරු ජනවධිපතිතු වශේ ප්රාවන්වවශශය්  පැවශැති වවකච්ඡවශ  ජ
ාය
පපතවය අධිකවපතයට නිශයෝනයක් දු් නව,ළශවශන්ව
වාථවනයකට ෙැහැය කිරී වඳහව අවශ ය අනු ැතිය ලෙව ශද් නළ
කියලව. නමු්ව, ාය පපතවය අධිකවපතශේ  ව වපතිවශයයවට වහ
නිලාවපත ඩුඩලයට ශකොශළෝ නවශ ජනතවවශට වශඩව ශවශන්ව
වාථවනවශල තිශෙන ගේරුල්ශලොයි, පණුශවශොයි නැන හිතලව
ජනවධිපතිතු වශේ නිශයෝනය අනුවශ ඒක ලෙව දු් ශ්  නැහැ. ඊට
ප බවශ නැවශත
ජනවධිපතිතු ව ව ඟ වවකච්ඡව කයලව, ජනවශවපත
වවශේ  1 ශවශනිදව ඔවු් වශ කැඳවශලව ජනවධිපතිතු ව ඒ රැවාවීශම් ජ
ලෙව දු් නු නිශයෝනය අනුවශ ජනවශවපත වවශේ  23 ශවශනිදව ාය
පපතවය අධිකවපතය ශකෝ ශේසි 15කට යට්වවශ ශකොළඹ නනය
ව වශ ගේණු ශවශන්ව වාථවනයකට ශනන ය් න අවශවය ලෙව
දු් නව.
එ ලිපිය්ව - ඇමුණුම් අංක 24 - සභාෙත* කයනවශව.
එ නිශයෝනයවශ්ව ක්රියව්ව ක කය් න ශකොළඹ හ නනය ව වවශට
වුවශ නවවශක් තිබුශඩු නැහැ. ශ ොකද ශහතුවශ, ශම් ගේණු ඇ ජශම් ජ
රුපියල් මතලියනයකට වශැඩිය අවුරුේදකට ශකොළඹ හ නනය
ව වවශ වියදම් කයනවශව. ශම්ශක්  සියලු ශදනවට පනව යනවශව;
හැ එක්ශකනව ශහොයව කනවශව. ඒ නිවව අපි ඒ නට්  හිලවු
ඔක්ශකෝ ද් නවශව. ඒ නිවව ඒ අයට ශ
මීශතොටමුල්ල කියන
ගේණු ක් ද තුළ ැණික් වහ ය්වතය්  ත යි තිබුශඩු. අපට ගේණු
වුටවට, අශේ ජීවිත පිළිෙඳවශ අවශදවන ක් තිබුටවට, අශේ
ජීවිතවශලි්  අපට වශ් නැ ශනවශ් න සිදු වුටවට ඒ ශනොල්ල් ට ශම්ක
මුදල් හම්ෙ කිරීශම් වර්නයක්. අවශවවනශේ  ජ, වර්තු වවශේ  3
ශවශනිදව ප්රශේ ශේ  වංෂයව වශහ් ශවලව්ව, ජනතවවශ්ව එක්ක අපි
පවයට ෙැවාශව ඒ නිවවයි. ශකොළඹ low level වර්නය වශහලව අපි
විශයෝාතවවශක් කළව. ඉ්  ප බ අපිට පළව්ව පවලන අ වතයතු ව
වවකච්ඡවවශකට එ් න කියලව, එතු ව ඒ වවකච්ඡවශ  ජ ලෙව දු් නු
ශපොශයෝ දු ප්රකවයවශ ඒ උේශෂෝෂ්ඨට තවවශකවලිකවශ නතය කළව.
උේශෂෝෂ්ඨටය නතය කශළ නැ්වනම් අපි අණඩුඩ උපවශවවයක් කයව
ය් නයි සිටිශේ .

නරු කථවනවයකතු නි, ගිය අවුරුේශේ ජූලි වවශේ  20වශන දව
ශකොළඹ හනනය ව වවශට ලිඛිතවශ දැනුම් දු්  පපතනැ ඔවු්  ශ ය
ශ්වරුම් න්වතව නම්, ඒ ශවශනුවශට වක්රියවශ ක්රියව කළව නම්, ඔවු් ට
වැෙම වුවශ නවවශක් තිබුටව නම් වව ශදකක් ඇතුළත විකල්පයක්
ශවොයව න් න තිබුටව. වව වනයශය්  දවශවකට ගේණු ශටෝ 
1,000කට වශැඩිය එනවශව. එතශකොට ඔක්ශතෝෙර් වවශේ  සිට ශම්
දක්වශව වූ වව 3 තුළ ගේණු ශටෝ  1, 0,000කට වශැඩි ප්ර වටයක්
අමුතුශවශ්  ශ තැනට ඇවිල්ලව තිශෙනවශව. ඒ නිවව ත යි ඒ ෙය
දයව න් න ෙැපත වුශඩු. විදයවඥයි්  කියන පපතනැ ඒ ෙය දයව න් න
ෙැපත ශවශ් න ශහතුවශ ත යි ශම් ෙය වශැඩි වී ්ව එක්ක වශැවාව
පැමිණී . ගිය වවශේ  ශම් ගේණු ක් ශේ ගිනි නැනී ගේ්ව සිේා
වුටව. ඒ ශවශලවශ ්ව ශම් වම්ේ ාශය්  ඉතව පැහැනැලිවශ කි වශව.
ඊට අ තයවශ ශම් ප්රශේ ශේ  ජනතවවශශේ ඉල්ලී පපතනැ, සියලු
ජනතවවශ අ්වව්  කයලව, ප බගිය ශපෙයවශවපත වවශේ  20වශන දව
ශකොළඹ නනය ව වශ ශකො වවපතවාතු වට ශල්ණනයක් යැ වශව, ශම්
ගේණු ක් ද පිපිපතලව තිශෙනවශවය කියලව. ඒ ලිපිශේ  ශපොඩි
ශකොටවක් ව කියවශ් නම්.

—————————
* පුස්තකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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"නැනපතව ශ
වාථවනයට එකතු වශන කවළ ප්ර වටය වශැඩි වී
නිවව ශ
කවළ ක් ද කඩව වශැටී ට ලක්වශන අතය නිවශවව පවශව
යට ශ . කවළ ක් ශේ ඉසිලිය ශනොහැකි ෙය ශහතුශවශ්  අවශට
නිවශවවවශල මත්වති පුපුයව ඉපතතැලී ශනොවා ඇති අතය තවේපවශලද
පිපිරීම්, ඉපතතැලීම් දක්නට ලැශබ්. කිසියම් ශහෝ ශ ොශහොතක ශ
ශනොඩනැන්ලි හිව ත කඩව වශැශට් යයි භිශය් , වැකශය්  ුතතු
ජීවිතයක් ශනවශන ශ
අවයට ජනතවවශශේ සියලු දුක්නැහැට
නැටලුවශට ප්රාවනත ශහතුවශ වී ඇ්වශ්ව ශ
කවළ ක් දයි.
කවළ ක් ද නිවව හවනියට ප්වවී ඇති ශ
නිවශැසිය්  ඉල්ලව
සිටි් ශ්  ශම් වම්ේ ාවශ ශවොයව ෙලව වවාවයටයක් ඉටු කය
ශදන ශ ් ය. එෙැවි්  ඔවු්  මුහුට පව ඇති නැටලුවශ පිළිෙඳවශ
වනුෂිකවශ වලකව කවළ ක් ද ශහතුශවශ්  විනව වී ඇති නිවශවව
වඳහව වශ් නැ ලෙව  ජ ට අවශ ය කඩිනම් පියවශය න් නව ශ ් 
ඉල්ලව සිටිමි.ළ

ශම් ලිපිය යැ ශ ශපෙයවශවපත 20වශන දවයි. හැෙැයි, ඒ
ශනොල්ල් ට ඒ ශවශනුශවශ්  කිසි ශදයක් කය න් න හම්ෙ වුශඩු
නැහැ. ඒ නිවව ත යි
ව කිය් ශ් , ශ ය වාවශව වවික
ආපදවවශක්වශ්ව, එශහ නැ්වනම් අ්ව වශැරැ ජ ක්වශ්ව ශනොවශ තීයටය
නැනීශම් ප්ර වදය වහ කඹ ඇනැලි නිවව්ව, ශ
ගේණු ක් ද තවශ්ව
අයට ආදවයම් වර්නයක් ෙවශට ප්ව කය න් න වුවශ නවවශක් තිබුණු
නිවව්ව ත යි ශ
සිේධිය සිදු වුශඩු කියලවයි. ශම් වවක්ෂි
ශහොඳට ඇති. ශනවුණු අවුරුදු ශදශක් ජ වුට්ව ශම් ප්ර න
ා ය
විවඳ් න ශකොළඹ හනනය ව වවශට කිසි වුවශ නවවශක් තිබුශඩු
නැහැ. ඒ වශවශේ ශම් හයහව විවිා ජවවශවයම්වශලි්  මුදල් උපයන
කඩුඩවයම්වශලට්ව වුවශ නවවශක් තිබුශඩු නැහැ, ශම් ගේණු ක් ද
ශ තැනි්  අයි්  කය් න. අපි ශම් කවළ ක් දට විරුේාවශ වට් 
කයේ ජ අපට විවිා ෙවාක තිබුටවය; විවිා තර්ජන තිබුටවය කියලව
ව පැහැනැලිවශ කියනවශව. ඒ තර්ජන ඔක්ශකො තිබුශඩු කවශන් ද?
ශවශන කවශන් වශ්ව ශනොශවශයි, ශම් කවළ ක් ද ආදවයම් වර්නයක්
ෙවශට ප්ව කය න්ව උදවියශනනුයි.
විශ ෂ්ඨශය් 
ව ශම් ශවශලවශ  ජ කිය් න ඕනම, කවළ ක් ද
කඩව වශැටී
පිළිෙඳවශ ආඩුක්වශ හැටියට අපට වශනකී ක්
තිශෙනවශවය කියලව. ශම් ජනතවවශට ඉතව ඉක් නි්  වවාවයටය
ඉෂ්ඨාට කිරීශම් වශන කී ්ව ආඩුක්වශට තිශෙනවශව.
ව ශම්
ශ ොශහොශ්ව ජ අතිනරු ජනවධිපතිතු වට්ව, නරු අරව වතයතු වට්ව,
වවනල ය්වනවයක ඇ තිතු වට්ව, නරු කථවනවයකතු වට්ව
වාතුතිවශ් ත වශනවශව.
ශම් සිේධිය සිදු වුණු ශවශලවශ ඉඳලව
එතු ් ලව අපට කථව කළව; පහ බකම් පිළිෙඳවශ ශවොයව ෙැලුවශව.
විශ ෂ්ඨශය්  වවනල ය්වනවයක ඇ තිතු වශේ න කිය් න
ශහතුවශ ත යි, ඒ ප්රශේ ශේ  ජනතවවශ ත ්  ශනොකළ වශයදකට
දඬුවශම් විීම නිවව ඔවු් ශේ වනසික ට්ට ශකෝපයක් ෙවශට
පපතවශර්තනය කය තිබුණු ශවශලවශ එතු ව ය නැතුවශ එතැනට
ඇවිල්ලව ඒ පිළිෙඳවශ ශවොයව ෙැලී . එතු ව වවශ්ව අඬනහශනන
ගිහිල්ලව, ජනතවවශශේ අවශ යතවවශ්  ශවොයව ෙලව, ්රිවිා හමුදවවශ
ශයොදවශව, ශපොලීසිය ශයොදවශව, යජශේ  නිලාවපත්  ශයොදවශව ඒ
පිළිෙඳවශ ැනැහ්ව වී වම්ේ ාවශ එතු වට විශ ෂ්ඨ වාතුතියක් කළ
ුතතු යි.
ඒ විතයක් ශනොශවශයි. ඉතව ඉක් නි්  ආපදව කළ නවකයට
අ වතයවං ය ශවශත වවකච්ඡවවශක් කැඳවශව, ශකොළඹ නැවා්රික්කශේ 
ැති ඇ තිතු ් ලව ව ඟ අතිනරු ජනවධිපතිතු ව පැමිණිලව, ගේණු
ක් ශේ ප්ර න
ා ය විවඳ් න ෙැපත වී නිවව සිදු වූ විපතට අවශ ය
වහන ලෙව  ජ ට අතිනරු ජනවධිපතිතු ව ලෙව දු්  නවයක්වවශය
පිළිෙඳවශ එතු වට්ව වාතුතිවශ් ත වශනවශව. ඒ එක්ක අපි කිය් න
ඕනම, ්රිවිා හමුදවවශ ශනොසිටි් නට, ශ්රී ලංකව ශපොලීසිශේ 
වහශයෝනය ශනොලැශේ නට, ත ්  ශනොකළ වශයදකට
ජීවිතශය්  වශ් නැ ශනවශපු ජනතවවශශේ යටය පවශව, එශහ
නැ්වනම් ශේහය්  පවශව ශවොයව න් න ෙැපත වශන ත්ව්වවශයක් ත යි
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තිබුශඩු කියලව. ශ හි තිශෙන වශඩව ශේදනීය නැටලුවශ ත යි, ශම්
සිේධිය වුටවට පවාශව්ව අශේ යට සිංනේපූරුවශට එහවට නැුතණු
කය් න හදන එක; නැුතණු ශවශමි්  පවශතින තැනක ඉඳලව නැුතණු
යටක් ෙවශට ප්ව කය් න කථව කයන එක. හැෙැයි, කවළ පිළිෙඳවශ
ෙලයක් තිශෙන එකදු අ වතයවං යක්වශ්ව අපට නැහැ; එකදු
අධිකවපතයක්වශ්ව අපට නැහැ. ඒවශව නැති නිවව ත යි එ ශෙෝල පවවා
කිරී සිේා වුශඩු.
නරු කථවනවයකතු නි, ව විශ ෂ්ඨශය්  ශම් කවයටය
කිය් න කැ ැතියි. 2013.07.05වශැනි දව පළව්ව ව ව හව පළව්ව
පවලන අ වතයතු වශන්  ශම් වම්ේ ාවශ
ප්ර ානයක් ඇහුවශව.
එතු වට එ ප්ර න
ා යට උ්වතයයක් ශද් න ෙැහැ. ශහතුවශ, එතු වට
එ විෂ්ඨය වම්ේ ාවශ ෙලයක් නැහැ. එතු වට උ්වතය ශද් න ෙැපත
වුට නිවව, 2013.0 .25වශැනි දව පවර්ලිශම්් තුශ  ජ නැවශත වශතවවශක්
හවනනය හව ෙවානවහිය වංවශර්ාන අ වතයතු වශන්  එ ප්ර න
ා
ඇහුවශව , නරු නිශයෝජය ඇ තිතු ව එයට අදවළ පිළිතුය ව වනත
කළව. ඇ්වත වශ ශය්  ශම් වම්ේ ාවශ හවනනය හව ෙවානවහිය
වංවශර්ාන අ වතයවං යටවශ්ව, පළව්ව ව ව හව පළව්ව පවලන
අ වතයවං යටවශ්ව වග වශන කී ක් නැති නිවව ඔවු් ට වශනකී
වය
න් න්ව ෙැහැ. එ නිවව ව වි වශ
ා වව කයනවශව ත ්  ශනොකළ
වශයදකට ජීවිතශය්  වශ් නැ ශනවශපු එ ජනතවවශට කය් න පුළුවශ් 
ශලොගේ ශනෞයවශය ත යි, ශම් දැ්  තිශෙන කවළවශලි්  ශහෝ
ඉනැපතයට ශනොඩ නැශඟන කවළවශලි්  ශහෝ කිසිදු ශ්රී ලවංකික
පුයවශැසිශයගේ එවශැනි ආපදවවශකට ලක් ශනොවී ට අවශ ය මූලික
පියවශය නැනී . ඒක ත යි එ ජනතවවශට කය් න පුළුවශ්  ශලොගේ
ශනෞයවශය වශ් ශ් .
හවනනය හව ෙවානවහිය වංවශර්ාන අ වතයවං ය ප බගිය
වවශේ  10වශැනි දව කවළ ප්රතිච්රීයකයට වශැඩ පිළිශවශළ ආයම්
කළව. ව ද් න ආකවයයට එ වශැඩවටහන පට්  න් න තවශ
අවුරුදු එකහ වයක්, ශදකක් විතය යනවශව. එශතක් එකතු වශන ගේණු
ටික යඳවශව තෙව න් න විධි ්ව ර යක් ආයම් කය් න කියලව,
යජශය්  ඉල්ලව සිටිනවශව.
දැ්  හැශ ෝ කියනවශව, ළශකොළඹ ගේණු එපව. ශකොළඹ ගේණු
එපව.ළ කියලව. නරු කථවනවයකතු නි, ඔෙතු ව ශකොළඹ
නනයවධිපතිවශයයවවශ සිටි කවලශේ  ත යි ගේණු ෙැහැය කිරීශම්
ප්ර න
ා යට විවඳු ක් ශද් න හැදුශ . එදව එ විවඳු දු් නව නම්
බ්ලු ැ් ඩල් ගේණු ක් ද හැශද් ශන්ව නැහැ; මීශතොටමුල්ල ගේණු
ක් ද හැශද් ශන්ව නැහැ; ශම් ශේදවශවචකය සිදු ශවශ් ශන්ව
නැහැ. එදව සිට අද දක්වශව , ළශකොළඹ ගේණු අපට එපව.ළ කියනවශව.
හැෙැයි, දළ වශ ශය්  න්වතව දවශවකට ශකොළඹට ලක්ෂ්ඨ 20ක
ප ට ජනතවවශක් එනවශව. ඒ එන හැ ශකනව වශවශේ ේව පැකට්
එකක් අයශනනයි එ් ශ් . ඒ lunch sheet එක කවුරුවශ්ව නැවශත
ශනදය ශනනියනවශවද? ශනනිය් ශ්  නැහැ. අය ප්රසිේා කිය නක්
තිශේ ශ් , ළශටොෆිය ඒශනොල්ල් ට - ශකොළය අපටළ කියලව. ඒ
ශකොළය නිවව ත යි මීශතොටමුල්ල ජනතවවශට වශ් නැ ශනවශ් න සිදු
වුශඩු. ළශකොළඹ ගේණු අපට එපව.ළ කියලව කියනවශව. නමු්ව,
මීශතොටමුල්ල ජනතවවශ අවුරුදු 10ක් මුළු ලංකවශ
ගේණු ටික
දයවශනන ඉඳලව, 33ශදශනක් ජීවිතවශලි්  වශ් නැ ශන වශව. තවශ්ව
140කට ආව් න ප්ර වටයකට එ අවශදවනම් කලවපශය්  ඉවශ්ව
ශවශ් න සිේා ශවශලව තිශෙනවශව. එ ජනතවවශට ඉවශ්ව ශවශ් න සිේා
ශවශලව තිශේ ශ්  ශකොශහ් ද? ත ් ශේ පවයම්පපතක
නම්මතම්වශලි් . ඉතව  බළු ශකොටවක් අනවශවයශය්  ඉ් න පුළුවශ් .
හැෙැයි ෙහුතයයක් ඉ් ශ් , ත ් ශේ පවයම්පපතක ඉඩම්වශල; ඔේපු
තිශෙන ජනතවවශ. ඔවු් ශේ නිවශවව අද නැහැ. ඔවු්  ජීවිත කවලය
පුයව හම්ෙ කයපු ශේවශල් අයි්  කයශනන ය් න ශවශලව
තිශෙනවශව. මීශතොටමුල්ල ජනතවවශට එශහ කැප කිරී ක් කය් න
සිේා වුටව නම්, එ ජනතවවශට එවශැනි ශේදවශවචකයක් සිේා වුටව
නම්, ශම් පිළිෙඳවශ විධි ්ව හව ජවතික වශැඩ පිළිශවශළක් දැ් වශ්ව
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ශනන ඒශම් අවශ යතවවශ සියලුශදනව ශ්වරුම් නනීවි කියලව අපි
වි වශ
ා වව කයනවශව.
ඒ එක්ක අපි ශම් කවයටය්ව කිය් න ඕනැ. ප බගිය කවලශේ 
ශවශන්ව වාථවනවශලට ගේණු ශනන ශනොවා ද ් න හදන ශකොට ළගේණු
ශනශන් න එපව.ළ කියලව උේශෂෝෂ්ඨටය කයපු කට්ටිය
ශකොශළෝ නවවශ ජනතවවශ ත ජීවිතවශලි්  වශ් නැ ශනවශපු එක නැන
අක් තයමි්  ශ ෝක ප්රකව යක් නිගේ්ව කශළ නැහැ. ළගේණු
ශනශන් න එපව.ළ කියලව උේශෂෝෂ්ඨටය කයපු එක්ශකශනක්වශ්ව
අක් තයශම් ශ ෝක ප්රකව යක් නිගේ්ව කශළ නැහැ.

ඇ්වතට දවශවකට ශටෝ  35 නටශ්  ශකොශළෝ නවශ ගේණු
ටික විතයක් එතැනට දැම් ව නම් මීශතොටමුල්ශල් ගේණු ක් දක්
හැශද් ශ්  නැහැ. ශටෝ  1,000 නටශ්  ශනන්ව ද පු නිවව
ත යි එතැන ගේණු ක් දක් ඇති වුශඩු. ඒ ශනනවශ මුළු
ලංකවශ
ගේණු. එ
නිවව උේශෂෝෂ්ඨටය කයපු ජනතවවශ
මීශතොටමුල්ල ශේදවශවචකය පිළිෙඳවශ ශ ෝක ප්රකව යක් ශනොකිපත
පිළිෙඳවශ අශේ ෙලවශ්ව විශයෝාය වහ කනනවටුවශ ප්රකව කය් න
ඕනම.
මීශතොටමුල්ල ජනතවවශට ත ් ශේ ජීවිතවශලි්  වශ් නැ ශනවශ් න
සිේා වුශඩු, යම් ප්ර වටයක් අවශතැ්  වුශඩු වහ උප් 
නම්මතම්වශලි්  ය් න සිේා වුශඩු, ඔවු්  ශනොකළ වශයදකටයි. අපි
කළ ඉල්ලීම් අනුවශ අතිනරු ජනවධිපතිතු ව්ව, නරු අරව වතයතු ව්ව
නිශයෝන ලෙව  ජලව තිශෙනවශව. ඒ ලෙව දු්  හනැසි ප්රතිචවය අනුවශ
කයපු ශකොටවක් තිශෙනවශව; තවශ කය් න ශකොටවක් තිශෙනවශව.
නරු නැශ් ෂ්ඨා ගුටවශර්ාන ් ්රීතු ව කි වශව, ළඑ ජනතවවශට ලෙව
ශද් ශ්  ප බ ගිය ආඩුක්වශ කවලශේ  හදපු ශනවශල්.ළ කියලව. ප බගිය
ආඩුක්වශ කවලශේ  හැදුවශ්ව, වශ්ව ්  ආඩුක්වශ කවලශේ  හැදුවශ්ව ඒ
කවශේවශ්ව ශපෞේනලික මුදල්වශලි්  හදපු ශනවශල් ශනොශවශයි. ඒ
නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතශය්  හදපු ශනවශල්. ශවශන්ව
වශයවපිතී්  වඳහව නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතශය්  හදපු ශනවශල්
මීශතොටමුල්ශල් අවශතැ්  ජනතවවශට ශද් න කියලව අපි
ජනවධිපතිතු වශන්  ඉල්ලුවශව , ඒකට මුදල් ශවශ්  කයලව ඒ
ශනවශල් ලෙව ශද් න එකඟ වුටව. ඒ ශනවශල් ප බ ගිය ආඩුක්වශ
කවලශේ  හදපුවශව කියලව එ ජනතවවශට ශනො ජ ඉ් න ෙැහැ. එතු ව
ඒ කළ ප්රකව ය වශැයනැයි කියලව
කියනවශව.
ද් න තය ට
එ වශයවපිති ශම් ආඩුක්වශ කවලශේ  ජයි ආයම් කශළ. ව වශැයනැ
නම්, නරු චම්පික යටවශක ඇ තිතු ව ඒක නිවශැයනැ කයවවි කියලව
ව වි ාවශවව කයනවශව. ඩුඩශවශල නිවශවව වශයවපිතිය ආයම් කශළ,
ශම් ආඩුක්වශ කවලශේ . වවලමුල්ශල් නිවශවව වශයවපිතිශේ  ශදවශැනි
ශකොටව ආයම් කශළ, ශම් ආඩුක්වශ කවලශේ . ශම් ආඩුක්ශවශ් 
කළවද, ප බගිය ආඩුක්ශවශ්  කළවද කියන එක වශැඩක් නැහැ.
ශ ොකද, ජනතවවශ වශ් නැ ශනවශලව ඉවශයයි. දැ්  අපට ඒ වම්ේ ාවශ
කථව කය් න පුළුවශ් . දැ්  අපට ඕනම ශදයක් කිය් න පුළුවශ් .
නමු්ව, එ ශේදවශවචකශය්  ශබ්ය න් න කී ශදශනක් ඉනැපතප්ව
වුටවද?
ශකොශළෝ නවවශ ජනතවවශශේ ඡ් දශය්  ප්ව වුණු ් ්රීවශරු
කී ශදශනක් ඉ් නවශවද? එක්ව්ව ජවතික පක්ෂ්ඨශය් 
අශේක්ෂ්ඨකය්  22ශදශනක් ඡ් දය ඉල්ලුවශව. එක්ව්ව ජනතව
නිදහවා ව් ාවනශය්  අශේක්ෂ්ඨකය්  22ශදශනක් ඡ් දය
ඉල්ලුවශව. ජනතව විමුක්ති ශපයමුශට්  අශේක්ෂ්ඨකය්  22ශදශනක්
ඡ් දය ඉල්ලුවශව. ශම් සියලුශදනවට ශකොශළෝ නවශවශ්  නවප
හම්ෙ වුටව. ශකොශළෝ නවශ එක්ලක්ෂ්ඨ විසිශදදවහක් සිටින
ඡ් දදවයකය් ශන්  ට ලැබුශඩු ඡ් ද විසිතු් දවහයි. අශනක්
සියලු ශදනවට ්ව නවප ලැබුටව. කී ශදශනක් එක දවශවක් ශම්
ශවශනුශවශ්  කථව කළවද, කී ශදශනක් එක දවශවක් ශම් ශවශනුශවශ් 
උපවශවව කළවද, කී ශදශනක් එක දවශවක් ශම් ශවශනුශවශ්  විවශවද
කළවද, කී ශදශනක් ශම් ශවශනුශවශ්  වට්  කළවද කියව දැ්  අපට
ශපශනනවශව.
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පවර්ලිශම්් තුවශ

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
නරු ් ්රීතු ව ඔෙතු වට නියමිත ශවශලවවශ අවශවවන ශවශලව
තිශෙනවශව. කථවවශ අවශවවන කය් න.

ෙුණ එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்)

(The Hon. S.M. Marikkar)
කථවවශ අවශවවන කයනවශව, නරු කථවනවයකතු නි.

ඒ සිේධිශය්  ප බවශවශ්ව ශකොශළෝ නවශ
ජනතවවශට
වවාවයටය ඉෂ්ඨාට කය් නය කියවයි අප ඉල්ලව සිටි් ශ් . ඒ අනුවශ
අශේ ඉල්ලීම් කිහිපයක් ඉනැපතප්ව කය තිශෙනවශව. නැවශත කවශදවවශ්ව
මීශතොටමුල්ලට ගේණු ශනශන් න එපවය කියන එකයි පළමුවශන
ඉල්ලී . ඒ ඉල්ලී පිළිශනන තිශෙනවශව. ඒක වදවතනික තී් දුවශක්
ශ වි කියව අපි හිතනවශව.
ශම් ගේණු ක් ද තිශෙන  වමියට ශකොළඹ වශයවශේ  සිට
කිශලෝමීටර් ශදකක්වශ්ව දුය නැහැ; කටුනවයක අධිශ ගී වර්නශේ 
සිට කිශලෝමීටයයක්වශ්ව දුය නැහැ; ශර්ගු ෙහවලුම් ශ ශහුතම්
ායවාථවනශේ  සිට මීටර් 500ක්වශ්ව දුය නැහැ. ආර්ථික
ර් වාථවනයක් ෙවශට ප්ව කළ ුතතු තැනක් ත යි ගේණු ක් දක්
ෙවශට ප්ව කශළ. එ නිවව ඒකට ආඩුක්වශ වශ් නැ ශනවශ් න ඕනම.
ඊට වශ් නැ වශ ශය්  ශ තැන අලු්ව නනයයක් හදව එය ආර්ථික
කලවපයක් ෙවශට ප්ව කය, ශකොශළෝ නවශ වශවණිජ වශටිනවක
වශැඩි කය ශද් න කියව ඉල්ලනවශව. එයයි අශේ ඊළඟ ඉල්ලී . ඒ
කටුත්වත ඉෂ්ඨාට කය ශේවි කියව අපි ෙලවශපොශයෝවතු ශවශනවශව.

නරු කථවනවයකතු නි, අවශවවන වශ ශය්  ව ඔෙතු වශේ
අවශාවනය තවශ්ව කවයටයක් ශකශයහි ශයොමු කයවශ් න කැ තියි.
ශම් පවර්ලිශම්් තුශ ඉ් න
් ්රීවශරු්  ශදසිය විසිපවා
ශදනවශන්  ඇ තිවශරු්  ඇරුටව ශම් පවර්ලිශම්් තුශ ඉ් න
අශනක් ් ්රීවශරු් ට කය් න පුළුවශ්  ශදය ත යි, ප්ර ාන අහන
එක; වශවද විවශවදවශල ජ කථව කයන එක. අපි ප්ර න
ා ඇහුවශව ඇ තිවශරු
උ්වතය ශදනවශව. ඇ තිවශරු උ්වතය දු් නව , ඒ ශදන උ්වතය
ක්රියව්ව ක ශවශනවශවද කියන එක පිළිෙඳවශ ශවොයව ෙැලීශම් වශැඩ
පිළිශවශළක් ඇති කය් නය කියව
ඔෙතු වශන්  ඉල්ලව
සිටිනවශව. එශහ ශවොයව ෙැලීශම් වශැඩ පිළිශවශළක් තිබුටව නම් ප බ විපයම් කිරීශම් වශැඩ පිළිශවශළක් තිබුටව නම්- ශම් වඳහව මීට
වශඩව වවර්ථක විවඳු ක් ශවොයව න් න තිබුටව. ශම් පිළිෙඳවශ
විතයක් ශනොශවශයි, තවශ්ව ප්ර න
ා නටනවවශක් පිළිෙඳවශ අපි ශම්
පවර්ලිශම්් තුශ කථව කය තිශෙනවශව. උදවහයටයක් වශ ශය් 
කියනවශව නම්, ශකොශළෝ නවශ හැ දව දවශවකට පැය ශදකක්
වශතුය කපනවශව. ශම් සිදුවශ් ශ් , ශකොළඹ නනයය ආශ්රිතවශයි. ඒ
පිළිෙඳවශ අපි කථව කය තිශෙනවශව. නමු්ව අදට්ව උ්වතයයක් නැහැ.
ලැබුණු උ්වතයය ශ ොකක්ද? පැය ශදකක් වශතුය කැපී ශවශනුවශට
මුළු දවශශව වශතුය එන speed එක අක් කිරී යි කශළ. එ නිවව
ශම් ් ්රීවශරු්  අහන ප්ර ානවශලට ලෙව ශදන උ්වතයවශලට
වශනකී ක් තිශෙනවශවද, ඒ වශනකී වශනවී ක් ෙවශට ප්ව ශවශලව
තිශෙනවශවද, ඒ වම්ේ ාශය්  ශ ොකක්ද ශවශ් ශ්  කියන එක
පිළිෙඳවශ ශවොයව ෙැලීශම් වශැඩ පිළිශවශළක් ඇති කය් නය කියව
ඔෙතු වශන්  ශනෞයවශශය්  ඉල්ලව සිටිනවශව. ශ ොකද, ඡ් දශය් 
අපවශ ප්ව කළ ජනතවවශට අපි වශන කිය් න ඕනම. අපි ඇ තිවශරු
ශනොවුටවය කියව අශප්  ජනතවවශට විය ුතතු වශනකී පැහැය
හපත් න ෙැහැ.
විශ ෂ්ඨශය් 
අධිකවරී ෙලයක් තිශෙන ඇ තිවශයශයක්
ශහෝ කැමතනට් ඩුඩලශේ  වව වජිශයක් ශහෝ ශනොශවශයි. නමු්ව
ශේ ප්රශේ ශේ  තිශෙන ගේණු ක් ද කඩව වශැටීශම් වශනකී
ට

වය න් න ශවශනවශව. නරු කථවනවයකතු නි, ඒ ශවශනුශවශ්  ට
කළ හැක්ශක් ශ ොකක්ද? කළ හැක්ශක් ඒ නැන ශම්
පවර්ලිශම්් තුශ ප්ර න
ා කයන එක; ශම් පවර්ලිශම්් තුශ විවශවද
කයන එක; නිලාවපත්  දැනුවශ්ව කයන එක; නවයකය්  දැනුවශ්ව
කයන එක; වවකච්ඡව කයන එක; ෙැපත වුශටෝව විශයෝාතව
වශයවපවය කයන එක. [ෙවාව කිරී ක්]එ නිවව එ වශැඩ පිළිශවශළ
අතයවශ ය ෙවශ තක් කයනවශව.
නරු කථවනවයකතු නි, අවශවවන වශ ශය්  ශම් සිේධිය මුල්
කයශනන ව ශම් කවයටය කිය් න ඕනම. ශේ අ්ව ශදක
පිපතසිදුයි. ශේ ඇන්ලි දහය පිපතසිදුයි. ත පහක ගේණු නැහැ. එ
නිවව ට ගේක්කවයයව කිය් න ෙැහැ; ශකොමිවාකවයයව කිය් න
ෙැහැ; ශහොයව කිය් න ෙැහැ; තක්කඩියව කිය් න ෙැහැ; ඉඩම්
ශනොඩ කළව කිය් න ෙැහැ; වශැලි ශවෝදලව හම්ෙ කළව කිය් න
ෙැහැ. එ නිවව එක්තයව ගේක් වායයගේ්ව, ව හය පුේනලයනු්ව
ශම් අවශවාථවශ  ජ, යහසි් වශ්ව කවශදවවශ්ව ජවතීවශවනැ හැ ක් නැති
ට ජවතිවශවදය එල්ල කිරී පිළිෙඳවශ ශේ විශයෝාතවවශ ප්රකව
කය් න්ව ශ ය අවශවාථවවශක් කය න් නවශව. ඒ විශයෝාය තුළ,
ඔවු් ශේ ඒ ශචෝදනවවශලි්  අළු ත යළි නැන්ටිනවශව කියමි් 
ශේ කථවවශ අවශව්  කයනවශව. ශෙොශහො වාතුතියි.

ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශෙොශහො වාතුතියි. The next speaker is the Hon. Faiszer

Musthapha. You have 15 minutes.
[11.41a.m.]

ෙුණ ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ - ைொகொண சமபகள் ைற்றும்
உள்ளூரொட்சி அமைச்சர்)

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

Hon. Speaker, firstly I share the grief with the
families who were subjected to the incident which
happened in Meethotamulla. The Hon. S.M. Marikkar
made a very emotional speech about what has not been
done and what could have been done. But, today, we
should not play a blame game.
ෙුණ කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
Order, please! ශම් අවශවාථවශ
නරු
කථවනවයකතු ව මූලවවනයට පැමිශටනවශව ඇති.

නිශයෝජය

අනතුුණව ෙුණ කථානායකතුමා මූලාසනප්යන් ඉවත් වූප්යන්,
කථානායකතුමා ගෙුණ තිලංෙ සුමතිපාල මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.
නිප්යෝජය

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
சபொநொயகர்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசெ, பிரதிச் சபொநொயகர்
[ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல] தமலமை ெகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]
Chair.

அெர்கள்
அெர்கள்

DEPUTY
took the

ෙුණ ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

We know from the time this incident occurred,
politicians from various parties tried to exploit this
situation and tried to make the Meethotamulla tragedy
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their political stage. So, one should refrain from making
use of such a tragedy for their political benefit, because
instead of addressing the issue and collectively helping
the people of Meethotamulla, what we saw was various
politicians playing the blame game saying that the people
who are involved in collecting garbage are as dirty as
garbage.
The Hon. Dinesh Gunawardena pointed out it is not
due to the officials who are running the local body. The
Hon. Dinesh Gunawardena may know how corrupt the
local bodies are today - with or without the politicians are
running it. So, I do not think it is fair to point the finger to
the fact that only because the politicians are running it
that this incident occurred, because the Colombo
Municipal Council and the Western Provincial Council
have to take the responsibility to a great extent with
regard to the tragedy.
I would also like to read a letter regarding this. The
Hon. Patali Champika Ranawaka put a Cabinet Paper
where he took a decision that Meethotamulla dump
should not continue. But, I being the Minister of
Provincial Councils and Local Government had no
option; I could not allow the dirt lying on the streets and I
was compelled to ask the Cabinet that Meethotamulla
dump be continued to be used until another location was
found. But, consequent to my taking over, the Cabinet
gave me the responsibility to carry out matters in relation
to the Meethotamulla dump yard. I summoned the
Colombo Municipal Council, not twice but thrice. I knew
that there was a dangerous situation and I requested the
Colombo Municipal Council to carry out a proper
administration with regard to the manner in which the
Meethotamulla dump yard was run. I requested that
drones be used to see whether there was a danger.
Then, with regard to the collection of garbage, you
know that the Colombo Municipal Council has
outsourced the collection of garbage to two companies Carekleen (Pvt.) Limited and Abans Environmental
Services (Pvt.) Limited - for a period of four years. I
asked the Commissioner of the CMC why they
outsourced it for a period of four years. He had no
answer. The Carekleen and the Abans use disabled
employees who are over 75 years old. I will, with the help
of the Cabinet and all quarters, take steps to see that this
agreement is amended or to send those two companies
away, because the collection of garbage is equally a part
of this problem.
I gave a directive that from the 01st of November last
year, all local bodies must segregate waste. What
happened in Colombo was, the employees of those two
companies got an additional bonus by going to
households and saying, “Do not segregate the waste. Pay
us something”. So, there is corruption at all quarters with
regard to the collection of garbage and whoever is
responsible for the Meethotamulla incident should be
dealt with criminal liability. That is why His Excellency
the President has appointed retired High Court Judge
Chandradasa Nanayakkara to go into this incident. I am
sure, like in many other issues, we would see large-scale
corruption in this too. I agree with the Hon. Dinesh
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Gunawardena except on one fact - politicians were
equally culpable. Like you said, had 50 members of the
local body been there, they would have been more
supportive in a situation like this, I agree with you. But, I
always keep on telling you that the delay is not mine ශපය ප වශලට දුක් විඳිනවශව.
With regard to the Local Government Elections also, I
would like to say that I have already placed all the
amendments before the Cabinet. I have done my part with
regard to the election so that nobody can point a finger at
me.
ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

But, when are you going to hold the Local Government
Elections?
ෙුණ ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Member, that responsibility lies with the
Election Commission. I have to facilitate the forum for
holding the election and I have already done so. The only
delay on my part, if at all, was with regard to the
amendments. But now, I am happy to inform this House
that I have placed all the amendments before the Cabinet
and the Cabinet will have to take the responsibility with
regard to that. Some Hon. Members in this House had
continuously said that I am purposely delaying this
election; I have no intention of doing so. I am a democrat
as much as the Hon. Dinesh Gunawardena is, and I see
the need for the Local Government Elections.
As regards to the Proclamation by His Excellency the
President, the Hon. Dinesh Gunwardena pointed out
various issues. Why was this Gazette Notification brought
about? We saw certain politicians going and obstructing
garbage from being dumped. Garbage is not a local issue.
Today, we see religious leaders and politicians trying to
take political mileage by saying, “පිට ගේණු අපට එපව.” ශම්වශව
යශට් ගේණු. If there a densely populated area, you cannot
dump garbage there. We, as a Government, have to dump
garbage somewhere. That is why during the previous
regime, there was a proposal to dump garbage in
Puttalam. Why was that? Because there is a national need
to dump garbage somewhere. However, we see people
playing cheap politics.

අද ශම් ව වශ ්ව හුඟක් උදවිය ඇන්ල්ල නැගු කයනවශව,
ආඩුක්වශ වශැරැනැයි, අයයව වශැරැනැයි, ශ යව වශැරැනැයි කියලව.
හැෙැයි, මීශතොටමුල්ල සිදුවී වුණු අවශවාථවශ එහවට කී
ශදශනක් ආවශවද? ව හරු ළහූ තියනවශවට යයි, ගුටික් න
යයිළ කියලව ය් ශ්  නැතුවශ හිටියව. හැෙැයි, එවශැනි විපතක්
සිදුවුණු අවශවාථවවශක ජ ඇන්ල්ල නැගු කයන ශේ පවලනය කය් න
එපව කියලව
ශම් ව වශ
් ්රීවශරු් ශන්  ඉල්ලව
සිටිනවශව. හැෙැයි, ඇන්ල්ල නැගු කළ ුතතු උදවියට ඇන්ල්ල නැගු
කය් න ඕනම.
ශහොඳ උදවහයටයක් ශද් නම්.
මීශතොටමුල්ලට පිට ගේණු ශනනැල්ලව දව් න එපව කියලව
ෙවානවහිය පළව්ව ව වශ පළව්ව පවලන ශකො වවපතවාතු වට
ලිුත ක් ලි වශව. ඒ වම්ේ ාශය් 
ශකොශලෝ නවශ
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු යිවර් මුවාතවපව හතව]

ප්රවශේය ය ශල්කම්තු වට්ව කි වශව. එතු ව කි වශව,
හ
ඇ තිතු වශන්  අවශවය න් න ඕනම කියලව.
ඒ ලිපිය
සභාෙත* කයනවශව.
එය, 2017.03.09වශැනි නැන පළව්ව පවලන ශකො වවපතවා,
ෙවානවහිය පළවත ශවශත ජවතික ෂන අපද්රවශය කළ නවකයට
වහවයක ායවාථවනශේ  අායක්ෂ්ඨ විසි්  ලියපු ලිපියක්. ළවශහව
ක්රියව්ව ක වශන පපතනැ ශකොශලෝ නවවශ ප්රවශේය ය ව ව ෙල
ප්රශේ යට අය්ව ශනොවශන කැළි කවළ මීශතොටමුල්ලට ෙැහැයලී
වම්ේ ාවශ පරීක්ෂ්ඨව කය ෙලව කඩිනම් ක්රියව වර්න ශනන, ඒ
වම්ේ ා වශවර්තවවශක් ශ
අ වතයවං ය ශවශත ලෙව  ජ ට කටුතතු
කයන ශලව කවරුණිකවශ ද් වශව සිටිමිළ යනුශවශ්  එ ලිපිශේ 
වඳහ්  කය තිශෙනවශව. ඒ වශවශේ පිට ගේණු ශනනැල්ලව දව් න
එපව කියන කවයටය්ව එහි වඳහ්  කය තිශෙනවශව. එතැන කයලව
තිශේ ශ්  වශංචවවශක්. ශකොළඹ ගේණු විතයක් ශනොශවශයි,
ශපෞේනලික අං ශේ  ගේණු ශනනැල්ලව ඒ ශවශනුශවශ්  ටිකට්
කඩනවශව. ඒ විධියට ටිකට් කඩලව අ තය මුදලගේ්ව හම්ෙ කළව.
ගේණුවශලි්  හම්ෙ කයපු උදවිය ඕනම තයම් ඉ් න ෙවශ අපි ද් නවශව.
හැෙැයි, ඒ උදවිය නීතිය ඉනැපතයට ශනනයම අප සියලු ශදනවශේ
වශන කී ක් හැටියට ව දකිනවශව.

Sir, then I would also like to quote from the
Proclamation made by His Excellency the President in the
Gazette Extraordinary No. 2016/30 of 25th April, 2017.
It states:
“WHEREAS an Order under Section 17 of the Public
Security Ordinance (Chapter 40) has been made declaring the
following services specified in the Schedule hereto to be essential
services since it has been decided that the maintenance of such
services specified in the said Schedule is essential to the life of the
community and is necessary in the public interest, and whereas it is
directed that the Parliament be apprised of the said declaration in
terms of Section 21(2) of the Public Security Ordinance read with
Section 2(3) thereof,
And whereas the Parliament remained adjourned for a period
not exceeding ten days on the date the said declaration was issued,"

The Schedule of the Proclamation states, I quote:
"All services, work or labour of any description whatsoever,
necessary or required to be done in connection with any undertaking
performed or maintained by any local authority or for and on behalf
of any such local authority, for the clearance, collection,
transportation, temporary storage, processing, separation, treatment,
disposal and sale of street refuse, house refuse or other similar
matter.”

Hon. Dinesh Gunawardena, this Gazette Notification
is not to muscle anybody in the manner you stated. You
said that there are various protests and this Proclamation
is used to muscle those protests. But, there is no such
intention by this Proclamation. This Proclamation is to
see that the collection of garbage is declared an essential
service and if anybody interferes with that service, he
would be dealt with according to the law. The reason why
that was brought about, Hon. Dinesh Gunawardena, you
—————————
* පුස්තකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

1636

may know, was that certain politicians try to go to those
areas and stop garbage being dumped there, with the
intention of building up their political stature. I know a
person of your stature will never do that. But,
unfortunately, you see various Members running to where
garbage is being dumped and trying to take political
mileage from that.
In a recent article I read that there are only two types
of people who object to garbage being dumped: one type
are the fools and the other are the politicians. Today, the
general public have also come to realize that garbage has
to be dumped somewhere and I would ask every Hon.
Member of Parliament to help us in that exercise. Please,
do not look at it locally. Today, you look at the Western
world. You see garbage being recycled in major cities
and there is no stench. But, unfortunately, here, people
look at garbage issue from the point of view of
Meethotamulla and the manner in which Meethotamulla
garbage dump was administered. So, we have to create
an awareness among the people. I have put up a Cabinet
Paper, through which I am seeking all media institutions
to come on board to create an awareness with regard to
garbage, garbage recycling and also to take away the
mindset of our people that garbage is a local issue.
Also, we have a problem with regard to the collection
of garbage. I am thankful to the Cabinet for they have
approved the purchase of 100 compactors. If you take any
local body, they are unable to collect garbage because
they do not have the necessary machinery. In most local
bodies, you see the labourers are also performing the task
of the driver or the operator because there is a shortage of
such employees. So, I think, today, garbage disposal
should be the number one priority for both the
Government and the Parliament. We have to collectively
work towards solving this problem.
If you look at the history of the Meethotamulla
garbage dump site, first, it was a paddy-filed and then
they started to dump the garbage of the people of
Kolonnawa there. Then, there was a court case against
dumping garbage at Bloemendhal. After that, they started
dumping garbage in two acres at Meethotamulla and
today it has extended to 18 acres. I share the grief of the
people of Meethotamulla - I went there once or twice and I do not think any Government can justify allowing
the people of Meethotamulla to live in the state they have
been living close to the garbage dumping site. But,
unfortunately, continuously the governments have taken
the shortcut of not looking at the other options of garbage
disposal. There has never been a conscious effort with
regard to dealing with garbage disposal.
I thank the Hon. Champika Ranawaka as he has
arranged for two companies to come in and in two years’
time they would be recycling garbage - a genuine effort.
There are RFPs called from 100 odd companies under a
transparent mechanism. So, for once, something is
actually happening. In the past - [Interruption.] I do not
want to talk about my Chief Minster. With regard to my
Cabinet Colleague, I will talk and deal with him. But with
regard to the Chief Minister, I do not wish to say
anything except when I am asked a Question in
Parliament. Then I will answer.
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ෙුණ ිනප්න්ෂ් ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

He is from the SLFP.

ෙුණ ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

He is from the SLFP. I am not trying to criticize him. I
do not see a need in dealing with his conduct here, except
for the fact that when I told to stop taking outside refuse
to Meethotamulla, the Secretary of the Kolonnawa Urban
Council told me that he has to get the concurrence of the
Chief Minister. I have to inform that to this House as
well.

The country will know once the Commission sits. I
believe that a lot of things will come out. Definitely,
somebody is responsible for the loss of lives. It is not an
accident. I have been to the Meethotamulla dump site
twice or thrice and if the Colombo Municipal Council had
told me that there was this imminent danger, I would have
agreed with the Hon. Champika Ranawaka and stopped it
then and there. I had no option being the Minister of
Local Government. The Minister of Megapolis can take a
decision and say, “Look! Stop it!”.But I have a bigger
picture to look at. The dumping of garbage is a function
of the local body. Unfortunately, in terms of the law, I
have a certain mandate over local bodies. Therefore, I
have to take the responsibility in asking the Cabinet to
permit Meethotamulla to continue. I am sure even the
Hon. Champika Ranawaka will agree with me that until
you find an alternative, it is not prudent to stop dumping
at Meethotamulla.
I am starting a landfill within forty days in
Muthurajawela. I will take all precautions to see that it is
environmentally friendly. We are trying to start compost
plants in the nine Provinces to deal with 450 metric
tonnes of garbage. We are working with commitment to
solve the garbage issue. I also ask the Hon. Members of
the Opposition to look at this as a national issue. We have
to work together because when I decide to start a plant or
landfill somewhere, anybody could say, "Do not do it."
ෙුණ මහින් යාපා අප්ේවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அசபெர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

Hon. Minister, when I was the Chief Minister, I
helped the Chairman of Weligama Urban Council to start
a garbage recycling project which was functioning very
well. Now it has been neglected. There is a big problem.
So, it is better if you could look at it and see what you
could do about it.

dissolved the Council and you are not holding elections.
There is no administration, nothing is happening. It is
collapsing.
ෙුණ ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Member, we should not make the grief of the
people of Meethotamulla a political stage. You mentioned
to me that the plant in Weligama has to be looked at. I
will come with you, we will go together and see to it. We
do not need to take a political approach to this. We will
address this issue and solve it. If it was running properly
when you were the Chief Minister, and now if it has
failed; we should get together and put things right
without saying that this is happening because the
elections were not held.
ශපය ප වශලට ත යි
දුක් විඳි් ශ් , ශම් පළව්ව පවලන
ඡ් දය පැවශැ්වවී
වම්ේ ාශය් . [ෙවාව කිරී ක්] ෙැසිල්
යවජපක්ෂ්ඨ ැතිතු ව, -

ෙුණ නිප්යෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Minister, your time is up. Please wind up.

ෙුණ දවුෆ් හකීේ මහතා (නෙද සැලසුේ හා ජල සේපා න
අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்
நீர்ெழங்கல் அமைச்சர்)

-

நகரத்

திட்டைிடல்

ைற்றும்

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and
Water Supply)

Hon. Deputy Speaker, I need a clarification from the
Hon. Minister. He said that he has a certain mandate over
local bodies. This is an issue that we are debating all the
time. Under the Thirteenth Amendment, the Provincial
Councils have powers over the local bodies.
ෙුණ නිප්යෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

You were in charge of this Ministry before. You are
fully aware of this.

ෙුණ දවුෆ් හකීේ මහතා

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Yes.

Now the problem is, the line Ministry trying to meddle
with the local bodies, has to be done through the Chief
Ministers only. These issues have to be clearly outlined.

ෙුණ ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

ෙුණ නිප්යෝජය කථානායකතුමා

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(The Hon. Deputy Speaker)

I will definitely do that.

Two eminent lawyers are engaged in a legal battle.

ෙුණ මහින් යාපා අප්ේවර්ධාන මහතා

ෙුණ ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அசபெர்தன)

Mr. Mohamed who was the Chairman of the Council
had been doing a very good job. Now you all have

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

Hon. Rauff Hakeem is trying to play regional politics
in the East.
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ෙුණ නිප්යෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Minister, your time is up.

ෙුණ ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, I want one more minute. - [Interruption.] Listen! I
have always respected - [Interruption.] Hon. Deputy
Speaker, can I have one more minute?
ෙුණ නිප්යෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Yes.

ෙුණ ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Rauff Hakeem has a problem.

ෙුණ නිප්යෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

He asked a very pertinent question.

ෙුණ ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

He is one politician who without doing any work for
the masses, tries to criticize others and get votes. I am
very clear about that. I respect the Thirteenth
Amendment. As the line Minister, I am responsible to
Parliament for all funds given to local bodies and
Provincial Councils. In carrying out my functions, I see
that they use money for the best of the people. I have
never interfered. My Cabinet Colleague, the Hon Rauff
Hakeem has a problem. His Party is diminishing. So, he
tries to use at least Parliament to create a momentum for
himself.
Thank you.
[අ. ව. 12.02]
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අද ශම් ගේණු ප්ර න
ා ය නැන කථව කයන ශකොට හැශ ෝ
කියනවශව ඒකට වැල බම් තිබුටවය කියලව. ශම්ක ශේ පවලන
ප්ර න
ා යක් ශනොශවශයි. ශම්ක ජවතික ප්ර ානයක්. ශම් ජවතික ප්ර න
ා ය
ආයම් වුශඩු ශකොළඹ නනය ව වශවශ් . ශකොළඹ නනය ව වවශ
හැ
දව
පවලනය කශළ එක්ව්ව ජවතික පක්ෂ්ඨය. අශේ
කථවනවයකතු ව නනයවධිපති වශ ශය්  හිටපු කවලශේ  ත යි
ශපෞේනලික අං යට - අෙව් වා ව වන ට වහ තවශ්ව ව වන කට ගේණු ඉවශ්ව කය් න අවශවය දු් ශ් . ඒ අය ඒ ඉල්ලුම් පත්රශේ  දවලව
තිබුටව, ළඅපට ගේණු ප්රතිච්රීයකයටය කය් න පුළුවශ් . ගේණු
ඉවශ්ව කය් න පුළුවශ් ළ කියලව. ඒ සියලු කටුතතු කය් න ත යි
ඔවු් ට දු් ශ් . නමු්ව ඒශනොල්ල්  කශළ ගේණු අයශනන
ගිහිල්ලව, තවශ්ව කවශේ ශහෝ තැනක ශනොඩ කයන එක විතයයි.
නමු්ව ඒශනොල්ල් ට මුදල් ශන වශව. ශම් ශ ොශහොත වශනතුරු ඒ
මුදල් ශනවශනවශව. ව හය උදවිය කියනවශව, හි් ද යවජපක්ෂ්ඨ
ැතිතු වශනනු්ව ඒ කටුත්වත සිදු වුටවය කියලව. නමු්ව ඊට
පවාශව ශ ොකද වුශඩු? ශකොළඹ නනය ව වවශට ශම් කටුත්වත
කය් න ෙැපත නිවව ශම්කට ැනැහ්ව ශවශ් න කියලව නවනපතක
වංවශර්ාන අධිකවපතයට ආයවානව කළව. ඊට පවාශව ශනෝධව ය
යවජපක්ෂ්ඨ ැතිතු ව ඊට ැනැහ්ව වුටව. ඊට ැනැහ්ව වුටව ප ටක්
ශනොශවශයි, ඒ කටුතතු කළ නවකයටය කයන න ්  විකල්ප වශැඩ
පිළිශවශළක් ඇති කළව. ශේ ළඟ ඒ Cabinet Paper එක
තිශෙනවශව. ඒ Cabinet Paper එශක්  ඒ සියල්ල අනු ත කළව.
ශම් ඉ් න ඇ තිවශරු ඔක්ශකො ඒ කැමතනට් ඩුඩලශේ  හිටියව.
2015 ජ එය අනු ත කයලව, ඒකට අවශ ය මුදල් හදල්  ජලව
ක්රියව්ව ක කය් න පට්  න්වතව. 2015 අශේ යජය පැයදුටවට
පවාශව ඒ කටුත්වත ක්රියව්ව ක ශනොකිරීශම් වශයද නිවව ත යි ශම්
ත්ව්වවශය ඇති වුශඩු.
පවධලී චම්පික යටවශක ඇ තිතු ව කියනවශව
අහශනන
හිටියව, ළඅරුවශක්කවලු ප්රශේ යට ශම් ගේණු ශනනය් ශ්  නැහැ.
අපි ශවශන්ව වශළකට ශනනි යනවශවළය කියලව. නමු්ව ඒ අශේ
වැලැවා හපතයට ක්රියව්ව ක වුටව නම් ශම් ශ ොශහොත වශනශකොට
කයනැයවශ් යි මීශතොටමුල්ශල්යි ගේණු ප්ර න
ා ය අවශව්  ශවශලව.
[ෙවාව කිරී ක්] නැහැ. පු්වතලශම් අරුවශක්කවලු කිය් ශ්  ජන
ශූනය ප්රශේ යක්. අරුවශක්කවලු ප්රශේ යට
ගිහිල්ලව තිශෙනවශව.
ඒ ප්රශේ ශේ  තිශේ ශ්  ඔක්ශකො Limestone හවයපු වශළවශල්.
හපතද?

ෙුණ ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහතා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)
තවශ වව හයක් නත වුටවට පවාශව මීශතොටමුල්ලට වශවශේ
පු්වතල ට්ව ශවශයි.

ෙුණ ොමිණී ප්ලොරාප්ේ මහතා
ෙුණ ොමිණී ප්ලොරාප්ේ මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குசக)

(The Hon. Gamini Lokuge)
නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, අද ශම් විවශවදයට වහ වගි
ශවශ් න ලැබී
අනය ශකොට වලකනවශව. ශ ොකද,
මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද නිවව හවනියට ප්ව ශවශච්ච ප්රශේ යක්
නිශයෝජනය කයන ් ්රීවශයශයක් නිවව. ශේ ප්රශේ ශේ  තිශෙන
කයනැයවන ගේණු ක් දට ප්රමිතියක් නැතිවශ ගේණු ශටෝ  300ක්
දවශවකට දවනවශව.
අද ශම් ශ ොශහොශ්ව වතුටු ශවශනවශව, අද ඉඳලව
එතැනට ගේණු දැමී අධිකයටශය්  තහනම් කිරී නැන. අද
අධිකයටශේ  ජ ඒ නක්වශ තිබුටව. ඒ පළවශ්ව පපතවය වංවිාවන
එතැනට ගේණු දැමී ට විරුේාවශ අභියවචනයක් ඉනැපතප්ව කළව. ශම්
ශ ොශහොත වශනශකොට ට දැනන් න ලැබුටව, මි්  පවාශව
එතැනට ගේණු ද න එක තහනම් කළවය කියලව.
පපතවය
ෙලපත්රයක් නැතිවශ, කිසි ර ශ දයක් නැතිවශ නිකම් ගිහිල්ලව
එතැනට ගේණු දවනවශව.

(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குசக)

(The Hon. Gamini Lokuge)
පු්වතල ට ශවශන එක නැන තමු් නව් ශව ෙලව න් න. දැ් 
පවධලී චම්පික යටවශක ඇ තිතු ව කියනවශව ශ් 
ගේණු
ශනනිහිල්ලව එතැනට දවනවශව කියලව. එතු ව ප්රසිේධිශේ  ශ තැන
ඒක කි වශව ශ් . ඒ නිවව ශේ පවලනයක් නැතිවශ නිවශැයනැ තී් දු
ශනොදු් ශනෝව ශම් ප්ර ානය විවඳ් න පුළුවශ් ක ක් නැහැ. ශම්
පවර්ලිශම්් තුශ ඉ් න ැති ඇ තිවශරු ඔක්ශකො එදව ඒ
කැමතනට් ඩුඩලශේ  හිටියව. ඒ කැමතනට් ඩුඩලශේ  ඉඳලව ත යි
ශම් Cabinet Paper එක වම් ත කශළ. Cabinet Paper එක
වම් ත කයලව ක්රියව්ව ක කය් න Railways Department එකට
මුදල් දු් නව; අශනක් ආයතනවශලට මුදල් දු් නව. ඒ කටුතතු
ක්රියව්ව ක කය් න ඔක්ශකො කටුතතු කයලවයි තිබු ශඩු. 2013 ජ
ඒ ක්රියවදව ය අවශලංගු කයන ශකොට ඒකට විකල්පයක් ඇති කශළ
නැති නිවවයි අද ශම් ප්ර ානය ඇතිශවශලව තිශේ ශ් . අද ශම්
ප්ර න
ා යට විවඳු ක් නැති තැනට ප්වශවශලව තිශෙනවශව.
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ශම් ගේණු මුතුයවජශවශලට ශනනිහිල්ලව දවනවශව. ඒක ජලව යක්.
ඒ ජලව යට ගේණු ශනනිහිල්ලව ද නශකොට කශතෝලික
පූජකතු ් ලව, කවනැනල්වශරු විරුේා වශනවශව. එතු ් ලව
ශේ පවලනඥශයෝ ශනොශවශයි. ශම් ප්ර න
ා යට තිශේ ශ් 
ශේ පවලන ප බ මත ක් ශනොශවශයි. නමු්ව ආඩුක්වශ ඒවශව එකක්වශ්ව
නට්  න් ශ්  නැතිවශ අද ශම් පවර්ලිශම්් තුවශට නැවට් පත්රයක්
ඉනැපතප්ව කළව, හනැසි නීතිය තිශෙන අවශවාථවවශක ජ වශවශේ ශම්
කටුතතු ක්රියව්ව ක කය් න.
නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි,
සභාෙත* කයනවශව.

ව එ

නැවට් නිශ දන

අද කැවාෙමවශ ප්රශේ යට ගේණු ශටෝ  350ක් ද නවශව. ෙවානවහිය
පළවශ්ව අපද්රවශය කළ නවකයට අධිකවපතය කියනවශව, ළඅපට
අපද්රවශය මීට වශඩව න් න ෙැහැළ කියව. අපද්රවශය කළ නවකයට
අධිකවපතශේ  අායක්ෂ්ඨ නලී් 
ව් නේශපරු
හතව විසි් 
ළනවනපතක ශකො වවපතවා, ශකොළඹ
හනනය ව වවශළ ශවශත
2017.04.23 නැන දයන ලිපිය යවශව තිශෙනවශව. එ ලිපිශයහි ය ර්ෂ්ඨ
පවධය ශලව ළකයනැයවන කවළ අංනනයට තවවශකවලිකවශ කවළ
ෙැහැය කිරී වඳහව අවශවය ලෙව නැනී ළ යනුශවශ්  වඳහ් 
ශවශනවශව. තවශදුයට්ව එ ලිපිශයහි ශ ශව වඳහ්  වශනවශව:
"උක්ත ැශය්  ඔෙ විසි්  ශයොමු කයන ලද අංක නවශකො/
පවලන/2017 දයට වහ 2017.04.25 වශන නැනැති ලිපිය හව ෙැශඳ.
02. 2017 අශප්රල් ව 14 වශන නැන ඔෙ පළව්ව පවලන ආයතන ෙල
ප්රශේ ශේ  කවළ ෙැහැය කයමි්  සිටි මීශතොටමුල්ල විවශිත කවල
යඳවශනශේ  ඇතිවූ හනැසි ත්ව්වවශය වැලකිල්ලට නනිමි් , කවළ ඉවශ්ව
ශනොකිරී ශහතුශවශ්  ශකොළඹ නනයශේ  ජීවශ්වවශන ජනතවවශට සිදුවශන
අපහ බතවවශය වැලකිල්ලට නනිමි් , ශකොළඹ නනයශේ  ජනනය වශන
අපද්රවශය වශලි්  ශ .ශටො.350 ක් ප ට වති ශදකක කවලයක් වඳහව
කයනැයවන පවළිත මතම් පියවී ශවශත වය නැනී ට කැ ැ්වත පළ කයන ල ජ.
...
...ශම් වම්ේ ාශය්  පවශ්වවශන ලද විවශවදශය්  අනතුරුවශ න් නව ලද
තීයටය අනුවශ කයනැයවන කවළ අංනනය ශවශත 2017 අශප්රල් ව 2 වශන
නැශන්  ප බ ඔෙ නනය ව ව ෙල ප්රශේ ශේ  ජනනය වශන අපද්රවශය ෙවය
නැනී ට කටුතතු සිදු ශනොකයන ෙවශ ශ යි්  කවරුණිකවශ දැනුම් ශදමි.ළ

නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, අද සිදු ශවශලව තිශේ ශ් 
ශ ොකක්ද? අද කතව කයනවශව මිව ආඩුක්වශට කිසිදු වැලැවා ක්
නැහැ. අශේ පළව්ව පවලන අ වතයතු ව ට ශපය කථව කළව. අද
පළව්ව පවලන ආයතනවශල නිශයෝජිතය්  නැහැ. නිලාවපත් ට එය
පවශ්වවශවශනන ය් න ෙැහැ. එතු ව යැවූ ලිුත ට ශකො වවපතවාතු ව
උ්වතය ශද් ශ්  එශහ යි. ෙවානවහිය පළවශ්ව හ ඇ තිතු ව
කියනවශව, ළචම්පික ඇ තිතු ව හි් දවයි ට ශ ය විවඳ් න ෙැපත
වුශඩු. මුදල් වශංචවවශක් හි් දවයි ශම්ක වුශඩුළ කියව. චම්පික
යටවශක ඇ තිතු ව ශම් කවයටවවශල ජ වශනකී
වයන් න ඕනම.
ශකොළඹ නනය ව වශ
ගේණු දැම්ශම් ශතොට ළඟටයි. ඒ
වම්ේ ාශය්  අධිකයටයට ගිහි්  තහන ක් න්වතව. තහන ක්
න්වතව , අධිකයටය ඇහුවශව, ළශම් ගේණු ද ් ශ්  ශකොශහටද?ළ
කියව. එවිට UDA එක වය ඇ තිතු ව හැටියට සිටිශේ  චම්පික
යටවශක ඇ තිතු වයි. UDA එශක්  ගිහි්  කි වශව,
ළමීශතොටමුල්ශල් වාථවනයක් තිශෙනවශව. ඒ මත ට ද ් න පුළුවශ් ළ
කියව. එතැ්  සිට ත යි එහි ගේණු දැමී ආයම් කශළ. එතු ව
දැනුවශ්වවශ ත යි එය කශළ. ගේණු දැම් වට ප බවශ එහි පවලනයක්
ඇති කශළ නැහැ. මිනිවා බ කැයලි නහ් න පට් න්වතව;
ශකෝලවහල කය් න පට්  න්වතව; විශයෝාය පව් න පට්  න්වතව.

—————————
* පුස්තකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ඒ ශවශලවශ ශකොළඹ නනය ව වවශ ත යි ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨ
ැතිතු වට ආයවානව කශළ, ළශම් නැන ශවොයව ෙලව ශ ොකක් ශහෝ
ශබ්රු ක් කය් නළ කියව. එතු ව හමුදවවශ දවලව එය
කළ නවකයටය කළව. ඇළ ශ ලි ශුේා කළව. නමු්ව එතැන
පැවශැති අපහ බතවවශ නැති වුශඩු නැහැ. ඒ නිවව එතු ව 2015 ජ
කැමතනට් ඩුඩලයට ශයෝජනවවශක් ඉනැපතප්ව කළව. ශ යට වාථිය
වවය විවඳු ක් ඇති ශවශ් න ඕනම. 2013 ඉඳලව විවිා වංවශවදවශලට
ගිහි්  ශලෝක ෙැංගේවශ්ව එක්ක වවකච්ඡව කයලව අවශවවනශේ 
තී් දුවශක් ශනන තිබුටව, ශ ය පු්වතලශම් සිශ ් ති
කර් ව් ත වලවවශට අය්ව
Limestone ලෙවන්ව නිධිවශලට
ශනනශනොවා ද ් න. කැමතනට් ඩුඩලය එය අනු ත කළව. එය
අනු ත කයන ශකොට චම්පික යටවශක අ වතයතු ව්ව ඒ කැමතනට්
ඩුඩලශේ  සිටියව. ශම් සිටින හුඟක් ඇ තිවශරු්ව ඒ කැමතනට්
ඩුඩලශේ  සිටියව.

ෙුණ ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහතා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)
ඒක ඉනැපතප්ව කශළ ඔෙතු ් ලවශේ ආඩුක්ශවශ්  ශ් ද?

ෙුණ ොමිණී ප්ලොරාප්ේ මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குசக)

(The Hon. Gamini Lokuge)
අශේ ආඩුක්ශවශ්  ත යි. ඒ ආඩුක්ශ
ශ හි ඉ් ශ් .

ඇ තිවශරු්  ත යි

ෙුණ ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහතා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)
ඔෙතු ් ලවශේ ආඩුක්වශද?

ෙුණ ොමිණී ප්ලොරාප්ේ මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குசக)

(The Hon. Gamini Lokuge)
ඔ , අශේ ආඩුක්වශ ත යි අනු ත කශළ.

ෙුණ එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்)

(The Hon. S.M. Marikkar)
ඔෙතු ් ලවශේ ආඩුක්වශ ත යි පු්වතල
ෙැලුශ .

නැති කය් න

ෙුණ ොමිණී ප්ලොරාප්ේ මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குசக)

(The Hon. Gamini Lokuge)
පු්වතල නැති කය් න ශනොශවශයි. තමු් නව් ශවලවශේ
ආඩුක්වශ ශ්  නනය ව වවශ පවලනය කශළ? නමු්ව ෙැපත වුටව ශ් 
ගේණු ද න එක අක් කයන් න.

ෙුණ ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහතා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)
ඔෙතු ් ලවශේ ආඩුක්වශ ත යි ඒ තීයටය න්වශ්ව. අපි
විරුේා වුටව.

ෙුණ ොමිණී ප්ලොරාප්ේ මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குசக)

(The Hon. Gamini Lokuge)
විරුේා වුටවට ඒ තී් දුවශ න්වතව. තමු් නව් ශව එහි ජ විරුේා
වශ් න ඇති. නමු්ව තී් දුවශක් න්වතව. ඒ තී් දුවශ ක්රියව්ව ක
කය් න කටුතතු කළව. ඒ වඳහව අවශ ය කටුතතු සියල්ල
වම්පවදනය කළව. කැවාෙමවශ වය ් ්රීවශයයව හැටියට
එහි ජ

1643

පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු නවමිණී ශලොගේශේ හතව]

කි වශව, කයනැයවන්ව ශ යට ඇතුළ්ව කය් න කියව. කැමතනට්
ඩුඩලය එය්ව අනු ත කළව. එය අද ක්රියව්ව ක වුටව නම් ශම්
ප්ර න
ා ය නැහැ. අද චම්පික යටවශක ඇ තිතු ව පිළින් නවශව,
ළඑතැන ශහොඳ නැහැ. ඊට එහවයි්  තිශෙන වශළකට ත යි දැ් 
යවශ් ශ් ළ කියව. ගේ න වශළකට ශහෝ දවලව ශම් ප්ර න
ා ය ඉවශය
වශ් න ඕනම කියන තශේ යි අප ඉ් ශ් . ජවතය් තය ප්රමිතී් 
අනුවශ, ශවෞණය ආයක්ෂ්ඨව වශන විධියට ත යි ශ ය ක්රියව්ව ක
කය් න කටුතතු කශළ. නමු්ව ප බ ගිය 2015 ඉඳලව අද වශන කල්
ඒවශව පිළිෙඳවශ කථව කළව, නහන්වතව මිව, එක එක ඇ තිවශරු් 
ෙැට න්වතව මිව ඒ පිළිෙඳවශ කිසිදු ක්රියව වර්නයක් න්වශ්ව නැහැ.
අවශවවනශේ   ජ ගේණු ක් ද විගේටව ඡ් දය න්වතව. ගේණු ක් ද කඩව
වශැශටන ශකොට කවුරුවශ්ව නැහැ. නැශ් ෂ්ඨා ගුටවශර්ාන ැතිතු ව
විතයයි එතැනට ගිහි් , ශ ෝකය ප්රකව කයලව, යජයට කි ශ ,
ළඕනම ක්රියව වර්නයක් න් න. අපි ඒකවෙේා විපක්ෂ්ඨය හැටියට
වහශයෝනය ශදනවශවළ කියව. ශ ොකද, ඒකවෙේා විපක්ෂ්ඨය හැටියට
අපි ශ යි්  ශේ පවලන වශවසියක් න් න ය් ශ්  නැහැ.
යශට් ජනතවවශශේ ප්ර න
ා පිළිෙඳවශ යජයක් නිවශැයනැ කටුත්වතක
ශයශදනවශව නම් අපි ඒකට වහශයෝන ශදනවශව. ශ ොශහො ඩ් නවශවි
් ්රීතු ව වශශේ විරුේා්වවශය ප්රකව කය් න ය් ශ්  නැහැ. ශම්
ප්ර න
ා යට විදයව්ව ක විවඳු ක් ලෙවන් න ඕනම. ශ තැන
විදයව්ව ක ප්ර න
ා යක් තිශේ ශ් .

ෙුණ ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහතා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)
මීශතොටමුල්ල ජනතවවශට විරුේා අදහවක් ශනොශවශයි
ප්රකව කශළ. ශේ පළවශ්ව ඉ් න ජනතවවශශේ -

ෙුණ ොමිණී ප්ලොරාප්ේ මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குசக)

(The Hon. Gamini Lokuge)
තමු් නව් ශව ඒක නැන ව එක්ක කථව කය් න එපව. ඒක
ක්රියව්ව ක කයන ඇ තිතු ව්ව එක්ක කථව කයලව ශබ්යවන් න;
ආඩුක්වශ්ව එක්ක කථව කයලව ශබ්යවන් න. ශේ කථවවශට ෙවාව
කය් න එපව.
කි ශ
යථවර්ථය; සිේා වශන ශේ.
තමු් නව් ශව ඒකට විරුේා නම්, එ විෂ්ඨය වය ඇ තිතු වට,
ජනවධිපතිතු වට කථව කයලව ශබ්යවන් න.

ෙුණ ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහතා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)
ශේ පළවශ්ව මිනිවා බ ෙලවන් න ඕනම.

ෙුණ ොමිණී ප්ලොරාප්ේ මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குசக)

(The Hon. Gamini Lokuge)
ඔ , ඒ අයවශ ෙලවන් න. ඒක ප්ර ානයක් නැහැ. අද වි වල
ප්ර න
ා යක් තිශෙනවශව. කැවාෙමවශට ගේණු ශටෝ  350ක් ශනනැල්ලව
ද නවශව. හජනයව විරුේා්වවශය පළ කයලව කැයලි ශකෝලවහල
කයනවශව. දැ්  අධිකයට තී් දුවශක් ලෙව  ජ තිශෙනවශව.
අධිකයටයට වාතුතිවශ් ත ශවශනවශව. අද ඉඳලව ගේණු දවන කටුත්වත
තහනම් කයලව අධිකයටය විසි්  නිශයෝනයක්  ජලව තිශෙනවශව.
හැෙැයි, ඒ නිවව ශම් ප්ර න
ා ය අවශව්  ශවශ් ශ්  නැහැ. ශම් න්ව
තී් දු ක්රියව්ව ක කය් න නිසි වශැඩ පිළිශවශළක් ඇති කය් න
කියවයි අපි ආඩුක්වශට කිය් ශ් . අවිධි ්ව විධියට
ශකොතැනකටවශ්ව ගේණු ශනනැල්ලව ද න එකට හජනයව කැ ති
ශවශ් ශ්  නැහැ ශ තු ව වශශේ. ඒ වඳහව විධි ්ව වශැඩ පිළිශවශළක්
ඇති කය් න ඕනම.
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නරු නැශ් ෂ්ඨා ගුටවශර්ාන ැතිතු ව කි වශව වශශේ ඒ වඳහව
තිශෙන පළමුවශැනි විවඳු ත යි පවයට එන ගේණු ප්ර වටය අක්
කයන එක. පවයට එන ගේණු ප්ර වටය අක් කය් න නම් අපි හැ
ශනදයකට ගේණු කවළ දැමී වඳහව අලු්ව තවක්ෂ්ඨටශය්  ුත්ව
ශකොම්ශපෝවාට ශපොශහොය ෙැයල් එකක්, නැ්වනම් ශදකක්
ලෙවශද් න ඕනම. ඒ වශශේ ශකොම්ශපෝවාට් ෙැයල් එකක් ශදකක්
දු් ශනෝව පවයට එන ගේණු ප්ර වටය වි වල වශ ශය්  අක්
කයන් න පුළුවශ් ක ලැශෙනවශව. අශේ පළව්වවශල නම් පවයට එන
ගේණු ප්ර වටය සියයට 75ක් විතය අක්කය න් න පුළුවශ් . ශ ොකද,
අශේ පළව්වවශල ජනතවවශට තිශේ ශ්  පර්චවා ක, 10ක ඉඩම්.
ඔවු් ට එකතු ශවශ් ශ්  ත ් ශේ නිවශශව කවළ ටික විතයයි. ඒ
විධියට කශළෝව ඒ කවළ ටික කළ නවකයටය කයන් න
පුළුවශ්  ශවශනවශව.
ශෙොශහො කවලයක ඉඳලව අශේ ශනදය ඒ
කටුත්වත කයනවශව. අශේ ශනදය කවළ කවශදවවශ්ව පවයට
වශැශට් ශ්  නැහැ. අශේ ශනදය bins ශදකක් තිශෙනවශව, ඒ bins
ශදකට ත යි ඔක්ශකෝ කවළ ද ් ශ් . වශ්වශ්ව විවිා වශැඩවශලට
ඒවශව පවවිච්චි කයනවශව. අශේ පළව්වවශල අක්කය 10, 15 ඉඩම්
නැහැ. පර්චවා , 10, 15 ඉඩම් ත යි තිශේ ශ් . එශහ වුශටෝව
ත ් ශේ කවළ ටික කළ නවකයටය කයන් න පුළුවශ් 
ශවශනවශව. එශහ වුශටෝව Central Environmental Authority
එකට කවළ කළ නවකයටය කයන් න පුළුවශ්  ශවශනවශව. හැ
නිවශවකට ශනොමිලශේ  ෙැයල් එකක් දු් ශනෝව පවයට එන
කවළවශලි්  සියයට 50ක් විතය නවශ්වවශ් න පුළුවශ්  ශවශනවශව.
එතශකොට වශවණිජ වාථවනවශලි්  එන කවළ ටික විතයයි ඉතිපත
ශවශ් ශ් . එශව වශවණිජ වාථවනවශලි්  එන කවළ කළ නවකයටය
කිරී වඳහව වශැඩ පිළිශවශළක් වම්පවදනය කළව ඒ ප්ර ානය්ව ඉවශය
ශවශනවශව. ඒ කවළ ටික්ව ශතෝයව ශවශ්  කයශනන ශනනවශවශෝව
ඒවශවයිනු්ව ශකොම්ශපෝවාට් ශපොශහොය හද් න පුළුවශ්  ශවශනවශව. ඒ
නිවව වශවණිජ ආයතනවශලට නිශයෝන කය් න පුළුවශ් , එ
ආයතනවශලි්  ෙැහැය කයන කවළ ශතෝයලව එවශ් න කියලව.
ශකොළඹ flats වශවශේ ශපොදු වාථවනවශලයක කවළ ෙදු් 
තිබ්ශෙෝව, ඒ ශනොල්ල් ට ශපොලිතී්  ෙමේවශලට දවලව එශහ ශ ශහ
දව් ශ්  නැතුවශ ඒ කවළ ෙඳු් වශලට ඒ ගේණු දව් න පුළුවශ් .
ශම්වශවට ඉක් ්  -කඩිනම්- වශැඩ පිළිශවශළක් ආයම් කය් න
කියලවයි අපි යජයට කිය් ශ් . එශහ නැතුවශ ශම් කවළ ශටෝ 
නට්  ශනන ගිහිල්ලව එක එක වශළවශල්වශලටයි, ඇළවශල්වශලටයි,
මුතුයවජශවශලටයි දවලව ශම් ප්ර න
ා යට විවඳු ක් ලෙව ශද් න
පුළුවශ් ක ක් නැහැ. ඒ නිවව ශම්කට නිසි වශැඩ පිළිශවශළක් ආයම්
කය් න ඕනම. නමු්ව, අපට කනනවටුයි, ශම් යජය එශහ
වශැඩපිළිශවශළකට ලැහැවාති නැහැ. එශහ වශැඩ පිළිශවශළක් ආයම්
කය් න තිබුටව ශම් පළව්ව පවලන ආයතන සියල්ල ක්රියව්ව ක
ශවශලව තිබුටව නම්.
හජන නිශයෝජිතශයෝ පළව්ව පවලන ආයතනවශල හිටියව නම්
ත ් ශේ ශකොට්ධවවවශලට -නම්වශලට- ගිහිල්ලව ඒ අයට කථව
කයලව, ඒ කටුත්වත කය් න තිබුටව. නවනපතක ශකො වවපතවාවශරු
ඉ් ශ්  යජය කියන ශේ කය් නයි. ඒ මිවක් හිතලව ය ක්
කය් න කිසි තැනක කවුරුවශ්ව ඇ්වශ්ව නැහැ. ප්රවශේය ය ව ව
තිබුටව නම් ශ ශහ ශවශ් ශ්  නැහැ. වම ප්රවශේය ය ව වවශක
් ්රීවශරු්  25ක්, 30ක් හිටියව. එශහ නම්, ත ් ශේ ශකොට්ධවව
ශෙදවශනන ශම් කටුත්වත කය් න තිබුටව. ශම් යජය ප්රවශේය ය
ව ව වි බරුවශව හැය තිබුණු නිවව ශම් කිසි ප්ර ානයකට විවඳු ක්
නැති ආඩුක්වශක් ෙවශට අද ශම් යජය ප්ව ශවශලව තිශෙනවශව. ඒ
හි් දව කරුටවකයලව ශම්වශව නැන කල්පනව කයලව යශට්
ජනතවවශශේ ප්ර න
ා වශලට විවඳුම් ලෙව ශද් න කියමි්  ශේ වශචන
වාවශල්පය අවශව්  කයනවශව.
නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, ව විසි්  ව වනත කයන
ලද ලියවිලි හැ් වවඩ් වශවර්තවවශට ඇතුළ්ව කය් න කියලව ඉල්ලව
සිටිනවශව. ශෙොශහො වාතුතියි.
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ෙුණ නිප්යෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
නරු නවමිණී ශලොගේශේ ැතිතු වශේ කථවශ  ජ ව වනත කයපු
ලියවිලි හැ් වවඩ් වශවර්තවවශට ඇතුළ්ව කිරී වඳහව අවශවය ශදනවශව.

මීළඟට, නරු අනුයවා ජයය්වන නිශයෝජය අ වතයතු ව.
[අ. ව. 12.13]

ෙුණ අනුදාධා ජයදත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධාන හා
පරිසද නිප්යෝජය අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன - ைகொெலி அபிெிருத்தி ைற்றும்
சுற்றொடல் பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of
Mahaweli Development and Environment)
නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, අද ශම් වශැදන්ව විවශවදශේ  ජ
අවශවාථවවශ ලෙව  ජ පිළිෙඳවශ ව ඔෙතු වට වාතුතිවශ් ත ශවශනවශව. ශම්
ගේණු ෙැහැය කිරී අතයවශ ය ශවවශවවශක් හැටියට නැවට් පත්රයක්
නිගේ්ව කිරී ්ව ව ඟ විවිා අදහවා, තවශවද පළ වුටව, ශම්
කවයටවවශ ඉටු කිරී හපතද කියන එක පිළිෙඳවශ. හැෙැයි, අපි සියලු
ශදනව අවශාවනය ශයොමු කළ ුතතු කවයටවවශ ශවශ් ශ්  අද ගේණු
ෙැහැය කිරීශම් කටුත්වත අතයවශ ය ශවවශවවශක් කිරී පිළිෙඳවශ
ශනොශවශයි. එතැනි්  ආපවාවට ගිහිල්ලව ඇයි ශම් අතයවශ ය
ශවවශවවශක් ෙවශට ප්රකව යට ප්ව කය් න සිදු වුශඩු කියන
කවයටවවශ පිළිෙඳවශයි අපි සියලුශදනව අවශාවනය ශයොමු කළ ුතතුවශ
තිශේ ශ් . ශම් කවයටවවශ පිළිෙඳවශ කථව කයන ශකොට විවිා
් ්රීතු ් ලව, විවිා අ වතයවශරු තවශවද, අදහවා පළ කළව, ළශම්
කවයටවවශ එක එක කඩුඩවයම් ශෙොශහො ශහොඳට ක්රියව්ව ක
කළව. හැෙැයි, ඒ ක්රියව්ව ක කයපු කවයටව ප බ කවලීන ක්රියව්ව ක
වුශඩු නැහැ.ළ කියලව.

නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, අපි ශෙොශහො පැහැනැලිවශ
ද් නවශව, මීශතොටමුල්ල සිදු වුට ඒ සිේධිය වම්ේ ාශය්  ඒ වශන
කී පැහැය හපත් න කිසි ආයතනයකටවශ්ව, යජයටවශ්ව, අපි
කිසි ශකශනගේටවශ්ව පුළුවශ් ක ක් නැහැ. විශ ෂ්ඨශය් 
ාය
පපතවය අධිකවපතය, පපතවය අ වතයවං ය යටශ්ව තිශෙන නියව න
ආයතනයක් හැටියට කටුතතු කයන ශවශලවවශක අපට කිය් න
පුළුවශ් ක ක් නැහැ, අපට ෙැහැය කය් න පුළුවශ්  ක ක් නැහැ,
අපට තිශෙන වශනකී . හැෙැයි, අශේ නවමිණී ශලොගේශේ අශේ
් ්රීතු ව්ව ප්රකව කළව, ප බ ගිය කවලශේ  කයශනන ආපු වශැඩ
පිළිශවශළ නතය වුටව කියලව. නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි,
ප බගිය කවලශේ  කයශනන ආපු වශැඩ පිළිශවශළ නතය වුටව කියලව
කියනවශව නම් ශම් කවයටය නැන්ව කිය් න ඕනම.
අපි ශෙොශහො පැහැනැලිවශ ද් නවශව, මීශතොටමුල්ලට ගේණු
ෙැහැය කය් න ආයම් කශළ 2009 වශර්ෂ්ඨශේ  ජ ෙවශ. 2009
වශර්ෂ්ඨශේ  ජ ආයම් කයපු එක 2015 වශර්ෂ්ඨය ශවශන කල් ශවශන්ව
වාථවනයකට අපට අයශනන ය් න පුළුවශ් ක ක් ලැබුශඩු නැහැ.
ශ ච්චය ගේණු ශටෝ  ප්ර වටයක් ෙැහැය කයන තැන
වම්ේ ාශය්  හපත වශැඩ පිළිශවශළක් ක්රියව්ව ක වුශඩු නැහැ.
අවුරුදු හයකට පවාශව අපට ශචෝදනව කය් නවශ්ව, ඇන්ල්ල නැක්
කය් නවශ්ව පුළුවශ් ක ක් නැහැ, එදව කයපු වශැඩ පිළිශවශළ අද
හපතයට ක්රියව්ව ක වුශඩු නැහැ කියලව. හපතයට ක්රියව්ව ක
ශනොවුණු එශක් ප්රතිලලයක් හැටියට ත යි, මීශතොටමුල්ල ඉ් න ඒ
ජනතවවශට අද අවශවවනවවශ් ත ඉයට කට මුහුට ශද් න සිදු
වුශඩු.
නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, අශනක් පැ්වශත්  ශම්
කවයටය න් න. අපි ඉ් න හනුවශය ප්රශේ ශේ  ශනොහවශනොඩ
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ගේණු ෙැහැය කයන අංනටය තිශෙනවශව. අවුරුදු 40කට විතය එහව
ගිය ගේණු ෙැහැය කයන අංනටයක්. අද ශවශන ශකොට ශටෝ  130ක්
ශනොහවශනොඩ ගේණු ෙැහැය කයන අංනටයට එකතු කයනවශව.
එතශකොට අවුරුදු 40ක කවලයක් ශ ොනවශවද කශළ? ශම් වශන කී
එක්ශකශනගේට, ශද් ශනගේට පවශයලව ඟහපත් න
පුළුවශ් 
කවයටවවශක් ශනොශවශයි. අවුරුදු 40ක කවලයක් ශම් ගේණු ශටෝ 
130 ශවශනුශවශ්  කිසි ශකශනක් විවඳු ක් ශනශන් න කටුතතු
කයලව නැහැ. එදව 2009 අවුරුේශේ EcoTech Lanka Limited
කියලව ආයතනයක් අයශනන, ඒ ආයතනයට ඒ සියලු වශනකීම් වය
 ජලව ශ ොකක්ද කශළ? 2015 ශවශනකල් ඒ ආයතනය ඒ විධියට
කයශනන ගියව. ශ ොකක්ද කශළ? ැෂි්  ශදක තුනක් දැම් ව. තවශ
 බළු තවක්ෂ්ඨට ර ශ දයක් ශනනවවශව. ඒ  බළු තවක්ෂ්ඨට ර ශ දය
තුළ ඒ ගේණු එතැනට ෙැහැය කිරී ඒ විධියට කයශනන ගියව.
හැෙැයි, එතැනි්  එහව විවඳු කට කිසි ශකශනක් ඉනැපතප්ව වුශඩු
නැහැ. අද ශනොහවශනොඩ ඉ් න ජනතවවශට ඒකට වශ් නැ ශනවශ් න
සිදු ශවශලව තිශෙනවශව.
ඒ ප්රශේ යට යන ශකොට අපට ෙලව න් න පුළුවශ්  එහි තිශෙන
ත්ව්වවශය. නමු්ව, ප බ ගිය අවුරුදු හතළිහක කවලය තුළ අපි කවටද
ශචෝදනව කශළ? ශම්ක සියලු ශදනවට පැවශශයන වශනකී ක්.
ශේ පවලන අධිකවපතය හැටියට ඒ නවයක්වවශය  ජපු සියලු ශදනව
ශම්කට වශන කිය් න ඕනම. පළව්ව පවලන ආයතන නිශයෝජනය
කයපු අ වතයවශරු ශ වශව, එශහ ්ව නැ්වනම් හව අ වතයවශරු
ශ වශව, අශනක් පැ්වශත්  නනය ව ව නිශයෝජනය කයන අය
ශ වශව ඒ සියලු ශදනව ශම් කවයටවශ  ජ වශනකී නත ුතතුවශ
තිශෙනවශව.
අපි මීශතොටමුල්ල නැන කථව කයන ශකොට, හිටපු ආයක්ෂ්ඨක
ශල්කම්තු ව වශැඩ පිළිශවශළක් කළව කියනවශව. අවුරුදු හයක
කවලයක් තිබුටව එවශැනි ර ශ දයක් කය් න.
ශකොපතයවශ ශවෝල් නනයශේ  ශටෝ  500ක - 300ක විතය
ප්ර වටයක ගේණු දවහකයක් -ගේණු පුච්චන ය් ත්රයක්- වවි කයලව
තිශෙනවශව. ඒ දවහකශේ  උඩට යන ශකොට ඒශක් restaurant
එකගේ්ව තිශෙනවශව. ඒශක් කම -බී න් න පුළුවශ්  ත්ව්වවශයට
තිශෙනවශව. නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, ඔෙතු ව ශම්වශව නැන
ශෙොශහො පැහැනැලිවශ ද් නවශව.
ශකොළඹ නනයශේ  ගේණු ශටෝ  දහවක් විතය ශකොශළෝ නවවශ
ප්රශේ යට ෙැහැය කිරීශම් ජ අපි ශ ොකක්ද ශනනැල්ලව තිශෙන
විවඳු ? ශම් අවශවාථවශ එක් එක්ශකනවට ඇන්ල්ල නැගු කය ශනන
ශම් ප්ර න
ා ශය්  ඉවශ්ව ශවශ් න අපි කවටවශ්ව පුළුවශ් ක ක් නැහැ.
ශ ොකක්ද ප බ ගිය කවලය පුයවවශට කශළ? නනය ව වශ තිශෙන
ගේණු ටික රැක්ටයයක අයශනන ගිහි්  ශනොහවශනොඩට ද න
ශකොට, ඒශක්  මුදල් ප්ර වටයක් න් නවශව. රැක්ටයයකි්  රුපියල්
අටදහව නටශ්  අයශනන ජීවශ්ව වුණු කඩුඩවයම් හිටියව.
Excavator එකක් ද න ශකොට, excavator එශක්  පැයකට
රුපියල් අටදහවක් හම්ෙ කයලව ජීවශ්ව වුණු කඩුඩවයම් හිටියව.
එයි්  ශකොටවක් හිටපු සියලු නවයකය් ට ගිහිල්ලව තිශෙනවශව.
ඒවශවට වශන කියපු, නීතයනුගේල අයිතිය  ජපු සියලු ශදනවට එයි් 
මුදල් ගිහිල්ලව තිශෙනවශව. ඒ නිවව ත යි ශම් ෙැරෑරුම් ත්ව්වවශයට
අද මුහුට ශද් න සිේා වුශඩු.
නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, අතිනරු ජනවධිපතිතු වට
ශම් කවයටවවශ ඉනැපතප්ව කළව , එතු ව වම්පූර්ටශය්  ඒකට
අවශ ය ප බ මත වකවා කයලව අද ශනොහවශනොඩ ගේණු ප්ර න
ා ය වඳහව
අපි විවඳු ක් අයශනන ආවශව. ඒ විවඳු අයශනන එන ශකොට
ශකොශහො ද කට්ටිය ක්රියව කයපු ආකවයය? ඒ විවඳු අනුවශ ශම්
ශවශන ශකොට ඒ වශැඩ ශකොටශව්  සියයට අසූවශකට වශැඩි ප්ර වටයක්
අපි අවශව්  කයලව තිශෙනවශව. ශම් කවයටව ඉනැපතප්ව ශවශන ශකොට
ශ ොකක්ද අවශවවනශේ  ශවශ් ශ්  කියලව අපි ශෙොශහො පැහැනැලිවශ
ද් නවශව.
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු අනුයවා ජයය්වන හතව]

අද ගේණුවශලට අයිතිවශවසිකම් කියන කඩුඩවයම් වශැඩියි.
ගේණුවශලට අයිතිවශවසිකම් කියන ශෙොශහෝ කඩුඩවයම් ඉ් නවශව.
පළව්ව ව වවශ න්වතව , පළව්ව ව වවශ කියනවශව ''පළව්ව ව වවශට
ගේණු අයිතියි'' කියලව. පළව්ව පවලන ආයතන ටික කියනවශව,
''පළව්ව පවලන ආයතනවශලට ගේණු අයිතියි'' කියලව. අශනගේ්ව
අ වතයවං වශලට ආපුවශව ; නනය ව ව වහ නනය වංවශර්ාන
ආයතනවශලට ආපුවශව ඒ කට්ටියට ගේණු අයිතියි කියනවශව. හැෙැයි,
- [ෙවාව කිරී ක්]

ෙුණ මහින් යාපා අප්ේවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அசபெர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)
ඒ නැන කථව කයලව වශැඩක් නැහැ. දැ්  ශ ොකක්ද කය් ශ් 
කියලව ඒ විවඳු කරුටවකය ව වවශට කිය් න.

ෙුණ අනුදාධා ජයදත්න මහතා

(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன)

(The Hon. Anuradha Jayaratne)
නරු ් ්රීතු නි, ඒක ත යි
ශම් කිය් ශ් . අද ශවශන
ශකොට ශනොහවශනොඩ වඳහව සියයට අසූවශක විතය විවඳු කට
ගිහිල්ලව, ශම්ක වය  ජලව තිශෙනවශව. ඒ වඳහව අද ශවශන ශකොට
ආයතනයක් ශතෝයව ශනන තිශෙනවශව. ශ හි තිශෙන ඇනැල්ල දැ් 
ශහෝ අපි නතය කය් න ඕනම. ඒ කවර්යය ශම් ආඩුක් සියල්ලට
කය් න ෙැපත වුශඩු ඇයි? ඔෙතු ් ලව්ව ශෙොශහො පැහැනැලිවශ
ද් නවශව. ගේණු වඳහව විවඳුම් ශනනවපු ආයතන ආශ නැේද? ශම්
වඳහව ආයතන ඉනැපතප්ව වුශඩු නැේද? ශම් වඳහව දහවා නටනක
කැමතනට් ප්රිකව,- [ෙවාව කිරී ක්]

ෙුණ මහින් යාපා අප්ේවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அசபெர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)
වාථවනයක් තිශෙනවශව ශම් වශැශඩ් කය් න කියලව, අක් නටශ් 
ඒ වශවශේ වශැඩ පිළිශවශළකට ඔෙතු ් ලව යනවශවද කියලවයි
අහ් ශ් . [ෙවාව කිරී ක්]

ෙුණ අනුදාධා ජයදත්න මහතා

(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன)

(The Hon. Anuradha Jayaratne)
නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, අශේ ් ්රීතු ව ද් ශ් 
නැහැ, දැනට ශකොළඹ නනයය වඳහව ප ටක් ආයතන ශදකක්
ශතෝයව ශනන තිශෙන ෙවශ. ඒ ආයතන ශදකට ශම් ශවශන ශකොට ඒ
කටුත්වත ලෙව  ජලව තිශෙනවශව. නමු්ව, නරු
් ්රීතු නි,
දවහකයක් වවි කය් න අවශ වශ ශය්  අවුරුදු ශදකක, අවුරුදු
ශදක හ වයක කවලයක් නත ශවශනවශව. ඒක ත යි  ජර්ෂ කවලීන
විවඳු . ඒ  ජර්ෂ කවලීන විවඳු ට යන ශතක් මීශතොටමුල්ශල් ඉ් න
ජනතවවශට ශ ොකක්ද කය් ශ්  කියන කඩිනම් විවඳුම් අප තුළ
තිමතය ුතතුයි. ඒ  ජර්ෂ කවලීන විවඳුම් ක්රියව්ව ක ශවශනවශව හව
ව වනවශ අද ක්ෂ්ඨණිකවශ ක්රියව්ව ක කළ ුත්වශ්ව ශකොශහො ද කියන
කවයටව පිළිෙඳවශ අපි කථව කළ ුතතුවශ තිශෙනවශව.
ඒ කවයටවයි
වඳහ්  කයමි්  සිටිශේ .

ශම් කවයටව ක්රියව්ව ක කයන ශකොට ශහට දවශශව්ව විවිා
කඩුඩවයම් එකතු ශවශ් න පුළුවශ් ; විවිා කඩුඩවයම් ශම්වශවට
විරුේාවශ කථව කය් න පුළුවශ් . [ෙවාව කිරී ක්] විවිා කඩුඩවයම්
විවිා අදහවා; ශයෝජනව ඉනැපතප්ව කය් න පුළුවශ් .

ෙුණ නිප්යෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
නරු නිශයෝජය අ වතයතු නි, ඔෙතු වට තවශ විනවඩි ශදකක
කවලයක් තිශෙනවශව; you have only two more minutes.
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ෙුණ අනුදාධා ජයදත්න මහතා

(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன)

(The Hon. Anuradha Jayaratne)
නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, අපි ශෙොශහො පැහැනැලිවශ
ද් නවශව, ශ හි වශනකී එහවට ශ හවට තල්ලු කයමි්  ශම් කටුතතු
කය් න එක එක්ශකනවට පුළුවශ් ක ක් නැහැ කියව.
පවර්ලිශම්් තුශ සිටින 225ශදනව මීශතොටමුල්ලට ගිහිල්ලව,
එතැන ශේ පවලන ප්ර ානයක් කය ශනන ලගේණු ද ව න් නව
කවයටවවශ ශවශනුවශට, සියලු ශදනව එකට ඉඳශනන ශම් ප්ර න
ා ය
හපතයවකවයවශ විවඳ් න අපි කටුතතු කළ ුතතුවශ තිශෙනවශව. 20ක්,
30ක් අයශනන කවළ ෙැහැය කයන වාථවනයකට ගිහිල්ලව,
උේශෂෝෂ්ඨට කයලව ශේ පවලන වශවසියක් න් න එක ශනොශවශයිද,
නරු ් ්රීතු ව අද කය් ශ් ? එශහ කළව ශම් ප්ර න
ා යට
විවඳු ක් එනවශවද? එශහ විවඳුම් එ් ශ්  නැහැ. අද ජනතවවශ
ගේපිත කය් න පුළුවශ් ක
ලැමතලව තිශේ ශ් ්ව ශවශන
ශ ොනවශවවශ්ව නිවව ශනොශවශයි. අපි හැ
දව
කවළ
ප්රතිච්රීයකයටය කයන වශැඩ පිළිශවශළක් කියලව කයලව
තිශේ ශ් , රැක්ටර්වශලි්  ගිහිල්ලව කවළ ඒ තැනට හලන එක
විතයයි. ඒක සියලු ශදනව ද් නවශව. ඒ ප්ර ානය නිවව ත යි ඒක
අර්බුදයක් ශවශලව තිශේ ශ් . හැෙැයි හපතයවකවයවශ වශැඩ
පිළිශවශළක් ක්රියව්ව ක කයනවශව නම්; අපට හපතයවකවය වශැඩ
පිළිශවශළක් ශප් වශ් න පුළුවශ් ක තිශෙනවශව නම්, අපට ජනතවවශ
එකතු කය් න පුළුවශ් ක තිශෙනවශව. [ෙවාව කිරී ක්] නරු
හි් ද යවපව අශබ්වශර්ාන ් ්රීතු නි,
ශම් කිය් ශ්  පළව්ව
පවලන ආයතනවශල තිශෙන ඔය ශටෝ  ශදකක, ශටෝ  තුනක
ගේණු ෙැහැය කිරී වම්ේ ාශය්  ශනොශවශයි. අපි ශම් කථව
කය් ශ්  ශකොළඹ නනයශේ  තිශෙන ශටෝ  දහවක ගේණු නැනයි;
අපි කථව කය් ශ්  ශනොහවශනොඩ නනයශේ  ද න ශටෝ  240ක
ගේණු ප්ර වටය නැනයි. ශ වශැනි වි වල, ශටෝ  නටනක ගේණු
ක් දක් නැනයි අපි කථව කය් ශ් . ඔෙතු ් ලව්ව  බළු  බළු
ශේවශල් කය් න ඇති. හැෙැයි එශහ කළව කියලව ශම් ප්ර න
ා යට
විවඳු ක් හම්ෙ ශවශ් ශ්  නැහැ.

නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, ව තවශ්ව එක කවයටවවශක්
අද ශම් පවර්ලිශම්් තුශ  ජ ඉනැපතප්ව කයනවශව. අද අප සියලු ශදනව
කථව කය් ශ්  Municipal solid waste පිළිෙඳවශයි; නනය
ව වවශලි්  ශනන යන ගේණු පිළිෙඳවශයි. නරු නිශයෝජය
කථවනවයකතු නි, විදු්ව අපද්රවශය පිළිෙඳවශ අද කවුරුවශ්ව කථව
කයනවශවද? වවයනික අපද්රවශය පිළිෙඳවශ කවුරු්ව කථව කයනවශවද?
කවර්මික අපද්රවශය පිළිෙඳවශ කවුරුවශ්ව කථව කයනවශවද? ශම්වශව
පිළිෙඳවශ අපි කවුරුවශ්ව කථව කය් ශ්  නැහැ. හැෙැයි, අද
ඉවශතලන කවළ ශටෝ  ප්ර වටය පිළිෙඳවශ ෙල් න. අද කවර්මික
අපද්රවශයවශල hazardous waste ප්ර වටය ප ටක් ශටෝ  200ක්
තිශෙනවශව. ශම් ප්ර න
ා යට කවලශය්  කවලයට අවශ ය විවඳුම් ලෙව
දු් නව නම්, ශම්ක දැවශැ් ත ප්ර න
ා යක් ෙවශට ප්ව වශ් ශ්  නැහැ.
අසූ නට් වශල ුතේාය ආයම් වුට්ව, අපි ුතේාය අවශව්  කශළ
කවශදවද? අවුරුදු 30කට පවාශව. අද තිශෙන ගේණු ප්ර වටය දකි් න
පුළුවශ් , ශටෝ  200යි, ශටෝ  20යි කියලව. හැෙැයි, ශම්වශවට වශැඩ
පිළිශවශළවශල් ක්රියව්ව ක කිරී යි වශැදන්ව වශ් ශ් .
ශම් නිශයෝනය නිගේ්ව කිරී වම්ේ ාශය්  අපි අතිනරු
ජනවධිපතිතු වට වාතුතිවශ් ත වශනවශව. ශ ොකද, අද වශනශකොට
ේලවවාටික්, ඒ වශවශේ කවර්මික අපද්රවශය වඳහව වූ විවිා වශයවපිතී් 
යට තුළ ක්රියව්ව ක වශනවශව. ශම් ක්රියව්ව ක වශන වශයවපිතී් 
ව හරු දකි් ශ්  නැතිවශ් න පුළුවශ් . ශම්වශව අනය කය් ශ් 
නැතිවශ් න පුළුවශ් . හැෙැයි, තවශ්ව අවුරුදු 5ක්, 10ක් යනශකොට
දැවශැ් ත අර්බුදය්  ෙවශට ප්ව වශන වශයවපිතී්  ත යි ශම්වශව.
හැෙැයි, අතිනරු ජනවධිපතිතු වශේ
ැනැහ්ව වීශ ්  පපතවය
අධිකවපතය හයහව ශම්වශවට විවඳුම් ලෙව ශද් න අපට පුළුවශ් ක
ලැමතලව තිශෙනවශව, නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි.
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නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, ව මීට වශැඩිය  ජර්ෂ
වශ ශය්  කථව කය් න ෙලවශපොශයෝවතු වශ් ශ්  නැහැ. එ නිවව
නැවශත වශයක් ව සිහිප්ව කය් ශ්  ශ යයි. ශම් කවයටවශ  ජ අපි
එශහට ශ ශහට; ශදපැ්වතට නහ නැනී ශනොශවශයි කළ ුතතුවශ
තිශේ ශ් . ශම්ශක්  විවිා
තවශවද, අර්බුද ශනොඩ නඟව
ශේ පවලන වශවසි ලෙව නැනී
ශනොශවශයි අපි කළ ුතතුවශ
තිශේ ශ් . අප තුළ පැහැනැලි වශයවපිතී්  තිශෙනවශව. ඒ වශයවපිතී් 
ක්රියව්ව ක කිරී වඳහව ශේ පවලන අධිකවපතය තුළ සියලු ශදනව
එකට අ්වවශැල් ෙැඳශනන කටුතතු කිරී යි අප කළ ුතතුවශ
තිශේ ශ් . අද අතිනරු ජනවධිපතිතු වට ශ ය අතයවශ ය
ශවවශවවශක් හැටියට වලකව නැවට් කය් න සිදු වුශඩු ඇයි කියන
කවයටවවශ ශනොශවශයි අපි කථව කළ ුත්වශ්ව. එශව කය් න සිදු
වුශඩු ගේ ක් නිවවද කියන කවයටවවශටයි අපි විවඳුම් ශවවිය
ුත්වශ්ව කියන එක්ව
තක් කයමි් ,
නරු නිශයෝජය
කථවනවයකතු නි, ශවශලවවශ ලෙව  ජ පිළිෙඳවශ නැවශත වශවයයක්
ඔෙතු වට වාතුතිවශ් ත ශවශමි්  ව නිහඬ වශනවශව. වාතුතියි.

ෙුණ නිප්යෝජය කථානායකතුමා
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ශනොනැනීශම් වශයද අපි වි වල වශ ශය්  දකිනවශව. අද අතිනරු
ජනවධිපතිතු ්  ශම් නැවට් නිශ දනය නිගේ්ව කය ශම් වශවශේ
තී් දු තීයට ක්රියව්ව ක ශනොවී, අතය ඟ නැවශතී නතය කය් න
ක්රියව්ව ක වී පිළිෙඳවශ අපි ජනවධිපතිතු වට වාතුතිවශ් ත වශනවශව.
ශ ොකද, මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද වම්ේ ාශය්  පතක්කවර්
් ්රීතු ව මීට ශපය නැගි්  නැනට කරුණු ඉනැපතප්ව කළ ෙවශ අපි
ද් නවශව. ඒ කරුණු කවයටව වඳහව ජනවධිපතිතු ව තී් දු  ජලව
තිශෙනවශව. අන ැතිතු ව තී් දු  ජලව තිශෙනවශව. හැෙැයි, ඒ තී් දු
ක්රියව්ව ක කයලව නැහැ. එශහ නම්, කවශේද වශැරැේද? තී් දු
ක්රියව්ව ක ශනොකිරී ට ශම් අයට තිශෙන හයිය ශ ොකක්ද?
වවයකට ශකොළඹ නනය ව වශ ගේණුවශලි්  ප ටක් රුපියල්
මිලියන 300කට අධික මුදලක් ශකොළඹ නනය ව වවශ ආශ්රිතවශ
ශනොශයක් ශනොශයක් පුේනලය් ට ශකොමිවා විධියට ශෙදනවශව. ශම්
නිවව ත යි ශම්වශව නතය ශවශලව තිශේ ශ් . එක එක් ශකනවශේ
ශකොමිවාවශලට යට ශවශලව ජීවිත යවියයක් විනව වශන ශතක්
ෙලවශනන ඉ් ශ්  නැතිවශ අද අපට ශම් වම්ේ ාශය්  තී් දු
තීයට න් න සිේා ශවශලව තිශෙනවශව. ඒ අනුවශ පක්ෂ්ඨ ශේදශය් 
ශතොයවශ අපට එකතු වශ් න සිේා ශවශලව තිශෙනවශව.

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
නැවශව ආහවයයට තවශ්ව විනවඩි 4ක ප ට කවලයක් ඉතිපතවශ ඇති
නිවව නැවශව ආහවයයට ශපය නරු නූෂ්ඨ නවනවයක්කවය නිශයෝජය
අ වතයතු වට ප ටයි කථව කය් න අවශවාථවවශ තිශේ ශ් .

[අ. ව. 12.23]

ෙුණ මනූෂ නානායක්කාද මහතා (විප්ේන රැකියා නිප්යෝජය
අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு
ைனுஷ
நொணொயக்கொர
ததொழில்ெொய்ப்புப் பிரதி அமைச்சர்)

-

தெளிநொட்டுத்

(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of
Foreign Employment)
මීශතොටමුල්ශල් ගේණු ක් ද්ව, යශට් ගේණු පිළිෙඳ ප්ර ානය්ව
පව ප් දුවශක් ෙවශට ප්ව කය ශනන ප බගිය දවශවාවශල වාය හයහව
කරුණු කවයටව එහවට ශ හවට හුවශ වරු කළව වශවශේ , අද
පවර්ලිශම්් තුවශ ඇතුශළ්ව ගේණු පිළිෙඳ ප්ර න
ා ශේ  ජ අපට දකි් න
ලැශේ ශ්  කවශේද ගේණු, කවුද ශනනවශ , කවුද විවඳුම්
නුදු් ශ්  කියන ප්ර න
ා ය මූලික කය ශනන ඇඟ ශබ්යව නැනීශම්
නයවයකට හැශ ෝ ය් න සූදවනම් වශන ආකවයයයි. අපි ඉතව
කනනවටුශවශ්  කියනවශව, 19 9 සිට ගේණු ද ් න පට්  ශනන
2009 අවුරුේශේ ජ බ්ලූ ැ් ඩල් ගේණු ක් ද වම්ේ ාශය්  වූ
අධිකයට නිශයෝනය නිවවයි මීශතොටමුල්ලට ගේණු ශනන ය් න
සිේා වුශඩු කියන කවයටය. ඒ අනුවශ ශම් කවල වශකවශවනුශ  ජ සිදු
වූ ශම් සිේධියට පක්ෂ්ඨ ශේදශය්  ශතොයවශ අප සියලු ශදනවට වශන
කිය් න සිේා වශනවශව. එ නිවව ශම් කවශේවශ්ව ගේණු, කවුරුවශ්ව
ශම්ක කළවය කියලව ඇඟ ශබ්යව න් න කවුරුවශ්ව සූදවනම් විය ුතතු
නැහැයි කියන තැන ත යි විශ ෂ්ඨශය් 
ව ඉ් ශ් .

අද පතක්කවර් ් ්රීතු ව ත ් ශේ කරුණු කවයටව වංශ  ජ
ආකවයශය්  ඉනැපතප්ව කළව අපට්ව හිතුටව, අශප්  යම්
වශැරැේදක් සිේා ශවශලව තිශෙනවශවද, තී් දු තීයට ක්රියව්ව ක
ශනොවීශම් වශැරැේදක්, අක් පවක්වශක් සිේා ශවශලව තිශෙනවශවද කියලව.
හජන විශයෝාතව ඇවිල්ලව ශම් තී් දු තීයට ක්රියව්ව ක කය් න
ශනොශදන තැනට ප්ව කිරී පිටුපව ශේ පවලනඥශයෝ විධියට
ශම්වශවශේ  කඹ ඇ ජම් ඇති කයලව තිශෙනවශවද, එශහ නම් අවශවවන
වශ ශය්  ශම්වශවට වශන කිය් න ඕනම කවුද? ශම් ප්ර න
ා යට විවඳු
වශ් ශ්  ශම්ක කවටවශ්ව එහවට ශ හවට යවශන එක ශනොශවශයි,
නිවශැයනැ තී් දු තීයට න් න එකයි. ශම් වශනශකොට මීශතොටමුල්ශල්
ගේණු ක් ද කඩව වශැටීශම් සිේධිය නිවව මිනිවා ජීවිත 33ක් අහිමි
ශවශලව, තවශ්ව පවුල් නටනවවශක් අවශතැ්  ශවශලව ඉ් න ශකොට ශම්
වම්ේ ාශය්  මීට කලි්  න් න තිබුණු තී් දු තීයට

අද නවල්ල ප්රශේ ශේ  දවශවකට කවළ ශටෝ  30ක්, 70ක් එකතු
වශනවශව කියලව අපි ද් නවශව. අද ඒක වි වල ප්ර න
ා යක් ෙවශට ප්ව
ශවශමි්  යනවශව. ඒ වඳහව විවඳුම් අපි අයශනන ආවශව. විවඳුම්
අයශනන ආවශව ශේ පවලන කඹ ඇනැලි නිවව ශනොශයක් ශනොශයක්
ක්රියවකවයකම්, විශයෝාතව, උේශෂෝෂ්ඨට ඇති කයලව ගේණු වශයවපිති
සියල්ල නතය කයලව දවනවශව. ශම්ක තවශදුයට්ව සිේා විය ුතතුද?
තවශදුයට්ව ශම් ප්ර න
ා ය වශවශවශනන ඉවාවයහට යව ුතතුද? නැහැ.
ශම්ක නතය කළ ුතතුයි. අතිනරු ධ ්රීපවල සිපතශවන
ජනවධිපතිතු ව ශම් නැවට් නිශ දනය ප්රකව යට ප්ව කශළ අනැ් 
ප බවශ ෙවාක ඇති ශනොවශන ආකවයයට ශම් තී් දු තීයට ක්රියව්ව ක
කිරී ටයි. අද විපක්ෂ්ඨශේ  ් ්රීවශරු අහනවශව විවඳු ශ ොකක්ද,
ප්රතිච්රීකයට වශැඩ පිළිශවශළ ශ ොකක්ද කියලව. ඒ වඳහව වූ වශැඩ
පිළිශවශළ අද ශනනැල්ලව තිශෙනවශව. වශැඩ පිළිශවශළ ශදකක්
ක්රියව්ව ක කය් න නියමිතවශ තිශෙනවශව. ව හය නනය ව ව වඳහව
අවශ ය උපකයට්ව ලෙව  ජලව තිශෙනවශව. ඒ අනුවශ හැ තැනක
ශම් වශයවපිති ක්රියව්ව ක කිරී වඳහව අවශ ය පපතවයය නිර් වටය
කයමි්  තිශෙනවශව. එශව පපතවයය නිර් වටය කයේ ජ, ගේණුවශලට
වශැහිලව, ශේ පවලන ෙලශලෝභීකම්වශලට මුවශවශවශලව ශේ පවලනික
වශ ශය්  ශම් ප්ර ානය එහවට ශ හවට ඇදලව, ගේණු ප්ර න
ා ය ඉනැපතයට
ද ව කටුතතු කයනවශව. එ නිවව එශව කටුතතු කය් න ශනො ජ,
වගවශ තී් දු තීයට ක්රියව්ව ක කිරී වඳහව ත යි අද ශම්
නිශයෝනය ප්රකව යට ප්ව කය් න සිේා ශවශලව තිශේ ශ් .

ශම් නිශයෝනය කැ ැ්වශත්  ද පු එකක් ශනොශවශයි. අතිනරු
ජනවධිපතිතු වට සිේා වුටව, ශම් නිශයෝනය ද ් න. ශම්
නිශයෝනය ශනොදැම් ව නම්, ශහට නැනශේ  ගේණු ප්ර න
ා ය
මීශතොටමුල්ලට ප ටක් ශනොවශ ශනොහවශනොඩට, කයනැයවනට, ඊට
ප බවශ නවල්ලට ශවශ් න පුළුවශ් . පවපතවපතක ප්ර ාන ඇති ශවශ් න
පුළුවශ් . ශම් වඳහව වග විවඳු ක් ලෙව ජ වඳහව ත යි අද ශම්
තී් දු තීයට අයශනන තිශේ ශ් .
නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, මීශතොටමුල්ශල් අවශතැ් 
වුණු ජනතවවශට යජයක් විධියට ඉතව ්ව ක්ෂ්ඨණිකවශ ප්රතිචවය ලෙව
දු් නව කියන කවයටය අපි විශ ෂ්ඨශය් 
තක් කයනවශව.
ක්ෂ්ඨණිකවශ නිවශවව ලෙව දු් නව; ක්ෂ්ඨණිකවශ තවවශකවලික නිවශවව ලෙව
දු් නව. ඒ නිවව අද ආඩුක්වශට ඇන්ල්ලක් නැක් කය් න කවටවශ්ව
අයිතියක් නැහැ. ඒ සිේධිය සිේා වුටව. හැෙැයි, සිේධිශය්  ප බවශ
නැති ශවශච්ච ජීවිත හැරුණුශකොට අනික් සියල්ල ලෙව  ජ වඳහව
යජයක් විධියට අද කටුතතු කයශනන යනවශව. ඒ වඳහව අතිනරු
ජනවධිපතිතු වට, ඒ වශවශේ නරු අන ැතිතු වට, ශම් වඳහව
ශවශශහව හ් සි ශවශන සියලු ශදනවට අපි අශේ වාතුතිය පුද

1651

පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු නූෂ්ඨ නවනවයක්කවය හතව]

කයනවශව. නරු නිශයෝජය කථවනවයකතු නි, මි්  ඉනැපතයට ශම්
වශවශේ ශදයක් සිේා ශනොශවශ් න නම් අතිනරු ජනවධිපතිතු වට
වගවශ කටුතතු කය් න සිේා ශවශනවශව. ශ ච්චය දවශවක් අතිනරු
ජනවධිපතිතු ව කියන ශේ අහපු නැති නිලාවපත්  හිටියව නම් ඒ
අයට විරුේාවශ ක්රියව්ව ක ශවශ් න ශවශනවශව. ශ තැනි්  ප බවශ
අතිනරු ජනවධිපතිතු ව, නරු අන ැතිතු ව කියන ශේ අහ් ශ් 
නැතිවශ ත ් ශේ ශකොමිවා මුදලට වශැඩ කයන නිලාවපත්  ඉ් නවශව
නම්, ඒ අයට විරුේාවශ තී් දු තීයට න් න එතු ් ලවට ක්තිය
ධාර්යය ලැශබ්වශව කියව ප්රවර්ථනව කයමි්  ව නිහඬ වශනවශව.
ශෙොශහො වාතුතියි.

ෙුණ නිප්යෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශම් අවශවාථවශ  ජ නැවශව ආහවයය වඳහව ව වශ කටුතතු පවා වශරු
1.30 දක්වශව අ්ව හිටුවශනවශව.

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලිනන්, අ.භා.
1.30ට නිප්යෝජය කාදක සභාපතිතුමා ගෙුණ ප්සල් 2වේ
අඩඩක්කලනා න් මහතා] ප්ේ සභාපතිත්වප්යන් නැවත පවත්වන
ලදී.
அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.30 ைணிெமர இமடநிறுத்தப்பட்டு
ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்

[ைொண்புைிகு தசல்ெம் அமடக்கலநொதன்] தமலமை ெகித்தொர்கள்.

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed,
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] in the Chair.

[අ. ව. 1.30]

ෙුණ අජිත් මාන්නප්ප්පුණම මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි, එදව, අපි පවවල් යන
කවලශේ , මීශතොටමුල්ල ප්රසිේා ශවශලව තිබුශඩු එහි ෙවා ඩිශපෝවශ
නිවවයි. අද මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් දක් ෙවශට ප්ව ශවශලව, ඒක
කඩවශනන වශැටිලව පුේනලය්  නටනවවශක් ජීවිතක්ෂ්ඨයට ප්ව වුටව;
අප අතපත්  ශවශ්  වුටව. ශම් යජය ශ ොන ශේ කළ්ව, ශ ොන
පහ බකම් ලෙව දු් න්ව ඒ මිය ගිය පුේනලය් ට නැවශත ජීවශය
ලෙව ජශම් හැකියවවශක් නැහැ. නමු්ව
විශ ෂ්ඨශය්  යජයට
ප්රවං ව කයනවශව, ඒ අවශවාථවශ  ජ කඩිනමි්  පිළියම් ශය ජ
වම්ේ ාශය් . අතිනරු ජනවධිපතිතු ව ශම් සිේධිය වූ දව සිට ශම්
දක්වශව ත ් ශේ කවලය කැප කයමි්  ජනවධිපති ් නැයශේ  සිට
කරුණු ශවොයව ෙලමි්  වි වල ශලව හ් සි වුටව, ශම් සිේධිය
වම්ේ ාශය්  කඩිනම් විවඳුම් ලෙව ජ ට. ඒ වශවශේ
අරව වතයතු ව විශේ යටක සිටිය්ව නිතය ශම් සිේධිය වම්ේ ාවශ
ශවොයව ෙලමි්  ශම් ප්ර න
ා ය විවීම වඳහව විශේය ය වහවය පවශව
ලෙව න්වතව.

නීතිය හව වව ය පිළිෙඳ අ වතයතු ව, ආපදව කළ නවකයට
අ වතයතු ව, හවනනය හව ෙවානවහිය වංවශර්ාන අ වතයතු ව වහ
වාවශශේ කටුතතු අ වතය නරු වශජිය අශබ්වශර්ාන ැතිතු ව ඇතුළු
යජශේ  සියලු ඇ තිවශරු්  ශම් වම්ේ ාශය්  කඩිනමි්  කටුතතු
කළව. නමු්ව ව හය ජනතවවශ ආශ නය ලී නිවව ආඩුක්ශ
් ්රීවශරු් ට ඒ තැ් වශලට එ් න අවශවාථවවශ, ඉඩ ලෙව දු් ශ් 
නැහැ. ඒ අය ළහූළ කි වශව. නමු්ව ඒ ළහූළ හඬ ැනැනු්ව අශේ නරු
ඇ තිවශරු්  ඒ වඳහව වහ වගි වුටව.
විපක්ෂ්ඨය අද ශම් පවර්ලිශම්් තුවශ ඇතුශළ සිට කම නැහුවශවට ශම්
අවශවාථවවශ වම්ේ ාශය්  කටුතතු කශළ කී ශදනවද? අද
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පවර්ලිශම්් තුවශ ශදවශන්ව ශවශ් න කම නහනවශව; කිඹුල් කඳුළු
ශහළනවශව. නමු්ව ඒ අය ඒ වඳහව ශ ොනවශවද කශළ? ශකශව
ශවශත්ව ශම් ජනතවවශ ශවශනුශවශ්  අද පවර්ලිශම්් තුවශ විශ ෂ්ඨශය් 
කැඳවූවශව. ඒ වශවශේ ශම් පිළිෙඳවශ වවකච්ඡව කයනවශව. ඒ වශවශේ
අතිනරු ජනවධිපතිතු ව ශම් නැන විශ ෂ්ඨ අවශාවනය ශයොමු කයලව
නැවට් පත්රයක් නිගේ්ව කයලව තිශෙනවශව. ඒ නැවට් පත්රය නිගේ්ව
කයන විට්ව විපක්ෂ්ඨශේ  ඉ් න ව හය ් ්රීවශරු්  කම නහනවශව.
ශ ොකක්ද ශහතුවශ? විපක්ෂ්ඨශේ  ව හය කඩුඩවයම්වශලට කය් න
තිශේ ශ්  උේශෂෝෂ්ඨටය කිරී විතයයි. ශ ොනවශව ශහෝ ප්ර න
ා යක්
එනකම් ෙලවශනන ඉ් නවශව, එශහ නැ්වනම් ශෙොරුවශක් ශහෝ
වශනවශව. හම්ේ ශතොට කර් ව් ත පුයයට අක්කය 20,000ක්
පවශයව න් නවශව කියලව වාවශවමී්  වශහ් ශවලව යවශටලව, ජනතවවශ
යවශටලව පවයට ෙැවා බවශව. ඒ තුළ ඒ අයශේ ශේ පවලන වශයවපවයය
කයශනන යනවශව. SAITM ප්ර න
ා ය්ව ඒ වශවශේ යි. ඒ විධිශේ 
ශේ පවලන
වශයවපවය
කයන
ශේ පවලන
පක්ෂ්ඨ
අද
ජනවධිපතිතු වශේ නැවට් පත්රය නැන කලෙල ශවශලව තිශෙනවශව,
ළදැ්  අපට උේශෂෝෂ්ඨට කය් නට ෙැපත ශවශයිද, අශේ ශේ පවලන
වශයවපවයය කය් නට ෙැපත ශවශයිද?ළ කියලව. නරු නිශයෝජය කවයක
ව වපතිතු නි, නමු්ව ශම් නැවට් පත්රය අනුවශ වවාවයට
උේශෂෝෂ්ඨට කිරීශම් අයිතිය තිශෙනවශව; ඒ අයවශ ආයක්ෂ්ඨව කයනවශව.
ශ ොකද අපි කිසි තැනක ජ උේශෂෝෂ්ඨටය කයන අයට ශවශඩි
තිය් ශ්  නැහැ; ය් ශ්  නැහැ. නමු්ව ශෙොය නැශේ  වළු
අල්ලන විපක්ෂ්ඨශේ  කඩුඩවයම් අද තැති ශනන තිශෙනවශව, ශ වශැනි
අටපන්ව එන විට. ඉවාවය ඒශනොල්ශලෝ කශළ ශ ොකක්ද? ෙලය
පවවිච්චි කයලව, ැය ෙලය පවවිච්චි කයලව ත යි උේශෂෝෂ්ඨට
නැවශැ්වවූශ . නමු්ව අද අපි ප්ර න
ා ය තිශෙන ශකනවට
උේශෂෝෂ්ඨටය කිරීශම් අයිතිය ලෙව ජලව, ශෙොය නැශේ  වළු අල්ලන
පටු ශේ පවලනය කයන ගේහක කඩුඩවයම්වශලට වශැට ෙැීම වඳහව
කටුතතු කයනවශව.
නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි, ප බගිය කවලශේ  ශම්
යජය වි වල ශලව වශ් නැ ලෙව ජ ට කටුතතු කයලව තිශෙනවශව. ශම්
අවශවාථවශ  ජ්ව යජය විපතට ප්ව අයට කඩිනමි්  වශ් නැ ලෙව
දු් නව. ඒ විතයක් ශනොශවශයි ප බ ගිය දවශවාවශල නං වශතුපත්  හවනියට
ප්ව හැ ශනදයකට උපපත ය රුපියල් 10,000කට යට්වවශ වල්ලි
ලෙව දු් නව. ජීවිත හවනියක් වුටව නම් රුපියල් 100,000ක් දු් නව.
ඒ වශවශේ ශම් වාවශව වවික විපත වම්ේ ාශයනු්ව අපි ඒ
ආකවයයට කටුතතු කයනවශව. යජය ඉතව ්ව ශහොඳ පියවශයක්
අයශනන තිශෙනවශව. ව වාත වශ ශය්  වාවශව වවික විපතක් සිදු
වුශටෝව සියලු ශේශපොළ, නිවශවව රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 25කට
යක්ෂ්ඨටය කයලව තිශෙනවශව; පුේනලය්  රුපියල් ලක්ෂ්ඨය නටශ් 
යක්ෂ්ඨටය කයලව තිශෙනවශව. ඒ වශවශේ අපි දැක්කව, ප බ ගිය
දවශවාවශල පැවශතුණු නියඟය නිවව වශනව හවනි වුණු ෙවශ. ප බ ගිය
කවලශේ  රුපියල් ශකෝටි 730ක් වශනව හවනි වශ් නැ ශලව ශන වශව. ඒ
වශවශේ පවවල් දරුශවශගේ රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 3කට යක්ෂ්ඨටය කයලව
තිශෙනවශව. යක්ෂ්ඨටය කයලව වශ් නැ ශන වශව කියලව ශම් ප්ර ාන
විවශඳ් ශ්  නැහැ. ශම්වශවට වාථියවවය විවඳුම් ශද් නට ඕනම. ශම්
විධියට වශ් නැ ශන වශව කියලව සිදු වුණු හවනිය අපට සියයට 100ක්
වශළක්වශව න් නට ෙැහැ.
කැළි කවළ කිය් ශ්  ව වාත ශලෝකශේ 
තිශෙන
ප්ර න
ා යක්. අද ශලෝකශේ  යටවශල් 193ක් තිශෙනවශව. නමු්ව size
එක අනුවශ ෙැලුශවශෝව අශේ යට තිශේ ශ්  122ශවශනි තැනට.
එශහ ෙලන විට ශලොගේ ප්ර න
ා යක් නැහැ කියලව හිශතනවශව.
නමු්ව ජන නට්වවශය අනුවශ ෙැලුවශව ශම් යටවශල් 193්  අශේ යට
තිශේ ශ්  52ශවශනි තැනයි. අශේ යශට් ජන නට්වවශය වශැඩියි.
එ නිවව අපි කවළ නැන වශැඩි අවශාවනයක් ශයොමු කය් නට ඕනම.
ශ ොකද, ශම් කවළ ජනනය කය් ශ්  යජය ශනොශවශයි
ජනතවවශයි කියව අප ද් නවශව. එ නිවව ජන ෂන්වවශය වශැඩි
ශවශ් න, වශැඩි ශවශ් න ශම් ප්ර න
ා ය්ව වශැඩි ශවශනවශව.
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අශේ නරු උදය නම් ් පිල ් ්රීතු ව ාය පපතවය
අධිකවපතශේ  ව වපති වශ ශය්  කටුතතු කළ කවලශේ  පපතවයය
ශවශනුශවශ්  විවිා වශැඩවටහ්  කය් න ට උදවු කළව. පක්ෂ්ඨ
ශදකක හිටිය්ව ඉවාවය අප ශදශදනව එකතු ශවශලව විවිා
වශැඩවටහ්  කළව. එතු ව ාය පපතවය අධිකවපතශේ  ව වපතිවශයයව
වශ ශය්  ට ඒ අවශවාථවවශ ලෙව  ජලව තිබුටව. නමු්ව, අපට තිශෙන
අ්ව දැකීම් අනුවශ නම් අප ද් නවශව, ශම්වශවයි්  විදුලිය හද් න ෙැහැ
කියව. ශ ොකද, ලංකවශ ශතත ගේණු - wet garbage - ත යි
තිශේ ශ් . ඒවශවයි්  විදුලිය හද් න ගිශයෝව ඒවශව ශ ළ් න
ඕනම. ඒකට ශලොගේ වියද ක් යනවශව. ළශම් ගේණුවශලි්  විදුලිය
හද් න පුළුවශ් ළ කියව ඔය එක එක්ශකනව යඩුක් වුටවට,
ශෙොරුවශට ගිවි බම් නහ් න, ඒවශවයි්  විදුලිය හද් න කවුරුවශ්ව
එ් ශ්  නැහැ. ඒවශව  බයංනනව කථව විතයයි.
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හැ රව නිලාවපත වශවක යජශේ  නිලාවපත්  පවාශදශනක්
ඉ් නවශව. නශම් සිටින රව නිලාවපත, ආර්ථික වංවශර්ාන නිලාවපත,
midwife, ව ිේධි වංවශර්ාන නිලාවපත, කිෂිකර් නිලාවපත යන අය
අපට ශම් කටුත්වතට ශයොදව න් න පුළුවශ් . ශම් පවාශදනව දැනුවශ්ව
කිරීශම් වශැඩවටහනට ක්රියව්ව ක ශකශය වශව නම් අපට ශම්
කටුත්වත කය් න පුළුවශ් . විශ ෂ්ඨශය්  ආර්ථික වංවශර්ාන
නිලාවපත් ට කය් න වශැඩක් නැහැ. ප බගිය ආඩුක්වශ කවලශේ  ශම්
අය ප්ව කළ්ව, ඒ අයට ඉඳන් න පුටුවශක්, වශැඩ කය් න
ශම්වයක්වශ්ව නැහැ. අ් න ඒ ත්ව්වවශය ත යි තිශේ ශ් . ශම්
අයට තවශ වශැඩක් නැහැ. අ් න ඒ අයට ශම් කටුත්වශ්ව වශනකී
වය  ජලව, කවළ වශර්ගීකයටයට විශ ෂ්ඨශය්  කටුතතු කය් න
ඕනම.

නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි, ඇශ පතකවවශ දවශවකට
ගේණු ශටෝ  3,24,000ක් ජනනය කයනවශව. චීනය දවශවකට ගේණු
ශටෝ  5,20,000ක් ජනනය කයනවශව. බ්රසීලය දවශවකට ගේණු
ශටෝ  1,49,000ක් ජනනය කයනවශව. ජපවනය දවශවකට ගේණු
ශටෝ  1,44,433ක් ජනනය කයනවශව. ජර් නිය දවශවකට ගේණු
ශටෝ  1,27,000ක් ජනනය කයනවශව. නමු්ව, ශ්රී ලංකවශ
නිවශවවවශලි්  දවශවකට ජනනය වශ් ශ්  ගේණු ශටෝ  7,000යි.
ශකොයි තයම් අක් ප්ර වටයක්ද අප ශම් manage කය න් න ෙැපතවශ
දඟල් ශ් ? ඒ නිවව
විශ ෂ්ඨශය්  කියනවශව, ශ හි ජ වශැදන්ව
වශ් ශ්  කවළ කළ නවකවපත්වවශය ෙවශ. ශම් යටවශල් දවශවකට ශම්
තයම් කවළ ප්ර වටයක් නිෂ්ඨාපවදනය කළ්ව, ශහොඳ කවළ
කළ නවකවපත්වවශයක් තිශෙන නිවව, යජය ඒ වඳහව දැඩි
අවශාවනයක් ශයොමු කය තිශෙන නිවව ඔවු් ට ඒවශවයි්  ප්ර න
ා
ශවශලව නැහැ. එ නිවව අපට ප්රතිච්රීකයටය කිරී ශ ් 
'Reduce, Reuse, Recycle' කියන 3R’s method එක අනුන නය
කය් න්ව සිේා ශවශනවශව. ශම් ප්ර ානයට හැ දව ශ ශහ කය
කය ඉ් න ෙැහැ.

නම්පහ නනයවධිපති ශවශලව ඉ් න කවලශේ  ඒ ප්රශේ ශේ ්ව
ශ වශැනි ප්ර ාන තිබුටව. ඉවාවය අශේ නම්වශල ශෙෝතල්, ප්වතය
එකතු කයන මිනි බ්  හිටියව. අද ඒ අය නැහැ. ශම් ශෙෝතල්,
ප්වතය එකතු කයනවශව කියව එකතු කශළ්ව ගේණු ත යි. ඔවු් 
ගේණු ඉවශ්ව කිරී වඳහව ශලොගේ වහවයක් දු් නව. නමු්ව, අද එශව
ශකශය් ශ්  නැහැ. ශම් ගේණු ශනොඩවශල් වශර්ගීකයටය කයනවශව
කිය් ශ්  ශ ොකක්ද? ගේණු ශනොඩවශල තිශේ ශ්  එක්ශකෝ නැයන
ද්රවශය, ඒවශව එළවශලු ශවශ් න පුළුවශ් ; වළු ශවශ් න පුළුවශ් ; ඉඳුල්
ේව ශවශ් න පුළුවශ් . එශහ නැ්වනම් වීදුරු, ටි් , කඩදවසි,
ශපොලිතී්  වශැනි ද්රවශයයි ශම්වශවශේ  තිශේ ශ් . ශම්වශව එකට
එක්කව බ වුටව නඳ නහනවශව; අේපිපතයයි. ඒවශව විසි කය් න ඕනම.
නමු්ව, ශම්වශව ශවශ්  ශවශ්  වශ ශය්  න්වශතෝව, මුදල් උපයන
ආකය ෙවශට ප්ව ශවශනවශව. ශම් කඩදවසි ටික ශවශන න්වශතෝව
විගේට් න පුළුවශ් , ශපොලිතී්  ටික ශවශන න්වශතෝව විගේට් න
පුළුවශ් , ේලවවාටික් ටික ශවශන න්වශතෝව විගේට් න පුළුවශ් .
නශම් කිෂිකර් නිලාවපතයව ැනැහ්ව ශවශලව, ඒ නැයන ද්රවශය
ශකොම්ශපෝවාට් ෙවශට ප්ව කයලව, කිෂි කවර්මික කටුතතුවශලට
පවවිච්චි කය් න ලෙව ශද් න පුළුවශ් .

ශ්රී ලංකවවශ තුළ දවශවකට ගේණු ශටෝ  7,000ක් ජනනය වුට්ව,
ඒ නිවශවව කවළ හව වීනැ කවළ ප ටයි. නමු්ව,
කර් ව් ත වලවවශලි්  එන කවළ ප්ර වටයක් තිශෙනවශව. ලංකවශ
එක පුේනලශයක් දවශවකට ගේණු රමම් 400 සිට කිශලෝරමම් එකක්
දක්වශව ජනනය කයනවශව. ලංකවශ ජනනහනශය්  සියයට 30ක්
ඉ් ශ්  ෙවානවහිය පළවත තුළයි. එ නිවව ෙවානවහිය පළවත
පිළිෙඳවශ මීට වශඩව අවශාවනය ශයොමු කය් න අපට සිේා ශවශනවශව.
ශම් වඳහව ෙවානවහිය පළව්ව කැළි කවළ කළ නවකයට
අධිකවපතයක් පිහිටුවශව තිශෙනවශව. ඒක ප්ර වටවශ්ව නැහැ; ක්ති ්ව
නැහැ.

ශම්වශව නම්පහ නනයය තුළ කළව. ඒ වශවශේ
ට තකයි,
නම්පහ නනයශේ  එළවශලු market එශක් දවශවකට ගේණු වුණු එළවශලු
ශටෝ  එකක් විතය විසි කයනවශව. අපට හැකියවවශ තිබුණු හැටියට
එයි්  කිශලෝ 450ක් අයශනන ඒවශවයි්  ජීවශ වශවුතවශ හදලව, ඒ අවශට
තිශෙන ශනවශල්වශලට
වවයකට වමශහ් න ප්ර වටයක් රුපියල්
1,000 නටශ්  අප විගේණුවශව. අවුරුදු දහයකට කලි්  පට් 
න්වත එ වශයවපිතිය -market එශක් නයක් ශවශලව විසි කයන
එළවශලු කිශලෝ 450ක් පවවිච්චි කයලව ඒ වශශට් ශනවශල්වශලට ජීවශ
වශවුතවශ එනම් නමවා ලෙව ජශම් කටුත්වත- අද්ව ශකශයනවශව. අප
ශ වශැනි වශයවපිති කය් න ඕනම.

අද ශෙොශහෝ අය උේශෂෝෂ්ඨට කයනවශව. ශ ොකක් ශහෝ වශැඩක්
කය් න ගියව , නිකම් ශෙොරු වශලව, උේශෂෝෂ්ඨට කයනවශව.
විශ ෂ්ඨශය් 
හම්ේ ශතොට
වශයවය
ආශ්රිත
ප්රශේ ශේ 
කර් ව් තපුයය හද් න ගිය ශවශලවශ ශෙොරු වශලව උේශෂෝෂ්ඨටය
කළ ආකවයය අප දැක්කව; විහවය, දවනැබ් කැශඩනවශව කියව වාවශවමී් 
වශහ් ශවලව පවයට ෙැවා බවශව. නමු්ව, එශහ ශදයක් නැහැ. ප බවශ ඒ
ජනතවවශ ඒ ශේවශල් ශ්වරුම් න්වතව. විපක්ෂ්ඨය කයන ශම් පටු
උේශෂෝෂ්ඨට නිවව ශ ොකද වශ් ශ් ? ඒ අයට ප්ර න
ා යක් විවඳ් න
අවශ යතවවශක් නැහැ. අපි කයන වශැඩ පිළිශවශළට ප්ර ාන ඇති
ශවශනවශව.
නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි, අශේ යශට් ගේණු ප්ර ානය
විවඳ් න පුළුවශ්  වශ් ශ්  ඒවශව ජනනය වශන අවශධිශේ  ජ
වශර්ගීකයටයට ලක් කය, ප්රතිච්රීකයටය කිරීශ ්  ප ටයි කියන
එකයි ශේ අදහව. ජනනය වශන තැන ජ ඒවශව ඉවශය කය් න ඕනම.
ඒ වඳහව ජනතවවශශේ ආකල්ප ශවශනවා කය් න ඕනම.

ඒ නැන දැඩි අවශාවනයක් ශයොමු කයවශ් න ඕනම. ගේණු
ශනොඩක, නැ්වනම් ශවශන්ව තැනක ප්ර න
ා යක් වුටව ඒ ගේණු
ශනොඩ තවශ්ව තැනකට ශනනගිහිල්ලව ශනොඩනහන එක ශනොශවශයි
හප් ක . එතශකොට ඒ ප්ර ානය තවශ තැනකට යනවශව.
ප බගිය ආඩුක්වශ කවලශේ  අධිකයටශය්  නිශයෝනයක් දු් නව,
ශම් වාථවනයට ගේණු ද ් න පුළුවශ්  වව හයක කවලයකට විතයයි
කියලව. නමු්ව නැනට ගේණු දැම් ව. කවුරුවශ්ව ඒ නැන කථව කශළ
නැහැ. උේශෂෝෂ්ඨට කළව. ප බ ගිය ආඩුක්වශ කවලශේ  ඒවශවට ෙලය
ශයොදවශලව; ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨ හමුදව ෙලය ශයොදවශලව ඒවශව ැඩ
පැවශැ්වවුවශව. නමු්ව ඊට වශඩව විකල්පයක් ශද් න ඕනම. අක්
නටශ්  ශකොළඹ නනයශේ වශ්ව ගේණු වශර්ගීකයටය කයලව -

ෙුණ නිප්යෝජය කාදක සභාපතිතුමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ඔෙතු වට තවශ විනවඩි තුනක කවලයක් තිශෙනවශව.
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පවර්ලිශම්් තුවශ

ෙුණ අජිත් මාන්නප්ප්පුණම මහතා

[අ. ව. 1.43]

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ශහොඳයි.

ෙුණ උ ය රභාත් ෙේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

ජනතවවශට ඇහුම්ක්  ශදන යජයක් වශ ශය් , ජනතව
විශයෝාතවවශලට ඇහුම්ක්  ශදන යජයක් වශ ශය් 
විශ ෂ්ඨශය්  වශර්ත වන යජශේ  අවශාවනය ශයොමු කයවශනවශව,
ඉනැපතශේ  ජවශ්ව අපි එකතුශවශලව ශ ය ජවතික ප්ර න
ා යක් වශ ශය් 
වලකව වශැඩ කය් න ඕනම කියලව. එකිශනකවට ඇන්ල්ල නැක්
කයමි්  ඉඳලව හපතය් ශ්  නැහැ. එදව ශම් වාථවනයට ගේණු දවපු
කට්ටිය අද ඒවශවට විරුේාවශ කමනහනවශව. ශම් ගේණු ක් ද හැදුශ
කවුද? SAITM එක ආයම් කළ කට්ටිය අද SAITM එකට
විරුේා ශවශලව. හම්ේ ශතොට වශයවය හදපු කට්ටිය අද හම්ේ ශතොට
කර් ව් ත වලව හදනවශවට විරුේා ශවශලව. ශ ශහ ත යි ශම් යශට්
ශේ පවලනය. ශම් ගේහක ශේ පවලනය අතහැයලව අපි ඔක්ශකො
එකතු ශවශලව ශ ය ජවතික ප්ර න
ා යක් වශ ශය්  වලකව වශැඩ
කය් න ඕනම කියලව
විශ ෂ්ඨශය්  කියනවශව.
නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි,
විශ ෂ්ඨශය්  තවශ්ව
කවයටයක් තක් කයනවශව. ශනදයකි්  පවයට ගේණු ටිකක් දැම් ව
ශපොලීසිශය්  එනවශව; නනය ව වශවශ්  එනවශව; PHI හ්ව යව
එනවශව; ඒ අයට විරුේාවශ නක් ද නවශව. නමු්ව නනය ව වවශට
විරුේාවශ නක් ද ් න කවුරුවශ්ව නැහැ. නනය ව වවශ ත යි
වශැඩිශය්  වශැයනැ කය් ශ් . කවනු ශුේා කය් ශ්  නැහැ. ශඩංගු
දුරුවශ්  හැශද් ශ්  කවනුවශල. ඒ කවනු ශුේා කය් ශ්  නැහැ.
නනය ව ව ආඥව පනශ්ව කවනු නැන විශ ෂ්ඨශය්  වඳහ්  කය
තිශෙනවශව. නනය ව ව ආඥව පනශ්ව 100වශැනි වශන් තිශේ  වඳහ් 
කය තිශෙනවශව, ළසියලු කවනු පිපතසිදු කිරී නනය ව වවශ වතු
කවර්යයක් ශවශනවශවළ කියලව. ශම්වශවට නක් දැම් ව අධිකයටයට
ගියවට පවාශව ප්ර ානය විවශඳනවශව. කවනු ශුේා කය් න කියලව
ශවවශකය්  න්වතවට, ව හය ශවවශකය්  වශැඩ කය් ශ් 
කවර්යවලය තුළයි. කවර්යවලය තුළ එක්ශකෝ ලිපිකරුවශ්  විධියට
වශැඩ කයනවශව. නැ්වනම් කවර්යවල කවර්ය වහවයකය්  විධියට වශැඩ
කයනවශව. ගේණු කවළ අනැන එක්ව නනය ව වශ වශනකී ක්. නමු්ව
නක් ද ් ශ්  මිනිවා බ් ටයි. ගේණු කවළ ඇේශේ නැහැයි කියලව
ලංකවශ කිසි පළව්ව පවලන ආයතනයකට විරුේාවශ නක්වශක්
වශැටිලව නැහැ. නමු්ව ඉ් නැයවශ නක් වශැටිලව තිශෙනවශව.
ඉ් නැයවශ
ඒ විධියට අධිකයටයට ගියව අධිකයටශය් 
නිශයෝන ශදනවශව. එතශකොට ශවවශකය්  නැහැ, අයක නැහැ, ශම්ක
නැහැයි කියලව හපතය් ශ්  නැහැ. ශවවශකය්  නැ්වනම්
ශවවශකය්  ශද් න කියලව පළව්ව ව වවශට කියනවශව. ශම්වශව
කය් න ඕනම. ශ ොකද, නනය ව ව ආඥව පනශ්ව්ව පැහැනැලිවශ
ශප් වශව තිශෙනවශව, ළවීථි කවළ වහ නිවශවව කවළ අදවළ පළව්ව
පවලන ආයතනශේ  වශ්වක ක්ළ කියලව. එශහ නම් මීශතොටමුල්ල
ගේණු ක් ශද්ව අයිතිකවයයව වශ් ශ්  ශවශන කවුරුවශ්ව ශනොශවශයි,
නනය ව වවශයි.

දැ්  තිශේ ශ්  යහ පවලන ආඩුක්වශක්. අපි කැලම නීති
පැ්වතකට විසි කයලව තිශෙනවශව. ශම් යජය නීතයනුූලල න නක්
යනවශව. එශහ නම් ජනතවවශට වශවශේ , නනය ව වවශට වශවශේ
අශනගේ්ව යජශේ  ආයතනවශලට්ව නීතිය ක්රියව්ව ක කයන
ආයතනයක් තිමතය ුතතුයි කියන එක විශ ෂ්ඨශය්  වඳහ් 
කයනවශව. නැවශත ශ වශැනි විපතක් සිදු ශනොවශ් නට, ආදර් යක්
විධියට අක් තයමි්  ශකොළඹ නනයයට විතයක්වශ්ව ශම් ගේණු
ප්රතිච්රීයකයට වශයවපිතියක් පට්  න් න ඕනම කියන එක
විශ ෂ්ඨශය්  වඳහ්  කයනවශව. තිශෙන ගේණු ශනොඩ ශනනිහිල්ලව
තවශ්ව තැනකට දැම් වය, ඒකලට ගිහි්  දැම් වය කියලව ප්ර න
ා ය
විවශඳ් ශ්  නැහැ. ඒශක්  තවශ්ව ගේණු ක් දක් නිර් වටය වී
විතයයි සිදු වශ් ශ් . ඒ නිවව ඒ වඳහව වශැදන්ව පියයක් නැනී ට
ශයෝජනව කයමි්  ව නිහඬ ශවශනවශව. වාතුතියි.
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(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි, මීශතොටමුල්ල
ශේදවශවචකශය්  ජීවිත අහිමි වුණු, ශේශපොළ අහිමි වුණු සියලු
ශදනවට අපශේ ෙලවශ්ව වංශ නය පළ කය් නට ව ශ ය
අවශවාථවවශක් කය න් නවශව. ශම් ශේදවශවචකය නිවව ඉතිහවවශේ 
ප්රථ වශතවවශට ශ්රී ලංකවශ කවළ ප්ර න
ා ය යශට් ප්රමුණත
වතිකවවශ
ෙවශට ප්ව ශවශලව තිශෙනවශව. ශම් අවශවාථවශවශ්  ප්රශයෝජන අයශනන
ශ්රී ලංකවශ කවළ කළ නවකයටය පිළිෙඳ නැටලුවශට තියවය
විවඳු ක් ලෙව න් න අපට පුළුවශ්  වුශටෝව, ශම් කවළ ක් ද
කඩව වශැටීශ ්  ජීවිත අහිමි වුණු අයශේ ඒ ජීවිත පූජවවශ් ට
වශටිනවක ක් එකතු කය් න හැකි ශවශනවශව.

නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි, ශම් ශේදවශවචකය
වම්ේ ාශය්  පක්ෂ්ඨ විපක්ෂ්ඨ ශේ පවලනඥය්  විධියට අපි ලීජව
විය ුතතුයි. ගේණු ක් ද කඩව වශැටිලව ජනතවවශ විපතට ප්ව ශවශලව
ඉ් න ශකොට අපි කශළ ශදපැ්වතට ශෙනැලව ගේණු නහ න් න
එකයි. අපි හැශ ෝ එකතු ශවශලව විවශවද කළ ුතතුවශ තිබුශඩු ශම්
ප්ර න
ා යට වශනකිවශ ුත්වශ්ව කවුද කියන එක ශවොය් න ශනොශවශයි;
ශම් ප්ර ානයට විවඳු ශ ොකක්ද කියන එක ශවොය් නයි; ශම්
ජනතවවශට වහන වැලසිය හැක්ශක් ශකොශහො ද කියන එක
ශවොය් නයි. නමු්ව අවශවවනවවශට ආඩුක්ශ එක් ඇ තිවශයශයක්
සිදුවී දවශවට ප බවශදව ශම් පිළිෙඳවශ යවජපක්ෂ්ඨ ආඩුක්වශට ඇන්ල්ල
නැක් කළ නිවව අපට සිේා වුටව, ඉතිහවවය තක් කයලව කවුරු
ශකොශහො ශම්වශවට වශනකිවශ ුතතුද කියන එක ශප් වශව ශද් න.
නරු අන ැතිතු ව එ ගේණු ක් ද කඩව වශැටුණු වාථවනයට
ගිහිල්ලව, ළශ හි වශනකී ආඩුක්වශ ෙවය න් නවශව, වහන වැලසී ්ව
ආඩුක්වශ ෙවය න් නවශව.ළ කියලව ප්රකව කිරීශ ්  ත යි ඒ විවශවදය
අවශව්  වුශඩු කියන එක අපට තකයි.
අන ැතිතු ව
පිළිෙඳවශ අති යි්  කර්ක විශ චනයක් තිශෙන පුේනලශයක්.
නමු්ව, අන ැතිතු ව ශහොඳක් කළව ඒ ශේ ළශහොඳයිළ කිය් න
ෙැපත නම් අපි ගේහක ශේ පවලනඥය් . ව හය ඇ තිවශරු වාය
වංදර් න පවශ්වවශමි්  අශනක් අයට ඩ නවමි්  නැලශවශ් න
උ්වවවහ කයේ ජ, අන ැතිතු ව ඒ වාථවනයට ශනොවා වශනකී ෙවය
නැනී අපි අනය කයනවශව. ඒ වශවශේ
තක් කය් න ඕනම,
ජනතවවශශේ ළහූළ හඬ ැේශේ අශේ හිතවශ්ව නරු වවනල ය්වනවයක
ඇ තිතු ව කීප වශතවවශක් ඒ වාථවනයට ගිය ෙවශ. එතු වට ඒ
අවශවාථවශ  ජ තිබුණු ඒ ධාර්යය පිළිෙඳවශ අපි අනය කයනවශව.
නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි, කවළ පිළිෙඳවශ ට්ව
ශපෞේනලික අ්ව දැකී ක් තිශෙනවශව. ාය පපතවය අධිකවපතශේ 
ව වපතිවශයයව ශලව 2007 වශවශර් ශම් කවළ ප්ර න
ා යට වගවශ
ැනැහ්ව ශවශ් න ට පුළුවශ්  වුටව. ශ්රී ලංකවශ ජවතික ට්ටමි් 
කවළ කළ නවකයටය පිළිෙඳ නැය්ව කළ පළමු වශයවපිතිය වශන
ළපිළිවරු වශයවපිතියළ ක්රියව්ව ක කිරීශම් වශනකී පැවශරුශඩු ටයි.
ඒ ළපිළිවරු වශයවපිතියළ ආයම් කශළ වශර්ත වන හවනනය හව
ෙවානවහිය වංවශර්ාන ඇ තිතු ව වශ ශය්  කටුතතු කයන, එවශකට
පපතවය ඇ තිවශයයව වශ ශය්  කටුතතු කළ අ වතයවශයයවශේ
වංකල්පයක් ත ෙවශ එතු වට ශනෞයවශයක් විධියට සිහිප්ව
කය් න ඕනම. එදව ඒ වශයවපිතිය හි් ද යවජපක්ෂ්ඨ හිටපු
ජනවධිපතිතු ව ඉනැපතශේ  නැය්ව කයේ ජ
ප්රකව යක් කළව, ළශම්
වශයවපිතිශේ  පළමුවශැනි වශවශර් ඉලක්ක ළඟව කයන් න අපට
ශනොහැකි වුශටෝව,
ව වපති ධූයශය්  ඉල්ලව අවා ශවශනවශව.
හැෙැයි, ව වපති ධූයශය්  ඉල්ලව අවාවී ට කලි් 
වශයවපිති
අායක්ෂ්ඨවශයයව්ව, නිශයෝජය අායක්ෂ්ඨවශයයව්ව තනතුරුවශලි්  ඉවශ්ව
කයනවශව.ළ කියලව. නමු්ව, වශයවපිතිය වවර්ථක වුටව. 2012
වශර්ෂ්ඨශය්  අවශව්  ශවශ් න තිබුණු වශයවපිතියට වඩුඩවනවයශය් 
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යළි මුදල්  ජලව වශයවපිතිය  ජර්ෂ කළව. එදව
තනතුපත්  ඉවශ්ව
කය් න ඕනම කි වශ වශයවපිති අායක්ෂ්ඨවශයයව අද හවනනය හව
ෙවානවහිය වංවශර්ාන අ වතයවං ශේ  කවළ කළ නවකයටය
පිළිෙඳ වශයවපිතිශේ  අායක්ෂ්ඨවශයයව විධියට කටුතතු කයනවශව. එදව
ළපිළිවරු වශයවපිතියළ ෙවයවශ සිටි නිශයෝජය අායක්ෂ්ඨවශයයව ත යි අද
ලංකවශ තිශෙන එක වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශනය තිශෙන
ශදොම්ශේ වශයවපිතිය ෙවයවශ ඉ් න අායක්ෂ්ඨවශයයව.

ශලෝකය පුයව වංචවයශේ  යමි්  බ්ලූ ැ් ඩල්වශල
ගේණු ක් දක් හදමි්  හිටියව.

අපට එදව කඩුඩවය ක් වශ ශය්  ලංකවවශ පුයව පළව්ව පවලන
ආයතනවශලට කවළ ශවශ්  කිරී , ශකොම්ශපෝවාට් වම ජ පිළිෙඳ
ප්රථ වශතවවශට අවශවාථවවශක් ලෙව ශද් න පුළුවශ්  වුටව. නරු අජි්ව
ව් නේශපරු
් ්රීතු ව එතු වශේ කථවශ  ජ්ව ඒ ෙවශ සිහිප්ව
කළව. පක්ෂ්ඨ ශේද ෙල් ශ්  නැතිවශ ශ ොන පක්ෂ්ඨශේ  නනයවධිපති ද
වශැඩ කය් ශ්  කියලව ෙල් ශ්  නැතිවශ එතැනට අයමුදල්
ශද් න; එතැනට තවක්ෂ්ඨටය ශද් න; එතැනට යටිතල පහ බකම්
වලවව ශද් න. අපි ශේ පවලන ශේද පැ්වතකි්  තියලව කටුතතු
කයපු නිවව ත යි වවර්ථක වශයවපිතියක් විධියට අද හැශ ෝ ඒ
නැන කථව කය් ශ් . නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි, දැ් 
ශදොම්ශේ වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශනයක් තිශෙනවශව. අද
පු්වතල ට ගේණු අයශනන යේ ජ, ළගේණු ශේ් න එපවළ කියලව ඒ
ප්රශේ ශේ  ජනතවවශ කි ශවශෝව, ශදොම්ශපට ඇවිල්ලව ශප් වශ් න
පුළුවශ් , ළඅපි ගේණු ශනනැල්ලව කය් න ය් ශ්  ශ ් න
ශම්කයිළ කියලව. ඉවාවය නම් ශකොපතයවවශට, ජපවනයට ය් න ඕනම
වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශනයක් කිය් ශ්  ශ ොකක්ද කියලව
ෙල් න. හැෙැයි, දැ්  ඒක ලංකවශ තිශෙනවශව. එදව
ශකොපතයවශ වංචවයය කයලව, වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශන ෙලලව
KOICA එක ව ඟ අපි ශම් ගිවි බ ට එළැඹුටව. ඊට පවාශව
පළව්ව ව ව ැතිවශයටයට තයන කය් න ව වපති ධූයශය්  ඉවශ්ව
වුටව. ඊට පවාශව විවිා උේශෂෝෂ්ඨට ැද ශම් වශයවපිතිය ඉනැපතයට
ගිශේ  නැහැ. ඉ්  ප බවශ පපතවය අ වතය ධූයයට ප්ව වුණු අනුය
ප්රියදර් න යවපව ඇ තිතු ව්ව, පපතවය අධිකවපතශේ  ව වපති ධූයයට
ප්ව වුණු චපතත ශහය්ව හ්ව යව්ව ත යි ශදොම්ශේ ප්රශේ වශවසී් 
එක්ක කථව කයලව ශම් වශයවපිතිශේ  වශැදන්වක ශප් වශව  ජලව මුල්
නල තියලව ඒ වශයවපිතිය වවර්ථකවශ වම්පූර්ට කශළ. එහි ශනෞයවශය
අනුය ප්රියදර් න යවපව ැතිතු වට්ව, හිටපු ව වපති චපතත ශහය්ව
ැතිතු වට්ව ලැශේ න ඕනම කියන එක අපි ශම් අවශවාථවශ  ජ
සිහිප්ව කය් න ඕනම.

අශේ නරු වශව බශේවශ නවනවයක්කවය ් ්රීතු ව බ්ලූ ැ් ඩල්
ගේණු ක් ද නිවව ඇති ශවශලව තිබුණු පවපතවපතක හවනිය පිළිෙඳවශ
ශරෂ්ඨාධවධිකයටශේ  නක්වශක් පැවශරුවශව. ශම් නක්ශ  ජ ශකොළඹ හ
නනය ව වශවශ්  ඇවි්ව කි වශව, ළඅපි දැ්  කවළ දහනය කිරීශම්
වශයවපිතියක් පට්  න් න ඔ් න-ශ ් න කියලව තිශේ ශ් ,
ශ ් න වශයවපිති වශවර්තවවශ, අපි ශ ය පට්  න් නයි ය් ශ් ,
ශ
වශයවපිතිය පට්  න් න තවශ වව කිහිපයක් යනවශව, ඒ වව
කිහිපශේ  ජ අපට තවවශකවලිකවශ මීශතොටමුල්ලට කවළ ෙැහැය
කිරී ට ඉඩ ශද් න.ළ කියලව.
ඒ ශනො ඟ යැවී
තයි
මීශතොටමුල්ලට කවළ යවශ් න අධිකයටය තීයටය කශළ.

"අපට ගේණු එපවළ කියමි්  ජනතවවශ උේශෂෝෂ්ඨට කයනවශව
කියලව හව ෙයපතළ විශ චනයක් ඉනැපතප්ව වුටව. නරු නිශයෝජය
කවයක ව වපතිතු නි, ජනතවවශට තිශෙන මතය වවාවයටයි. ඇයි?
ඉතිහවවය පුයව කවළ කළ නවකයට වශයවපිතියක් කියලව නශම්
හිවා ඉඩ ට ආපු හැ වශයවපිතියක් අවශවවනශේ  ජ කවළ ක් දක්
වුටව මිවක් කවළ කළ නවකයටයක් සිේා වුශඩු නැහැ.
තවවශකවලිකවශ කියලව, හව දැවශැ් ත වශයවපිති වශවර්තව ඉනැපතප්ව
කයලව ත යි ඔය හැ තැනට ගේණු දවලව තිශේ ශ් . හැෙැයි,
කවළ කළ නවකයටයක් ඒවශවශේ  සිේා වුශඩු නැහැ. ජනතවවශ
රැවශටී ක් ප ටයි සිේා වුශඩු. එදව නම් කවළ ක් දක් න ට
එනවශව කි වශව ජනතවවශට සිහිප්ව වුශඩු එක්ශකෝ ැවාශවෝ;
නැතිනම් නඳ විතයයි. ජනතවවශ අද කවළ ක් ද දකි් ශ් 
ත ් ශේ ළඟට එන වයයව විධියටයි. ත ් ශේ ජීවිතයට ආදයය
කයන වම ශකශනක්
වයයවට එශයහිවශ වට්  කිරී වාවශව වවික
ත්ව්වවශයක්. ඒකට අපි විරුේා ශවශනවශව නම්, අශේ නුවාවකම්
නැහැ; අපට හදවශ්ව නැහැ; අපි වංශ  ජ නැහැ කියන එකයි එයි් 
ශේ් ශ් .

ඉතිහවවය පුයව ශම් රැවශටිල්ල වුශඩු ශකොශහො ද?
ය් නම් ශකොළඹ ඉතිහවවයට. ශකොළඹ හැ දව ්ව කවළ
කළ නවකයටය නැන කථව කයමි්  ඒ නැන අායයනය කය් න

හව දැවශැ් ත

ඒ ක් ද්ව ශම් විධියට ඉනැපතයට ගියව නම්, ව හය විට
ළලංකවශ උව ක් ද ශ ොකක්දළ කියන ප්ර ානයට පුංචි දරුවශ් ට
උ්වතය ශද් න ශවශ් ශ්  පිදුරුතලවනල කියලව ශනොශවශයි,
බ්ලූ ැ් ඩල් ගේණු ක් ද කියලවයි.

ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨ ැතිතු ව හමුදව ෙලය පවවිච්චි කයලව
මීශතොටමුල්ලට කවළ යැ වශවය කියලව ශම් නරු ව වශ  ජ කියනවශව
ට ඇ බටව. එතු ව ශම් ව වශ නැති නිවව එතු වශේ මිත්රයගේ
විධියට ව ඇ්වත කථවවශ ශම් ව වශ කිවශ ුතතුයි. නරු නිශයෝජය
කවයක ව වපතිතු නි, 200 වශවශර් ශරෂ්ඨාධවධිකයට ඒ නිශයෝනය
ශදනවිට, ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨ ැතිතු ව සිටිශේ  නැහැ. එතු ව
එශහ ඉල්ලී ක් කශළ්ව නැහැ. ඒ ඉල්ලී කශළ, ශකොළඹ හ
නනය ව වශවශ් . ශරෂ්ඨාධවධිකයටය්ව ශනො ඟ යවශලවයි, ඒ තී් දුවශ
න්වශ්ව. 2010 වශවශර් ජනවශවපත වවශේ  ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨ
හතව නවනපතක වංවශර්ාන විෂ්ඨය වය ශල්කම්වශයයව වුටව. 2010
වශවශර් වගනි වවශේ  එවශකට සිටි ෙවානවහිය පළව්ව හ ඇ තිතු ව අශේ නරු ප්රව් න යටතුංන ් ්රීතු ව- ශකොළඹ හ නනය ව වවශ
වි බරුවශව හැයලව විශ ෂ්ඨ ශකො වවපතවා ශකශනගේ විධියට ඕ වර්
කමිල් හ්ව යව ප්ව කළව. ඒ අවශවාථවශ ත යි ශනෝධව ය
හ්ව යව්ව, ඕ වර් කමිල් හ්ව යව්ව එකතු ශවශලව ශකොළඹ
කවළ කළ නවකයට කටුත්වතට අත නැ බශ . මුලි්  කවළ
එකතු කිරී පට්  ශනන ශකොළඹ ලවාවන කළව.
ඊළඟට, මීශතොටමුල්ශල් ගේණු ක් ද අවශදවන ක් ශනොවශ් න
කටුතතු කළව. ළප්ර වාත ට්ට මීටර් 30යි, හැෙැයි, මීටර් 4 ක්
උවට ගේණු ශනොඩ නවව තිබුටව, ඒ නිවවයි ශ ය කඩවශනන
වශැටුශඩුළ කියලව නරු ඇ තිතු ් ලව කියපු කථව අපි අහශනනයි
සිටිශේ . හැෙැයි, ඒ කවලශේ  ඒ තයම් උවට ය් න ශද් ශ්  නැතුවශ
ුතද හමුදවවශ ශයොදව නනිමි්  ගේණු ක් ද පැතලි කයමි්  ඒ
අවශදවන නැති කළව. ඒ වශවශේ ජලය නිවව ගේණු ක් ශේ ෙය වශැඩි
ශවශනවශව. ජලය නිවව දැවශැ් ත පීඩනයක් ශපොශළොවශ ත ඇති
ශවශනවශව. ඒ නිවව එතැනි්  ජලය ෙැහැය කිරී ට ඇළ පේාතියක්
හැදුවශව; කවනු පේාතියක් හැදුවශව. ඒක විවඳු අවිධි ්ව ශවශ් න
පුළුවශ් ; විදයව්ව ක විවඳු ක් ශනොශවශ් න පුළුවශ් . නමු්ව ඒක
කශළ නැ්වනම් ශම් ගේණු ක් ද කඩව වශැශට් ශ්  මීට කලි් 
කියන එක්ව අපි සිහිප්ව කය් න ඕනම. නරු නිශයෝජය කවයක
ව වපතිතු නි, එශව තවවශකවලික විවඳු ක් ශයොදවශනන යන
අතශර්, 2011 වශවශර් ජ ශඩොලර් මිලියන 107ක ආාවයයක් ශලෝක
ෙැංගේශවශ්  ලෙව ශනන අායයනයක් සිේා කළව, ශ
කවළ
කළ නවකයටයට තිශෙන විකල්ප අතපත්  ප්ර වාතත විවඳු
ගේ ක්ද කියව ශවොයව ෙැලී ට. ශලෝක ෙැංගේ අායයනශේ 
නිර්ශේ ය වුශඩු, මීශතොටමුල්ශල් කවළ හුවශ වරු ායවාථවනයක්
ඇති කයලව දුම්පතය ගි්  අරුවශක්කවලු ප්රශේ යට ඒ කවළ
අයශනන ගිහි් , එහි හුණුනල් නැ්වනම් හිපතනල් හමරීශ ්  ඇති වී
තිශෙන දැවශැ් ත පතල්වශල ශ
කවළ වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ
යඳවශන ශලව තැ් ප්ව කළ ුතතුයි ය් නයි.
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු උදය ප්ර ව්ව නම් ් පිල හතව]

වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශන හද් න යේ ජ්ව, හජන විශයෝාය
නැුණටව. වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශනයක ශවශ් ශ්  ශ ොකක්ද
කියන ශේ පිළිෙඳවශ සිහිප්ව කයලව වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ
යඳවශනයක රූප වටහනක් හැ් වවඩ් නත කිරී වඳහව සභාෙත*
කය් න ව කැ ැතියි.
නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි, වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ
යඳවශනයක කවළ රැශඳ වශව ඒවශව පපතවයයට මු බවී ක් ශවශ් ශ් 
නැහැ. මුලි් 
ැටි තට්ටුවශක් ද නවශව, පපතවයශය්  ශවශ් 
කය් න. ඊට ප බවශ කිසි කව් දුවශක් නැති යෙර් ෂීට් එකක්
ද නවශව. ඒක ත ත යි කවළ තැ් ප්ව කය් ශ් . එතශකොට
කවළවශල තිශෙන ඕජවා -අපනැයය- ටික පහළට එකතු ශවශනවශව.
ශම්වශව ශපොම්ප කයලව උඩට අයශනන පිපතපහදු කයලව පිපතසිදු ජලය
ෙවශට ප්ව වුටවට ප බවශ ජල ප්රවශවහයකට මුදව හපතනවශව. ඒ
අපනැයයවශලි්  හවනියක් නැහැ. ඊළඟට, තැනි්  තැන ෙට ශයොදව
මීශ්ව්  වශවුතවශ එකතු කයනවශව. එය වශවුතවශක් විධියට එකතු
කය් න්ව පුළුවශ් . එශහ නැ්වනම් විදුලිය නිෂ්ඨාපවදනය වඳහව
මීශ්ව්  වශවුතවශ වවිත කය් න්ව පුළුවශ් . අපි ශකොපතයවශ  ජ නම්
දැක්ශක් මීශ්ව්  වශවුතවශ වවිත කයලව විදුලිය නිෂ්ඨාපවදනය කයන
ෙවශයි. ඒ වශවශේ ගේඩව නිරීක්ෂ්ඨක ළිං හවයලව ජලයට යම් ෙලපම ක්
ශවශලවද, කව් දුවී ක් ශවශලවද කියන එක පරීක්ෂ්ඨව කයනවශව. ඒ නිවව
ඔශබ් න ට වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශනයක් ලෙව ශදනවශව නම්,
ශදොම්ශේ වශවශේ එකක් ත යි ඇති ශවශ් ශ් . නම්පහ නැවා්රික්
පවර්ලිශම්් තු
් ්රී නරු ක්ලිේ විශීශවකය නිශයෝජය
අ වතයතු ව ශම් නරු ව වශ ඉ් නවශව. එතු ව්ව ඒ නැන ද් නවශව.
එයි්  න ට හවනියක් නැහැ. ඒ තිශෙන කවළ යඳවශනය අයි් 
කය් න කියලව කවුරුවශ්ව කිය් ශ්  නැහැ. ඒ නිවව වනීපවයක්ෂ්ඨක
කවළ යඳවශනයක් කිය් ශ්  ශ
නැටලුවශට ලෙව නැය හැකි
ප්ර වාතත විදයව්ව ක විවඳු යි. ගේණු කඳු ටික ශ ශහ තෙව
ශනන අපි ප්රතිච්රීකයටය නැන කථව කයලව වශැඩක් නැහැ; විදුලිය
නිෂ්ඨාපවදනය නැන කථව කයලව වශැඩක් නැහැ. ශම් කවළ නිවව ශඩංගු
ශයෝනය ශෙෝ ශවශනවශව; අශේ ජල වම්පත දූෂ්ඨටය ශවශනවශව; පවංශු
දූෂ්ඨටයක් සිේා ශවශනවශව. ඒ නිවව ඉවාශවල්ලව ශම් ගේණු කඳු
අතුරුදහ්  කළ ුතතුයි.
එශහ කළවට ප බවශ ත යි අපට  ජර්ෂ කවලීන විවඳුම් නැන
කල්පනව කය් න පුළුවශ් . එයට තිශෙන ශහොඳ , ක්ෂ්ඨණික විවඳු
වශ් ශ්  ලංකවශ ශුෂ්ඨාක කලවපශේ  වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශන
තුළ කවළ තැ් ප්ව කිරී යි.  වනත ජල ට්ට ඉතව පහළ
ට්ට ක තිශෙන ශුෂ්ඨාක කලවපශේ  පිහිටි අරුවශක්කවරු ප්රශේ ය
ශ යට අති යි්  ශහොඳ ප්රශේ යක්. ඒ ප්රශේ ශේ  අලුති්  වශළවශල්
හවය් න අවශ ය නැහැ. වශළවශල් හමපතලව ප්ර න
ා යක් ඇති ශවශලව
තිශේ ශ් . එතැන කවළ තැ් ප්ව කය් නයි ය් ශ් . ඒ නිවව
එයි්  ප්ර ානයක් ඇති වශ් ශ්  නැහැ.

නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි, 2013 ජූනි වවශේ 
05වශැනි ''ඉපතදව ලංකව ජප'' පුවශ්ව පශ්ව මුල් පිටුශ තිශෙනවශව,
ළමීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද නවය යමශම් අවශදවන කළ කියලව.
අ බ් තව එනැපතසූපතය හ්වමිය ත යි ඒක ලියලව තිබුශඩු. ශම්
වශවර්තවවශ දැක්කව
ට ප්ර ානයක් ඇති වුටව, ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨ
හ්ව යවශේ කවලශේ  වැල බම් කළ වශයවපිතියට ශ ොකද වුශඩු
කියලව.
එතු ව ව ඟ්ව ඒ වශයවපිතිය නැන කථව කයලව,
හවනනය හව ෙවානවහිය වංවශර්ාන ඇ ැතිතු වශන්  ප්ර ානයක්
ඇහුවශව, ළඅරුවශක්කවලු වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශන වශයවපිතිශේ 

—————————
* පුස්තකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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වශර්ත වන ත්ව්වවශය ගේ ක්ද?ළ කියලව. නිශයෝජය අ වතයතු ව,
ඇ ැතිතු ව ශවශනුශවශ්  උ්වතය දු් නව. ඒ උ්වතයය ශම්කයි.
2015 ජනවශවපත වවශේ  15වශැනි නැන -නවශ යජය ෙලයට ප්ව වුණු
න ් - අභියහවා ශලව වශනජීවී වංයක්ෂ්ඨට ශදපවර්තශම්් තුවශ
කියනවශව, ළශම්ක තිශේ ශ්  විල්ප්වතු වශනජීවී උදයවනශේ 
වාවශවයක්ෂ්ඨක කලවපශේ , නැ්වනම් ශප්රෂ්ඨට කලවපශේ , buffer
zone එශක් නිවව අපි ශම් වශයවපිතිය ප්රතික්ශෂ්ඨප කයනවශවළ කියලව.
නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි, වශනව්ව්වවශ හව
වශික්ෂ්ඨලතව ආයක්ෂ්ඨක ආඥවපනත
්ව අායයනය කයලව
තිශෙනවශව. වශනජීවී වංයක්ෂ්ඨට ශදපවර්තශම්් තුවශට අය්ව වම
ජවතික උදයවනයක සිට වැතපු ක් දුයට වාවශවයක්ෂ්ඨක කලවපයක්
තිශෙනවශව. ඒ කලවපශේ  වනවශ ක්රියවකවයකම් කය් න ෙැහැ
කියලව නැහැ; වංවශර්ාන කටුත්වතක් කය් න ෙැහැ කියලව නැහැ.
එශහ කයනවශව නම් වශනජීවී වංයක්ෂ්ඨට ශදපවර්තශම්් තුශ
ශකෝ ශේසි යටශ්ව කළ ුතතුයි.

ෙුණ නිප්යෝජය කාදක සභාපතිතුමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
නරු ් ්රීතු ව, ඔෙතු වට තවශ විනවඩි තුනක කවලයක්
තිශෙනවශව.

ෙුණ උ ය රභාත් ෙේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
ශහොඳයි, නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි.

ශම් වශයවපිතිය ක්රියව්ව ක කය් න පට්  න්වශ්ව, පවපතවපතක
ඇනැයීම් වශවර්තවවශ ලෙව නැනී ආයම් කශළ, වාවශවයක්ෂ්ඨක
කලවපශේ 
වශයවපිතිය
කිරී ට
වශනජීවී
වංයක්ෂ්ඨට
ශදපවර්තශම්් තුශ එකඟතවවශ තිබුණු නිවවයි. හැෙැයි, අභියහවා
ශලව, හනැසිශේ  ශම් වශයවපිතිය ප්රතික්ශෂ්ඨප ශවශනවශව. ඒකට ශහතුවශ
විධියට කිය් ශ්  පවපතවපතක ප්ර න
ා යක් කියලව; පපතවයයට සිදු
ශවශන හවනිය කියලව. ශම් ප්ර න
ා ය 2017 ශපෙයවශවපත වශැනි නැන
හැ් වවඩ් වශවර්තවශ තිශෙනවශව.
නිශයෝජය ඇ ැතිතු වශන් 
අතුරු ප්ර න
ා යක් ඇහුවශව, ළමීශතොටමුල්ශල් ගේණු ක් දක්
පවශ්වවශවශනන යමශ ්  ඇතිවශන පපතවය හවනියද, අරුවශක්කවලු
ප්රශේ ශේ  වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශනයක් තැ් ප්ව කිරීශ ් 
සිදුවශන පපතවය හවනියද වශැඩිශය්  ෙලවශ්ව වශ් ශ්  කියලව
වංව් දනව්ව ක අායයනයක් කය තිශබ්ද?ළ කියලව. නිශයෝජය
ඇ ැතිතු වශේ පිළිතුය වශ් ශ්  ළනැතළ කියන එකයි. හැෙැයි, ශම්
හව වශයවනය වුටවට ප බවශ අශප්ර ල් වවශේ  19වශැනි නැන
හවනනය හව ෙවානවහිය වංවශර්ාන ඇ ැතිතු ව වාය හමුවශක්
පවශ්වවශලව කියනවශව, ළමීශතොටමුල්ශල් සිදුවශන පපතවය හවනිය්ව
එක්ක වවශේක්ෂ්ඨවශ ෙලේ ජ, අරුවශක්කවලු ප්රශේ යට සිදුවශන පපතවය
හවනිය දහශව්  එකක්වශ්ව නැහැළ කියලව. දැ්  කයපු
වංව් දනව්ව ක අායයනය එදව කයලව තිබුටව නම්, ශම් ජීවිත
හවනිය, ශම් හව වශයවනය අපට වශළක්වශව න් න තිබුටව. ශම්
වශයවපිතිය ශම් වශයවපිතිය වාවශවයක්ෂ්ඨක කලවපශේ  කය් න ෙැහැ
කියලව හිතමු. නිවශවව හද් න කියලව වශනජීවී වංයක්ෂ්ඨට
ශදපවර්තශම්් තුවශට අය්ව විල්ප්වතු ජවතික උදයවනශය්  අක්කය
දහවා නටනක් ඉවශ්ව කය් න ආඩුක්වශට පුළුවශ්  නම්, ශම් වයි
මීටර් 400ක් ඇතුළට ශනනැ්ව ශම් වශයවපිතිය එතැන කය් න
ශද් න ෙැපත වුශඩු ඇයි කියන ප්ර න
ා යට කවුරු හපත ශම් ජවතියට
උ්වතය ශද් න ඕනමය කියලව අපි වි ාවශවව කයනවශව. පයක්ගේ
ශවශලව හපත ශම් වශයවපිතිය කිරී ට ශතෝයව න්ව හුණුනල් පතල්
ශවශනුවශට ඊට ශපොඩ්ඩක් පිටුපව තිශෙන හුණුනල් පතල් ශතෝයව
ශනන ශම් වශයවපිතිය කය් න තීයටය කයලව තිශෙනවශව. ප ව වී
ශහෝ ඒ තී් දුවශ නැනී නැන අපි ආඩුක්වශට ප්රටව ය පළ කයනවශව
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වශවශේ , ඒ වශයවපිතිය කිරී
වඳහව අශේ වහශයෝනය
අනිවශවර්ශය්  ලෙව ශදනවශව කියන එක්ව ශම් අවශවාථවශ
කිය් න ඕනම.
කවළ ශවශ්  කිරී
ශෙොශහෝ ශදශනගේ කථව කයන ශදයක්;
ද ක නටනවවශක් තිවාශව කථව කයන ශදයක්. හැෙැයි, ඒක ශදවන
කට්ටියවශ්ව ප්රවශයෝගිකවශ ඒක කය් ශ්  නැහැ. නරු නිශයෝජය
කවයක ව වපතිතු නි,
ජවතය් තය පපතවය වමුළුවශලට ගිහි් 
තිශෙනවශව. ඒවශවශේ  ලවාවනට ෙඳු්  ශවශ්  කයලව තිශෙනවශව, කවළ
ශවශ්  කයලව ද ් න. ඒකට එමතලව ෙැලුවශව ශලෝකශේ  සිටින -

ෙුණ නිප්යෝජය කාදක සභාපතිතුමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
නරු ් ්රීතු ව, ඔෙතු වට නියමිත කවලය අවශවවනයි.

ෙුණ උ ය රභාත් ෙේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි,
අවශව්  කය් නම්.

ශම් වශවකයශය් 

ශලෝකශේ  සිටින ශලොගේ පපතවයශ  ජ් වශ්ව කවළ ශවශ්  කිරී
නිසි ශලව කය් ශ්  නැහැ.
ාය පපතවය අධිකවපතශේ 
ව වපති වශ ශය්  ප්ව වුටව
හිතුවශව, ළශම් කවර්යය
ශනදය ජ කයනවශව.ළ කියලව. ාය පපතවය අධිකවපතශේ  උපශදවා
අයශනන
ශනදය කවළ ශවශ්  කය් න පට්  න්වතව. ශේ
ශනෝනව ශන්  අහනවශව, ළපුංචි ෙෙවශේ නැපිය ද ් ශ්  ශ ොන
වජනයටද?ළ කියලව. ාය පපතවය අධිකවපතය දු් න ශවශ්  කිරීම්
ලැයිවාතුශ නැපිය ද ් න ෙඳුනක් නැහැ. ශනදය පවවිච්චි කයන
ෙැටපතශේ  ආුත කවලය ඉවශය වුටව ඒ ෙැටපතය ද ් ශ්  ශ ොන
ෙඳුනටද කියලව ශනෝනව අහනශකොට, ෙැටපතය ද ් න ෙඳුනක්
නැහැ.
ශදවන කට්ටිය ඊට කලි්  ඒක ශනදය ජ කළව නම්, ඒ
ප්රවශයෝගික ප්ර ානය දකිනවශව. ඇ්වතට කවළවශලි්  සියයට 15ක්20ක් ශවශ්  කය් න ෙැහැ. ශ ොන තයම් ප්රතිච්රීකයටය කළ්ව
අපට වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශන අවශ ය ශවශ් ශ්  ඒ සියයට 1520 ද ් නයි. නරු නිශයෝජය කවයක ව වපතිතු නි,
“මීශතොටමුල්ශල් ජීවිත පූජවවශට වශටිනවක ක් ශද් න අපි හැශ ෝ
එකතු ශවශලව ශම් කවළ ප්ර න
ා යට තියවය විවඳු ක් ශනශනමු“ කියව
අවශවවන වශ ශය්  ශයෝජනව කයමි්  ව නිහඬ ශවශනවශව. ශතරුවශ් 
වයටයි!

ෙුණ නිප්යෝජය කාදක සභාපතිතුමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ශෙොශහො වාතුතියි. Order, please! The next speaker is

the Hon. Karunarathna Paranawithana. Before that, will
an Hon. Member propose the Hon. Edward Gunasekara to
the Chair?
ෙුණ ොමිණී ජයවික්රම ප්පප්ර්දා මහතා (තිදසද සංවර්ධාන
හා වනජීවි අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக்ரை தபசரரொ - ெலுெொதொர
அபிெிருத்தி ைற்றும் ெனசீெரொசிகள் அமைச்சர்)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of
Sustainable Development and Wildlife)

I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now
take the Chair.
රන්නය විමසන ලිනන්, සභා සේමත විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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අනතුුණව ෙුණ නිප්යෝජය කාදක සභාපතිතුමා මූලාසනප්යන්
ඉවත් වුප්යන්, ෙුණ එඩ්වඩ් ගුටප්සේකද මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசெ, ைொண்புைிகு
எட்ெட் குணசசகர
அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the
Chair.

[අ. ව. 2.00]

ෙුණ කුණටාදත්න පදටවිතාන මහතා ( පාර්ලිප්ේන්තු
රතිසංස්කදට හා ජනමාධාය නිප්යෝජය අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு கருணொரத்ன பரணெிதொன - பொரொளுைன்ற
ைறுசீரமைப்பு ைற்றும் தெகுசன ஊடக பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of
Parliamentary Reforms and Mass Media)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, කැළි කවළ නිසි ශලව ෙැහැය
කිරී ට අශපොශහොව්ව වී අද වශන විට ජවතික නැටලුවශක් ෙවශට ප්ව
ශවශලව තිශෙනවශව; ජවතික වශයවනයක් ෙවශට ප්ව ශවශලව තිශෙනවශව.
එ නිවව ජවතික පපත වට උ්වවවහයකි්  ත යි ශම් ප්ර න
ා ය විවඳව
නැනී ට හැකියවවශක් ලැශේ ශ් . ඒ කරුට වැලකිල්ලට
අයශනන ත යි ජනවධිපතිතු ව ශම් කැළි කවළ ෙැහැය කිරී
අතයවශ ය ශවවශවවශක් ෙවශට ප්ව කයලව, ඒක ක්රියව්ව ක කය් න
අවශ ය හජන ආයක්ෂ්ඨක විධිවිාවන අනුවශ ශයගුලවසි නිගේ්ව
කයලව, අද උදමවන එය ශම් පවර්ලිශම්් තුවශට දැනුම් දු් ශ් .
කිය් න කනනවටුයි, ර්දනීය නීති - රීති ශනශන් න හදනවශවය
කියලව ශම්කට වශැරැනැ අර්ථ කථනයක් ශද් න විපක්ෂ්ඨශේ  ව හය
් ්රීවශරු උ්වවවහ න්වතව. මුළු යට එක හන්්  ප්රකව කශළ,
හව පපත වට ජවතික උ්වවවහයක් අයශනන ශම් ප්ර න
ා ය විවඳ් න
කියලවයි. අපට ශ ය ජවතික පපත වටශය්  විවඳව නැනී වඳහව වූ
ආයතනයක්, නීති - රීති පේාතියක් වහ ශයගුලවසි පේාතියක්
අවශ ය ශවශනවශව. ඒ අර්ථශය්  ත යි අද ශම් ශයගුලවසි පනවශව
තිශේ ශ් ; පවර්ලිශම්් තුවශ දැනුවශ්ව කයලව තිශේ ශ් . ඒ නිවව
ඒවශව වශැරැනැ විධියට අර්ථ කථනය කය් න එපව කියලව අපි මුලි් 
ඉල්ලව සිටිනවශව. ශම් ප්ර න
ා ශේ   ජ මුළු යට  බපුරුදු ශලව ශචෝදනව
කව යක නැලුටව. හැශ ෝ හැශ ෝට ශචෝදනව කළව. නමු්ව ශම්
නරු ව වශ  ජ කි වශව වශවශේ අද ශචෝදනව කය නැනීශම් කිසිදු
ලලක් නැහැ. ඒ ශවශනුවශට අපි සියලු ශදනව වවමූහික උ්වවවහයක්
ත යි දය් න ඕනම. ඒ උ්වවවහය දය් න ඕනම පවර් වශ
ා හතයක්
තිශෙනවශව, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි.

පළමුවශන පවර් වශ
ා ය ත යි ශේ පවලන හව පපතපවලන පවර් වශ
ා ය.
අපි සියලු ශදනව අති්  වශනකීම් නිසි පපතනැ ඉෂ්ඨාට ශවශලව නැහැ.
ශේ පවලන හව පපතපවලන අං ශේ  අපි සියලු ශදනව එය පිළිශනන,
නැවශත එකිශනකවට ශචෝදනව කය් ශ්  නැතුවශ, එක
උ්වවවහයකට එ් න ඕනම.
ඊළඟට, වශැදන්ව අං ය ත යි ව වජ පවර් ාවශය. ව වජශේ  තු
ශවශන හැ උේශෂෝෂ්ඨටයක් වවාවයට නැහැ. ව වජශේ  වවාවයට
උේශෂෝෂ්ඨට්ව තිශෙනවශව. ඒ වශවශේ අපි අ තක කය් න ශහොඳ
නැහැ, ගේණු වෆියවවශ විසි්  වංවිාවනය කයන උේශෂෝෂ්ඨට්ව
තිශෙන ෙවශ. උදය නම් ් පිල ් ්රීතු ව ප්රකව කළව නිවශැයනැ
ආකවයයට, ශම් open dumping ර ය හපත ය් ශ්  නැහැ කියලව.
නමු්ව open dumping ර ශය්  යැශපන අය අද උේශෂෝෂ්ඨට
වංවිාවනය කයනවශව. ඒවශවට අපි මුහුට ශද් න ඕනම. ඒ වශවශේ
ත යි ත ් ශේ ශේ පවලන නයවය පත්ර ඉවා තු කය න් න
උේශෂෝෂ්ඨට වංවිාවනය කයනවශව. ඒවශව වශැරැනැ උේශෂෝෂ්ඨට. ඒ
වශැරැනැ උේශෂෝෂ්ඨට වම්ේ ාශය්  ජනතවවශ දැනුවශ්ව කය් න
ඕනම.
ඊළඟට, ඇ්වශත්  අය කලි්  කි වශව වශවශේ වනීපවයක්ෂ්ඨක
කවළ යඳවශනයක් කිය් ශ්  ශ ොකක්ද කියලව ද් ශ්  නැතුවශ
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පවර්ලිශම්් තුවශ
හතව]

ළගේණු ද නවශවළ කියනශකොට මිනිවා බ විශයෝා ශවශනවශව. ශ ොකද,
මිනිවා බ දැකලව පුරුදු ශවශලව තිශේ ශ්  ගේණු කඳු ශනොඩ නැසී
ශ් . ඒ නිවව ඒක වාවශව වවික ශදයක්. ඒ නිවව ඒ නැන ජනතවවශ
දැනුවශ්ව කය් න ඕනම. ඒ නිවව ව වජය්ව පවර් වශ
ා කරුශවශක්
විධියට ශ තැන ඉ් නවශව. අපි ඒක අ තක කය් න ශහොඳ නැහැ.
තු් වශන කවයටය ත යි පුේනල ට්ටශ ්  තිශෙන වශනකී .
මූලවවනවරුඪ නරු ් ්රීතු නි,
් ්රීවශයයගේ විධියටයි ශම්
කථව කය් ශ් . අශේ ශනදය කවළ අක් වශ ශය්  වශර්න ශදකකට
ශෙදනවශව. උදය නම් ් පිල ් ්රීතු ව කි වශව, ඒ ශෙ ජ වවර්ථක
ශවශ් ශ්  නැහැ කියලව. අක් නටශ්  නැයවයන කවළ ටික වහ
අශනක් ටික ශවශන ශනොඩවශල් ශදකකට ශෙදව න් න අශේ
ව වජය හුරු කය් න ඕනම. එතැනි්  ශ ය පට්  න් න ඕනම.
කිසි විදයව්ව ක කවළ කළ නවකයටයක් වවර්ථක ශවශ් ශ් 
නැහැ, අක් තයශම් නිහවාථ ට්ටශම් -ප්රවථමික ට්ටශම්- කවළ
වශර්ගීකයටයක් සිදු ශවශ් ශ්  නැ්වනම්. ශලෝකශේ  නැුතණු හැ
යටක එය සිදු ශවශලව තිශෙනවශව. එ නිවව පුේනල වශනකී ක්
ශ හි තිශෙනවශව.

ශ හි ජ අ තක කයපු තවශ්ව පවර් වශ
ා යක් තිශෙනවශව. ජන වාය
නිශයෝජය ඇ තිවශයයව හැටියට
කියනවශව, ශම් වම්ේ ාශය් 
ජන වායයට වි වල වශනකී ක් තිශෙනවශව කියලව.
ශම් ප්ර න
ා ශේ  ජ, ජන වාය මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් දට වශඩව
ගේණු ක් දක් කශර් තියව ශනන යනවශව. ඔවු් ශන්  වශැඩි ශදශනගේ
ශම් ප්ර න
ා ය විවඳ් න උදවු කයනවශව ශනොශවශයි, ශම් ප්ර න
ා ය තවශ්ව
උර කය් න කටුතතු කයනවශව. ත ්  අක ැති ශේ පවලනඥයවට
පහය ශද් න, ත ්  කැ ැති ශේ පවලනඥයව නඟව සිටුවශ් න,
ව වජශේ  තිශෙන ශපොදු නැටලු ටික විතයක් ඉවා තු කය ද ් න
හදනවශව මිවක් වව වනයශය්  ශම් ප්ර න
ා ය විවීම ට න් නව
උ්වවවහයට ජන වාය වව වනයශය්  උදවු කයලව නැහැ.
එයට ශහොඳ උදවහයටය ත යි,
එදව කරූ ජයසූපතය
කථවනවයකතු ව ශනශන් න හදපු විවඳු ට විරුේාවශ, ජන වාය
ශපළනවාවශපු හැටි. ඒ වශවශේ , ශදොම්ශේ කවළ යඳවශනය ආයම්
කයන ශවශලවශ  ජ පපතවය අ වතයවශයයවට ආපු ජන වාය විශයෝාය
වම්ේ ාශය්  නරු පවධලී චම්පික යටවශක අ වතයතු ව, නරු
උදය නම් ් පිල ැතිතු ව ප්රකව කළව. ඒක වංවිාවනය කශළ,
ජන වායයි. නමු්ව, අද සියලු ශදනව
ජන වායශේ  එක
පවර් ාවශයක් ශවශලව තිශෙනවශව. අද ශ
ව වජශේ  චර්යව්ව ක
ශවශනවක් -behavioural change එකක් - අවශ ය ශවශලව තිශෙනවශව.
ඒ චර්යව්ව ක ශවශනව වංවිාවනය කය් න සියලු ජන වාය ඒක
යවය  ශවශ් න කියලව අපි ඉල්ලව සිටිනවශව. පුේනල ට්ටශම්, ව වජ
ට්ටශම්, ශේ පවලන පපතපවලන ට්ටශම් කියන අං තුශ්  ඒ
ව වජ චර්යවවශ ශවශනවා කිරී වඳහව ජන වාය වශැඩවටහ් 
වංවිාවනය කය් න ශම් යශට් ජන වායවශලට වශනකී ක්
තිශෙනවශව.
ත ් ශේ
වූ දැනුවශ්ව කිරීශම් ව් නිශ දන
වශැඩවටහ්  එකතු කයලව ශ
ජවතික ප්ර න
ා ය විවීම වඳහව
ව් නිශ දන ශ ශහවශයක් ඉෂ්ඨාට කය් න
වම ජන වාය
ආයතනයකට පුළුවශ් ක ක් තිශෙනවශව. ශම්ක ෙය ශවශ් න ඕනම
නැටලුවශක් ශනොශවශයි. ශම්ක විවඳ් න පුළුවශ්  නැටලුවශක්. අද
ලංකවවශ පුයව ව හය ප්රවශේය ය ව ව ට්ටශ ් , නනය ව ව
ට්ටශ ්  ඉතව වවර්ථකවශ ශම් කටුත්වත කයශනන යනවශව.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි,
ෙලංශනොඩ නනය ව වශ
ව ව වපති ධුයය දයනවශව. ඉතව ව් ශතෝෂ්ඨශය්  ප්රකව කය් න
කැ ැතියි, ෙලංශනොඩ නනය ව වවශ අද ගේණුවශලට ශනවී ක් කයන
ෙවශ. ෙලංශනොඩ පවවශල් ියෂ්ඨයශයෝ ශනදය ගේණු ටික; පවවශල්
තිශෙන ගේණු ටික අයශනන ඇවිල්ලව ඩිශපෝ එකට වය  ජලව
මුදලක් හපත හම්ෙ කය න් නවශව. වශැලින නනයශේ ්ව එශහ
තිශෙනවශව. හැ තැනක එවශැනි වශැඩ පිළිශවශළක් ක්රියව්ව ක
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ශවශනවශව නම්, එවශැනි වශැඩ පිළිශවශළක් ශකොළඹ නනය ව වවශ
න්්  ක්රියව්ව ක කය් න ෙැපත ඇයි? හනුවශය නනයව වවශට,
ය්වනපුය හනනය ව වවශට ශම්ක කය් න ෙැපත ඇයි? ය්වනපුශර්
ගේණු ක් දක් තිශෙනවශව, නමු්ව ෙලංශනොඩ නනයශේ  නැහැ.
ශ තැන ශේ පවලන අධිෂ්ඨාධවනය පිළිෙඳ ප්ර න
ා යක් තිශෙනවශව.
පපතපවලන අධිෂ්ඨාධවනය පිළිෙඳ ප්ර න
ා යක් වහ ගේණු වෆියවවශ
ශම්කට ඉඩ ශද් ශ්  නැති ප්ර න
ා යක් තිශෙනවශව. අ් න, ඒ නිවව
ශම් නැන වශවද ශේද කය් ශ්  නැතිවශ, ශචෝදනව කව යක
නැශල් ශ්  නැතිවශ, මීශතොටමුල්ල ශේදවශවචකශය්  පවඩ ක්
ඉශනන ශනන අද ශම් වඳහව උන් දු ශවශ් න; සූදවනම් ශවශ් න
අවශ ය ශවශලව තිශෙනවශව. මූලික වශ ශය්  ශයගුලවසි පැනවීශ ් 
ප බවශ ශම් ශනොඩනැහිලව තිශෙන ගේණු කඳු හනැසිශේ 
ප්රතිච්රීකයටය කය් න ෙැහැ. ශම්වශවයි්  විදුලිය නිපදවී
හනැසිශේ  කය් න ෙැහැ. ශම් වඳහව අ් තර්කවලීන වශැඩ
පිළිශවශළක් අවශ ය ශවශලව තිශෙනවශව. මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද
වව 5ක් ඇතුළත වාථවයී කයනවශව, ශම්කට විකල්පයක් ශවොයලව
කියනවශව කියපු න ්  ඒක ශ්වරුම් න් ශ්  නැතිවශ ව හය අය
අහනවශව, ළශකෝ, දැ්  ගේණු ක් ද අයි්  කය් ශ්  නැහැ ශ් ද?ළ
කියලව. ශ ් න ශම්වශව ත යි ප්ර න
ා . ශම්වශව ත යි වශැරැනැ
ව් නිශ දන. එශහ ශනොශවශයි.
ජවතික ප්ර න
ා යක් ආවශවට ප බවශ ශම්ශක් ශකටිකවලීන විවඳු
ශ ොකක්ද, නැගු කවලීන විවඳු ශ ොකක්ද කියලව අපි ෙල් න ඕනම.
ළනිදව ශනන ඉ් න අය ඇහැයවශ් න පුළුවශ් , ශහොයට නිදවශනන
ඉ් න අය ඇහැයවශ් න ෙැහැළ වශවශේ ශම් ප්ර න
ා ය දැන දැන්ව
වශයවජවශ ජනතවවශ ශනො ඟ යවශ් න උ්වවවහ දයන ව හය පිපතවා
ඉ් නවශව. ඇ්වශත් 
කියනවශව නම්, ශම් ගේණු කවළ
වම්ේ ාශය්  තිශෙන ප්රවශේය ය වශවදශේ  කිසි ශ්වරු ක් නැහැ.
ළශකොළඹ ගේණු අපට එපව; ශකොළඹ ගේණු නම්පහට එපව; ශකොළඹ
ගේණු මීශතොටමුල්ලට එපවළ යනව ජ වශ ශය්  අද ශලොගේ ප්රවශේය ය
වශවදයක් තිශෙනවශව. නමු්ව, කථව කය් ශ් 
මතශම් ඒකීය වවශය
නැනයි. නමු්ව ගේණු නැන කථවවශට එනශකොට වය ශ ඩයල්. ගේණු
නැන කථව කයනශකොට මුළු යට ශ ඩයල්. අශනක් ශවශලවවශට මුළු
යට ඒකීයයි. එශහ ෙල් න ශහොඳ නැහැ. වම ප්ර න
ා යක්
වම්ේ ාශය්  අපට මීට වශැඩිය විචවය දිෂ්ඨාටියක් අවශ ය ශවශලව
තිශෙනවශව. ළශකොළඹ ගේණුළ කියලව ජවතියක් නැහැ; ළ හනුවශය
ගේණුළ කියලව ජවතියක් නැහැ; ළඅයශහ ගේණු, ශ ශහ ගේණුළ කියලව
ජවතියක් නැහැ. ගේණු ගේණු ත යි. ශම් යශට් ජනතවවශ ත යි ශම්
ගේණු නිර් වටය කය් ශ් . අපට ගේණු නිර් වටය කය් ශ් 
නැතිවශ ඉ් න ෙැහැ. ශ ොකද, නුෂ්ඨය ජීවිතයට පපතශ ෝජනය
අවශ යයි. නමු්ව, අශේ ජීවශන චර්යවශවශ්ව ශලොගේ ශවශනවක් අවශ ය
ශවශලව තිශෙනවශව. Reduce, Reuse, Recycle වශවශේ rethink යළි සිතව ෙල් න- කියන චර්යවවශ්ව ශම්කට අවශ ය ශවශලව
තිශෙනවශව.
අශේ පපතශ ෝජන යටවශ ශවශනවක්, අපි ශම්වශව පවවිච්චි කයන
ආකවයශේ  ශවශනවක්, අපි අනු් ට කයදයයක් ශනොකය ජීවශ්ව
වශ් න අවශ යයි කියන ාවර්මික ශවශනවක් අපට අවශ ය ශවශලව
තිශෙනවශව. එ නිවව අද ශම් විවශවදය්ව, යශට් මි්  ඉනැපතයට කයන
හැ
ට්ටශම් වවකච්ඡවවශක් , විවශවදයක් යඩුක් වශ් ශ්  නැතුවශ,
ශචෝදනව කය් ශ්  නැතුවශ ජවතික පපත වටශය්  ශම් ප්ර න
ා විවඳව
නැනීශම් ශදවට තල්ලු කය් න කටුතතු කය් න ඕනම. ඒ වඳහව
ශම් කරුණු්ව උපශයෝගී කයනත හැකි ශ වශවයි ප්රවර්ථනව කයමි් 
ශේ කථවවශ අවශව්  කයනවශව. ශෙොශහො වාතුතියි.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශෙොශහො වාතුතියි.

ඊළඟට,  බසිල් ශප්ර ජය් ත ඇ තිතු ව.
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ෙුණ ඒ.ඩී. සුකුල් 2 ප්රේමජයන්ත මහතා (වි යා, තාක්ෂට හා
පර්ප්ේෂට අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு
ஏ.டி. சுசில் பிசரைஜயந்த
ததொழில்நுட்ப ைற்றும் ஆரொய்ச்சி அமைச்சர்)

-

ெிஞ்ஞொன,

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Science,
Technology and Research)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, අද නැන ව වවශ කල් තෙන
අවශවාථවශ
විවශවදය මීශතොටමුල්ශල් සිදු වූ ශේදවශවචකය
වම්ේ ාවශයි. මීට ටික කලකට ශපය ශ වශැනි විවශවදයක් කය් න
ලැබුටව නම්, ව හිතන හැටියට ශේදවශවචකයක් නැන කථව
ශනොකය අපි සියලු ශදනවට ශ හි ඉනැපත වංවශර්ානය නැන කථව
කය් න තිබුටව. මීශතොටමුල්ශල් ඉතිහවවය පිළිෙඳවශ ෙලනශකොට
ශකොශළෝ නවවශ, ශකොටිකවවශ්වත, මුල්ශල්පතයවවශ යන ප්රවශේය ය
ව ව ත යි ඒ කවලශේ  ඉඳලව දවශවකට ගේණු ශටෝ  10ක්, 15ක් ශම්
අක්කය ශදකක විතය වශගුරු මතම් ප්ර වටයක ද ් න පට්  න්වශ්ව.
එදව 19 5  ජ ප ට ළදහම්පුයළ කියව නිවශවව ශයෝජනව ර යක් ශම්
වාථවනශේ  ආයම් කයලව තිබුටව, තවශ්ව නිවශවව ශයෝජනව
ර යගේ්ව තිබුටව. ඒ වශවශේ මුල් පනැංචිකරුවශනු්ව ඒ අවශට සිටියව.
ශ ශහ ගේඩව පපත වටශය්  අක්කය ශදකක විතය වශගුරු මත ක්
ශ යට වවිත කයමි්  තිබුටව.

ඊට පවාශව 1995  ජ ව ෙවානවහිය පළවශ්ව හ ඇ තිවශයයව
වශ ශය් 
ප්වවුටව
ශදහිවශල-නල්කිවාව,
ශකෝට්ශට්,
ශකොශළෝ නවවශ ශම් ආ ජ වශ ශය් 
හනනය ව ව පහක
නනයවධිපතිවශරු්  වහ උපනනයවධිපතිවශරු්  ආව් න යට වූ
ඉ් නැයවශ වංචවයයක් වඳහව එක්කශනන ගියව. ඉ් නැයවශ ්ව
ශ වශැනි ගේණු කඳු ශනොඩ නවව තිබුටව. ඊට පවාශව ඒවශව
විදයව්ව කවශ හව තවක්ෂ්ඨටය ශයොදව නනිමි්  විශ ෂ්ඨශය් 
ශකොම්ශපෝවාට් ශපොශහොය නිෂ්ඨාපවදනය කිරී වඳහව පපතවශර්තනය
කයපු වාථවන තුනක් නයඹ් න වහ ඒ ර ශ දය ශයොදව නැනී
වඳහව නනයවධිපතිවශරු්  5ශදශනක්
ව ඒ වංචවයයට පවශව
එක්කශනන ගියව. එදව ශකොළඹ නනයවධිපතිතු ව ගිශේ  නැහැ. ඒ
ශවශනුවශට උපනනයවධිපතිතු වයි ගිශේ .
1995  ජ ෙවානවහිය පළව්ව ව වශ පළමුවශන ප්රඥේතිය ඉනැපතප්ව
කළව. ව හිතන හැටියට මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු ව්ව ද් නවශව,
හිටපු ප්රාවන අ වතය ප්රව් න යටතුංන ් ්රීතු ව්ව -එතු ව ශම්
නරු ව වශ ඉ් නවශව- ද් නවශව, ෂන අපද්රවශය කළ නවකයට
අධිකවපතය පිහිටුවශ් න අපි ෙවානවහිය පළව්ව ව වශ පළමුවශන
ප්රඥේතිය ශනනවපු ෙවශ. ඒ ප්රඥේතිය ශවශනුවශට අද ක්රියව්ව ක
වශ් ශ් , 2007 අංක 1 හැටියට ෙවානවහිය පළවත ශනනවපු
ප්රඥේතියයි. එය ශනශන් න සිේා වුශඩු ශ ් න ශම් කවයටය
නිවවයි. ව හිතන හැටියට තමු් නව් ශවලවට ඒ කවයටය තක
ඇති. ට කලි්  හිටපු ශ ොපතවා යවජපක්ෂ්ඨ ප්රාවන ඇ තිතු වශේ
කවලශේ  ජ ශම් ෂන අපද්රවශය වශ්වතල ප්රශේ ශේ  ෙැහැය කය් න
ශලෝක ෙැංගේ වශයවපිතියක් ආවශව. ඒ වම්ේ ාශය්  ශකොළඹ
වවකච්ඡවවශ පවශ්වවශන අවශවාථවශ  ජ ෙවාවශලි්  ඇවිල්ලව ශම් වශවශේ
විශයෝාතවවශ දැක්වූවශව. එවිට ඒ වශයවපිතිය අතහපත් න සිේා වුටව.
ඉ්  අනතුරුවශ 1995්  පවාශව 1999 ප ට වශකවශවනුශ  ජ ශම්
වශයවපිතිය ශනන ගියව, පවදුක්ශක් අළුශපොත කියන ප්රශේ ශේ 
වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශනයක් ශයොදව න් න. එය අද ශදොම්ශේ
තිශෙන වශයවපිතිය හව ව වනයි. එයට්ව විශයෝාතවවශක් ආවශව. ඒ
නිවව එදව එය ක්රියව්ව ක කය් න්ව ෙැපත වුටව.

අපි තක තෙව න් න ඕනම, ෂන අපද්රවශය ෙැහැය කිරීශම්
මූලික වශනකී තිශේ ශ්  අදවළ පළව්ව පවලන ආයතනයටයි
කියලව. ශකොළඹ වහ තදවව් න ප්රශේ වශල, එශහ නැ්වනම්
ළශකොළඹ නවනපතකයළ කියන ප්රශේ ශේ  සියලු නනය ව වවශල අද

1666

එකතු වශන ගේණු ප්ර වටය ශටෝ  1,400ක් ප ට වශනවශව. ශකොළඹ
ප්රශේ ශේ  ගේණු ශටෝ  700්ව - 00්ව අතය ප්ර වටයක් එකතු
වශනවශව. ශකෝට්ශට්, ශකොශළෝ නවවශ, ශදහිවශල - නල්කිවාව,
ශ ොයටුවශ, කැවාෙමවශ ශම් ආ ජ වශ ශය්  ශකොළඹ නවනපතක
ප්රශේ ශේ  අද දවශශව ගේණු ශටෝ  1,400ක් ප ට එකතු වශනවශව.
හැෙැයි ශම් ප්ර වටය ර වනුූලලවශ වශැඩි වුටව. ශම් ප්ර න
ා ය
විවීමශම් ජ එක් එක් නනය ව ව ත ත ් ට තිශෙන වශගුරු මතම් වහ
නල් වශළවශල් වශැනි ශේවශල් වව වනය වම්ප්රදවය ර ශය් , "open
dumping" කියන ර ශය්  ත යි පුයවශව ශනන ආශ . හැෙැයි ශම්
ර ශ දය ප්ර වටවශ්ව වුශඩු නැහැ. ඒ නිවව ත යි ශන්  පවාශව
ෙවානවහිය පළව්ව ව වශ හිටපු ප්රාවන ඇ තිවශරු්  පවශව යම් යම්
ශයෝජනව ක්රියව්ව ක කය් න උ්වවවහ කශළ. හැෙැයි ඒවශව විවිා
ශහතූ්  නිවව අතය ඟ නැවශතුටව. ව ඒ නැන විවාතය කථව
කය් න ය් ශ්  නැහැ.

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ශෙොයලැවානමුවශ කයනැයවන
ප්රතිච්රීයකයට
ායවාථවනශේ  තිබුශඩු ඉතව
අවිධි ්ව
ර ශ දයක්. ෙවානවහිය පළව්ව ෂන අපද්රවශය කළ නවකයට
අධිකවපතය න්්  එ අවිධි ්ව ර ශ දය විදයවනුූලලවශ විධි ්ව
ර ශ දයකට පපතවශර්තනය කළව. ගේණු ශවශ්  කයලව, ආවශර්ට
ඇති කයලව වි වල වශැඩ පිළිශවශළක් ක්රියව්ව ක කළව. එ නිවව අද
ශදහිවශල-නල්කිවාව, ශ ොයටුවශ, කැවාෙමවශ, ශෙොයලැවානමුවශ වශැනි
නනය ව වවශල ෂන අපද්රවශය කළ නවකයටය යම් ප්ර වටයකි් 
කයශනන යනවශව. හැෙැයි, ඒ ප්රශේ ශේ  ජනතවවශට ඒක අදට්ව
හිපතහැයයක්.
ශ වශැනි ත්ව්වවශයක් තිශෙන ශකොට ත යි 200  ජ ශකොළඹ
නනයශේ  ගේණු ශනනියලව බ්ලු ැ් ඩල් ප්රශේ යට open dumping
ර යට ෙැහැය කිරී කශළ. ගේණුවශලි්  මීශ්ව් , හයිරජ් 
වල් යිඩ් වශැනි වශවයූ්  නිෂ්ඨාපවදනය වශනවශව. එ නිවව බ්ලු ැ් ඩල්
ගේණු ක් ද ගිනි න්වතව. ගිනි නැනී නිවව ආ හජන විශයෝාය්ව
ව ඟ එතැන ගේණු ද ් න ෙැපත වුටව. එ නිවව ශ ොකද කශළ?
අධිකයට නිශයෝනයගේ්ව ව ඟ එදව සිට මීශතොටමුල්ලට ශකොළඹ
නනයශේ  ගේණු්ව ශනනිය් න පට්  න්වතව. එදව අක්කය ශදකකි් 
පට්  න්වත තැන ශම් වශන ශකොට අක්කය 19කට වශැඩි ප්ර වටයක්
තිශෙනවශව. එතැනට ශකොළඹ ගේණු්ව ශනනවවශව; උපර ය ලිවශ
ශනනවපු ගේණු්ව තිබුටව. ශහොය පවශය්  ආපු ගේණු්ව එක්ක
දවශවකට ශටෝ  700 ශනොශවශයි, ශටෝ  900කට වශැඩි ගේණු
ප්ර වටයක් එතැන ශනොඩ නැහුටව.
ශම් විධියට ගේණු ෙැහැය කිරී සිේා වශන ශකොට 2012 ප ට
වශන විට නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතයට ශ ය ප්ර න
ා යක් වුටව.
ශ ොකද, ශකොළඹ නනයය අලංකයටය කය් න ඕනම; පිපතසිදු
කය් න ඕනැ. ඒ කටුතතු්ව එක්ක ශම් වඳහව තියවය වූ වශැඩ
පිළිශවශළක අවශ යතවවශ නිවව පු්වතලශම් අරුවශක්කවලු කියන
ප්රශේ යට අපද්රවශය ශනන යව වඳහව ශයෝජනව කය වශයවපිතියක්
වකවා කළව. අශේ නම් ් පිල ් ්රීතු ව කි වශව වශවශේ, ඒක
ශඩොලර් මිලියන 107ක් වශැය වශන වශයවපිතියක්. ඒ වඳහව
මීශතොටමුල්ල කවළ අංනනශේ  ශවශන ශකොටවක් හැශදනවශව.
ඒකට අතිශර්කවශ ශර්ල් පවයක් හැශදනවශව. පු්වතලශම් ඉඳලව
අරුවශක්කවලුවශලට කිශලෝ මීටර් 23ක ප ට ශර්ල් පවයක්
හැශදනවශව.
ඊළඟට, හුනුනල් නැනී නිවව ඇති වූ වි වල ප්ර වටශේ  පැයණි
වශළවශල් එතැන තිශෙනවශව. ඒවශව්ව වවිත කයමි්  -හැෙැයි, එකපවය
ගේණු දව් න ශනොශවශයි. විදයවනුූලලවශ ගේණු ශවශ්  කයලව නැයන ඒවශව
ප ටක් ඒකට දැමී වඳහව- වශයවපිතියක් වකවා කළව. එ
වශයවපිතිය ශවශනුශවශ්  කයතව වශවර්තව පවශව අයශනන තිශෙන
අවශවාථවශ  ජ ත යි යජය ශවශනවා වී ්ව එක්ක ඒක නැවශතුශඩු.
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පවර්ලිශම්් තුවශ
හතව]

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ශ වශැනි වශයවනයක් ඇති වී ට
ෙලපම ආව් නත උදවහයටය ත යි, 2013 ැයි වවශේ  නැන
තුනක් තුළ ඇද හැලුණු හව වශර්ෂ්ඨවවශ නිවව ඇති වූ නංවශතුය
ත්ව්වවශය. විශ ෂ්ඨශය්  ශකොශළෝ නවවශ මීශතොටමුල්ශල ගේණු
ක් ද ප්රශේ ශේ  ජනතවවශ වශතුශය්  යට වුටව. ශකොටිකවවශ්වත,
මුල්ශල්පතයවවශ ප්රශේ ය ඇතුළු කක්ශවශල ඔක්ශකෝ
ප්රශේ
වශතුශය්  යට වුටව. එහි ජ්ව වශැඩිශය්  පීඩවවශට ලක් වුශඩු,
මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද අවශට ජනතවවශයි. ඒ අවශවාථවශ  ජ පවශව අපි
ශකොළඹ හ නනය ව වවශට දැනුම් දු් නව. ඒ වශවශේ ශම්
පවර්ලිශම්් තුශ  ජ ශම් පිළිෙඳවශ කල් තෙනලද විවශවදයක ජ
ප්ර න
ා යක් තු කයපු අවශවාථවශ  ජ
ඉතව පැහැනැලිවශ කි වශව. ඒ
වශන ශකොට මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද අඩි 150ක් විතය උවට
තිබුටව. ගේණු ශටෝ  මිලියන 2.3ක් විතය එතැන ඒ වශන ශකොට්ව
තැ් ප්ව ශවශලව තිබුටව. ඒ වශවශේ ශකොළඹ නැවා්රික්ක වංවශර්ාන
ව වශ  ජ අපි වවකච්ඡව කයලව නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතයට අපි
වව කීපයකට කලි්  කි වශව, ළශම් ප්ර න
ා යට විදයවනුූලලවශ
වාථියවවය විවඳු ක් ශදනශතක් තවවශකවලික පිළිය ක් හැටියට
ඉවාශවල්ලව ගේණු ද න එක නවශ්වවශ් න. නැවශැ්වවී ට ශපය
ශවශන තැනක් ශහොයව න් නළ කියලව. ශකොශහො නමු්ව එ
කටුතතු ක්රියව්ව ක වුශඩු නැහැ.
දැ්  ශම් ශේදවශවචකශය්  ජීවිත 33ක් අපට අහිමි ශවශලව
තිශෙනවශව. ඒ වශවශේ නිවශවව 79ක් වම්පූර්ටශය්  විනව ශවශලව
තිශෙනවශව; නිවශවව 19ක් අඩ වශ ශය්  විනව ශවශලව තිශෙනවශව;
වම්පූර්ට නිවශවව 9 ක්. ඊට පවාශව අශේ විදයවඥයි්  විසි්  ශම්
පිළිෙඳවශ විදයව්ව කවශ නශ ෂ්ඨටයක් කයලව ශවොයව නැනී නිවව
තවශ්ව අවශදවනම් කලවපයක් නම් කයලව තිශෙනවශව. එ අවශදවනම්
කලවපශේ  නිවශවව 133ක් තිශෙනවශව. ඒ අය්ව එතැනි්  ඉවශ්ව කිරී
අවශ ය ශවශලව තිශෙනවශව. ඒ සිේධිය වුශඩු, ප බගිය 14වශැනිදව පවා
වශරු 3ට ප ට. ප බවශදව උශේ .30 වශන ශකොට ශකොළඹ
නැවා්රික්කශේ  හිටපු ශේ පවලනඥය් , -විවිා ශේ පවලන පක්ෂ්ඨවශල
- යජශේ  නිලාවපත් , ්රිවිා හමුදවවශ හව ශපොලීසිය යන සියල්ල රැවා
කළව. ඊට කලි්  දවශශව්ව හමුදවවශ හව ශපොලීසිය එතැනට ගිහිල්ලව,
ශවශන්ව වංවිාවන න්නු්ව යම් යම් ක්රියව වර්න නටනවවශක්
අයශනන තිබුටව. ශකොළඹ හ නනය ව වවශ්ව ඒකට වම්ේ ා
ශවශලව තිබුටව. හැෙැයි, ප බවශදව සිට එ ශ ශහුත පට්  අයශනන
වතියක් ඇතුළත අපට පුළුවශ් ක ලැබුටව ඒ වශන ශකොට නි
කයලව තිබුණු එ ප්රශේ යට ආව් න ප්රශේ ශේ  නිවශවව 9 ක් 79යි, 19යි කියන විනව ශවශච්ච වහ අඩක් විනව වුට නිවශවව 9 ට
- ලෙව ශද් න. එ නිවශවක වශටිනවක රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 45ක් ප ට
වශනවශව. ෙක් මිල ජ නැනී ට රුපියල් ශදලක්ෂ්ඨ පටවාදවහක මුදලක්.
ඒ වශවශේ
අවශදවනම් කලවපශේ  ඉ් න 133ක් වශන ජනතවවශට
වවයකට පටවාදවහ ෙැගි්  එක් ලක්ෂ්ඨ පටවාදවහක මුදලක් එක
වශය ශනවී ට වහ ඒ අයශේ වඩුඩ ශනන යව වඳහව රුපියල්
10,000ක් ශනවශ් නට්ව කටුතතු කය තිශෙනවශව.

ජූලි වවය වශන විට වව තුනක් ඇතුළත අවශදවනම් කලවපශේ 
133 ශදනවට්ව යජය
න්්  නිවශවව ලෙව ශද් නට කටුතතු
කයනවශව. යම් කිසි විධියකි්  නිවශවව ලෙව න් නට අක ැති අය
ඉ් නවශව නම්, ඒ අයට ඒ මුදල්වශලි්  තවවශකවලික නිවශවවයක්
ගේලියට අයශනන ය් නට පුළුවශ් . වාථවනීය පරීක්ෂ්ඨට- යජශේ 
තක්ශවරුවශ ශම් වශන විට අවශව්  කය තිශෙනවශව. වාථවනීය
පරීක්ෂ්ඨට අවශව්  කය ඒ තක්ශවරු වශවර්තව ලැබුටව ඒ තක්ශවරු
වශවර්තව අනුවශ එහි නිල වශටිනවක ශනවී වඳහව දැනට තී් දු
අයශනන තිශෙනවශව. ජීවිත හවනි පිළිෙඳවශ්ව ඒ හව ව වනවශ වශ් නැ
ශනවී වඳහව තී් දු නැනී ට ශම් වශන විට මූලික ප්රතිප්වති ය
එකඟතවවශයක් තිශෙනවශව. ව ශම් කරුණු ටික කි ශ , සිේධිය
ශවශච්ච දවශවට ප බවශ දව එළිශවශනශකොට ඒ කටුතතු ආයම් කය
ඉනැපතයට ඒ කටුතතු ශනනයව ට වම්ේ ා වූ ශකශනක් හැටියටයි.
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අශේ අ වතයවං ශේ ්ව විදයවඥය්  ශම් වඳහව වම්ේ ා වුටව.
ශ යයි එතැන තිශෙන ත්ව්වවශය.
ශලෝකශේ  ඕනම
යටක වවම්ප්රදවයිකවශ වශගුරු ශහෝ හිවා
වාථවනයකට අපද්රවශය ෙැහැය කිරීම් තිශෙනවශව. ඒක ආ ජකවලීන
ශදයක්. එය අද ශෙොශහෝ යටවශල ක්රියව්ව ක ශවශ් ශ්  නැහැ.
ඊළඟ කවයටය වනීපවයක්ෂ්ඨක කවළ යඳවශනය. ඒකට උදවහයටය
වශ ශය්  කිය් නට තිශේ ශ්  ශදොම්ශේ. තවශ්ව එවශැනි වශයවපිති
තුනක් ආයම් කය් න KOICA ආාවය පපතවය අධිකවපතයට ලැබී
තිශෙනවශව. නරු නම් ් පිල ් ්රීතු ව කි වශව වශවශේ ශ
වශයවපිතිය නරු චම්පික යටවශක ඇ තිතු වශේ කවලශේ  මූලික
කටුතතු ආයම් කය, නරු අනුය ප්රියදර් න යවපව ඇ තිතු වශේ
කවලශේ  එක ඉනැපතයට ශනන ගිහි් 
පපතවය ඇ ති හැටියට
අවුරුදු ශදකක ප ට කවලය තුළ එය ක්රියව්ව ක කය් න
පුළුවශ් ක ලැබුටව.

ඊළඟ ර ය ජීවශවශවුතවශ නිපදවීශම් ර යයි. නැ්වනම් ජීවශ
විදයව්ව ක ර යට කිපත මුහු්  කයනවශව වශවශේ
වි වල
සිලි් ඩයවශලට කවෙනික අපද්රවශය ද ව මුහු්  කළව නැන
කිහිපයක් ඇතුළත - නැන 21, නැන 30 ආ ජ වශ ශය්  - එහි ජීවශ වශවුතවශ
නිෂ්ඨාපවදනය ශවශනවශව. ඒ ජීවශ වශවුතවශ ෙල ක්ති නිෂ්ඨාපවදනයට, ආහවය
පිසී ට ශහෝ ප්රවශවහනයට ශයොදව න් නට පුළුවශ් . එයයි
ජිවශවිදයව්ව ක ර ය. ඒ ර ය ව හය පවවල්වශල අද ක්රියව්ව ක
ශවශනවශව. නිවශවවවශල්ව ගේඩව ට්ටමි්  ක්රියව්ව ක ශවශනවශව.
හැෙැයි, ජර් නිය වශවශේ යටවශල හව පපත වටශය්  ක්රියව්ව ක
ශවශනවශව. ශටෝ  සියය, ශදසීය, ප් සියය එක තැනකට න් නවශව.
නිවශවව වශශට්ට තිශෙනවශව. නමු්ව කිසි ප්ර න
ා යක් ශවශ් ශ් 
නැහැ. ජිවශ විදයව්ව ක ර යකට සිලි් ඩය කිහිපයකි්  වශවුතවශ
නිෂ්ඨාපවදනය ශවශලව එනවශව. අද ශලෝකය පිළින්ව විදයව්ව ක,
ඉතව ්ව වවර්ථක, පපතවයයට හවනියක් ශනොශවශන වංශ  ජ ර ය
ත යි
ඒ ජීවශවිදයව්ව ක
ර යට නමවා නිෂ්ඨාපවදනය කිරී .
හැෙැයි, ඒශක් අ් ති ට සියයට පහක දහයක ප්ර වටයක sludge
එකක් ඉතිපත ශවශනවශව. එය පපතවයයට හවනිකය ශනොවශන ආකවයයට
ෙැහැය කිරී වඳහව ඒ ශනොල්ශලෝ ශවශන වශැඩපිළිශවශළ ශයොදව
ශනන තිශෙනවශව.
ඊළඟ ර ය ශකොම්ශපෝවාට් ශපොශහොය
නිෂ්ඨාපවදනය. නරු
කරුටවය්වන පයටවිතවන නිශයෝජය
අ වතයතු ව කි වශව වශවශේ ෙලංශනොඩ, වශැලින , ඇල්ල ආ ජ
වශ ශය්  නැවශයිශ්  335ක් ප ට වශන ප්රවශේය ය ව ව හව නනය
ව වවශල, විශ ෂ්ඨශය්  ප්රවශේය ය ව ව එකසිය විවාවක ප ට
ප්ර වටයක අද ශම් ර ය ක්රියව්ව ක ශ ශනන යනවශව. ශ ොකද,
ඒ තැ් වශල දවශවට ශටෝ  5, ශටෝ  10ක ප්ර වටයක් ත යි ගේණු
එකතු ශවශ් ශ් .
ඊළඟ ර ය ත යි දහනය එශහ නැ්වනම් ළincineration".
ශම් ර ය ශලෝකශේ  ය ත යටවශලයි ෙහුල වශ ශය්  වවිත
ශවශ් ශ් . ශ ොකද, ඒ යටවශල ය ත කවලසී වවශ තුළ ජ ය ත
ශේ ගුටය උණු බම් කිරී වඳහව ශ යි්  නිෂ්ඨාපවදනය වශන තවපය
ශපොශළොවශ යටි්  යවශව ඒ තවපය ප්රශයෝජනයට න් නවශව. ඊළඟට
ජලය වශවෂ්ඨාප කය, generators ක්රියව්ව ක කය විදුලිය නිෂ්ඨාපවදනය
කයනවශව. ඒ වශවශේ ර කිහිපයකට ශම්වශව ශයොදව න් නවශව.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු ඇ තිතු වට තවශ විනවඩියක් තිශෙනවශව.

ෙුණ ඒ.ඩී. සුකුල් 2 ප්රේමජයන්ත මහතා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிசரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ශම් ර වශලි්  අශේ රවමීය ප්රශේ වශලට වශඩව්ව
නැළශප් ශ්  ළThree R's" - Reduce, Reuse and Recycle ර යයි. ශම් ර යයි අද ශෙොශහෝ තැ් වශල ශයොදව න් ශ් .
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නවනපතක වශ ශය්  ජීවශ විදයව්ව ක ර ය ශහෝ දහනය කියන ර
ශදකයි තිශේ ශ් . හැෙැයි, විදයවඥයි්  නිර්ශේ කය් ශ් 
වශඩව්ව  බදු බ ජීවශ විදයව්ව ක ර යයි. ශ ් න ශම් කරුණු පිළිෙඳවශ
කටුතතු කය් න ඕනම. ශතෝයපු නැති ගේණු ගේක් කය
ශතෝයවන් ශ්  ශකොශහො ද කියන එකට නම්ශපොල ප්රශේ ශේ 
තරුටශයක් නිෂ්ඨාපවදනයක් කය තිබුටව. අශේ ඒකල ඉංජිශ් රු
පර්ශේ ෂ්ඨටවයතනශේ  ඉංජිශ් රුවශ් 
එක්ක
එය ගිහි් 
ෙැලුවශව. ඉතව ශහොඳ වංකල්පයක්. ශ ය විශ ෂ්ඨශය්  ළහිරුළ
නවලිකවවශ ත යි ප්රථ වශතවවශට ප්රවශි්වතියක් හැටියට ඉනැපතප්ව
කශළ. ඒ අයශන් 
ශතොයතුරු අයශනන ප බවශ දව ගිහි්  ඒ
කටුත්වත කළව. දැ්  ඒශක් model එක ඔහු හදව තිශෙනවශව.
ලෙන වතිය ශවශනශකොට ඉංජිශ් රු ආයතනය්ව ව ඟ ඒ
ය් ත්රය්ව ශනනැවි්ව ඒක වශැඩි නැුතණු කය ශේට් ට් ෙලපත්රය ඒ
තරුටයවට ලෙව  ජ අපි පිටුපව ඉඳශනන අවශ ය නිෂ්ඨාපවදන කය් න
ෙලවශපොශයෝවතු ශවශනවශව. ඒ පිළිෙඳවශ අපි වශවර්තවවශක් ඉනැපතප්ව කය
ඉනැපත කටුතතු කය ශනන යනවශව. ප්රවශේය ය ව ව, නනය ව ව
ආනැශේ  දවශවට ගේණු ශටෝ  හතළිහ පටහ, එකතු ශවශන ඒවශවයි් 
ඒ ඒ ප්රශේ වශල ශම් ප්ර න
ා ය විවඳව න් න පුළුවශ් . හැෙැයි,
ශකොළඹ වහ තදවව් න ප්රශේ වශල එකතුවශන ගේණු ශටෝ  1,400
ප්ර න
ා ය වඳහව වාථියවවය විවඳු ක් තිමතය ුතතුයි. ඒ දක්වශව
තවවශකවලික පියවශයක් න් න පුළුවශ් .
ඊළඟ කවයටය ත යි එ වාථියවවය විවඳු කලි්  කි වශ ර
ශදශක්  එකක් ශවශ් න ඕනම කියන එක. එකක් ත යි දහනය.
අනි්ව එක ජීවශ විදයව්ව ක ර ය. මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද
පිළිෙඳවශ විදයවඥය් ශේ තය ශවශ් ශ්  එය වාථවපනය කළ ුතතුයි
කියන එකයි. එය වාථවපනය කයලව, අක්කය 20ක් ප ට වශන  වමි
ප්ර වටය ඊළඟ වශර්ෂ්ඨ කිහිපය තුළ ශවශන්ව වංවශර්ාන කටුත්වතක්
වඳහව වවිත කළ ුතතුයි. එශව කයපු අවශවාථව තිශෙනවශව.
යවජගිපතශේ  අද Hongkong and Shanghai Banking Corporation
එක තිශෙන ඉඩ මීට ශපය වශගුරු ඉඩ ක්. ච් ද්රව ද සිල්වශව
ැතිතු ව ශකෝට්ශට් පුයපති හැටියට ඉ් න ශකොට ගේණු දවලව ඒ
වශගුරු මත ශනොඩ කළව. අද ඒක උඩ තිශේ ශ්  HSBC ෙැංගේවශ.
කිය් න පුළුවශ් ද? හිත් නවශ්ව ෙැහැ. ඒ විතයක් ශනොශවශයි.
ඇශ පතකවශ නි ශයෝක්වශල ම් හැට්්  එක නැන
පුවශ්ව
පතක තිශෙනවශව දැක්කව. ශදවශන ශලෝක ුතේාශය්  පවාශව ගේණු
දවලව පුයවශපු ඉඩ කයි ඒක හදලව තිශේ ශ් . ඒ නිවව අද
තවක්ෂ්ඨටයට, විදයවඥය් ශේ තයට අපි නරු කය් න ඕනම. අද
ශලෝකශේ  ශෙොශහෝ පපතවය විනව ය්  සිදු ශවශ් ශ්  ප බගිය වශවය
නටනවවශ තුළ ඔවු්  ඉනැපතප්ව කයපු තය්  පිළිෙඳවශ ඒ තයම්
වැලකිල්ලක් ශනොදැක්වී වහ ඒ පිළිෙඳවශ කටුතතු ශනොකිරී
නිවයි. ඒ නිවව ශම් පිළිෙඳවශ වශන විේවශ්ව ත, විදයවඥය් ශේ
තවශලට නරු කයලව විදයවනුූලලවශ ෂන අපද්රවශය ෙැහැය කිරී
වඳහව අවශ ය වශැඩ පිළිශවශළ වකවා කිරී තුළි්  ත යි ශ වශැනි
ශේදවශවචකය්  නැවශත ඇතිවී වශැළැක්වී වඳහව කටුතතු කය් න
පුළුවශ්  ශවශ් ශ් . අතිනරු ජනවධිපතිතු ව නැවට් නිශ දනය
නිගේ්ව කයනු ලැබුශ තවවශකවලික පිළිය ක් හැටියටයි. ශ ොකද,
ශකොළඹ නනයශය්  දවශවකට ගේණු ශටෝ  00ක් එකතු ශවශනවශව.
ඒවශව ෙැහැය ශනොකශළෝව ශකොළඹ නනයය තුළ වි වල පවපතවපතක
ප්ර න
ා යක් ඇති ශවශනවශව. ශ ොකද, ශකොළඹ කිය් ශ්  ප බගිය
අවුරුදු තුන හතය ඇතුළත අලංකවයවශ්ව වූ නනයයක්. විධි ්ව ශලව
අපද්රවශය ෙැහැය කය් න පට්  න්වතව. එය නනය ව වශ වශන
කී ක් වුවශ්ව, එය නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතය්ව වය අයශනන ඒ
කටුත්වත කයලව ත යි ඒ ත්ව්වවශයට ශනනවශ . එශහ නම් ඒ
ත්ව්වවශය තවශ දුයට්ව පවශ්වවශවශනන යව ුතතුයි. ළශකොළඹ ගේණු අපට
එපව.ළ කියන එක තර්කයක් ශනොශවශයි. ශ ොකද, ලක්ෂ්ඨ ක, 9ක
වශවශේ ජනනහනයක් ත යි ශකොළඹ ඉ් ශ් . හැෙැයි, දවශවකට
ලක්ෂ්ඨ 20ක් ජනතවවශ ශකොළඹ හයහව යනවශව. [ෙවාව කිරී ක්]
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ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
දැ්  කථවවශ අවශව්  කය් න.

ෙුණ ඒ.ඩී. සුකුල් 2 ප්රේමජයන්ත මහතා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிசரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ශවවශයට වශවර්තව කයන අය, ශවශන්ව අවශ යතව වඳහව එන අය
විසි්  ෙැහැය කයන ලද අපද්රවශය කවශේද? ඒවශව ශකොළඹ
ජනතවවශශේද? නැහැ. ශම්ක එක එක්ශකනවට ශවශ්  කය් න අපට
ෙැහැ. ශම් වඳහව අපි සියලු ශදනව වවමූහිකවශ මුහුට නැය ුතතුයි.
අපද්රවශය ශවශ් කිරී හව ෙැහැය කිරී වඳහව වූ වශැඩ පිළිශවශළ වශන
"3 Rs" වංකල්පය පිළිෙඳවශ පවවල් ට්ටමි් , කවර්යවල ට්ටමි් 
දැනුවශ්ව කිරීශම් වශයවපවයයක් කළ ුතතුයි. එයි්  ප බ ඊට වශඩව ශහොඳ
වංකල්ප ඇවිල්ලව තිශෙනවශව. නමු්ව, ශම් වංකල්පය වුවශ්ව
ක්රියව්ව ක කය් න පුළුවශ්  ට්ට ට ශනනඒ තුළි්  ශම්
ප්ර න
ා යට වාථියවවය විවඳු ක් ලෙවන් න පුළුවශ් ය කියන
වි වශ
ා වවය පළ කයමි් , ඒ වඳහව විදයව, තවක්ෂ්ඨට හව පර්ශේ ෂ්ඨට
අ වතයවං ශේ  වම්පූර්ට වහශයෝනය ලෙවශදන ෙවශ්ව වඳහ් 
කයමි්  ශේ කථවවශ අවශව්  කයනවශව.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශෙොශහො වාතුතියි.

මීළඟට, නරු ප්රව් න යටතුංන ් ්රීතු ව.

[අ. ව. 2.2 ]

ෙුණ රසන්න දටතුංෙ මහතා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)
මූලවවනවරුඪ නරු ් ්රීතු නි, ශම් ශයෝජනවවශ පිළිෙඳවශ ශේ
අදහවා ප්රකව කය් න ඉවාශවල්ලව මීශතොටමුල්ල ශේදවශවචකශය් 
මියගිය, ඒ වශවශේ හවනියට ප්වවශණු පවුල්වශල සියලු ශදනවට
අපශේ ශ ෝකය හව කනනවටුවශ ප්රකව කය් න ඕනම.

ට ශපය කථව කයපු හජන නිශයෝජතශයෝ - ් ්රීවශරු බ්ලූ ැ් ඩල් ගේණු ක් ශේ ඉතිහවවය නැන්ව, මීශතොටමුල්ල
නැන්ව, අශනගේ්ව වාථවන පිළිෙඳවශ්ව අදහවා ප්රකව කළව.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, එදව බ්ලූ ැ් ඩල් ගේණු ශනොඩ
ගිනින්වතවට පවාශව ශකොළඹ නනය ව වවශට තිබුණු විකල්පය
ත යි මීශතොටමුල්ලට ගිහිල්ලව ගේණු ද න එක. එදව
මීශතොටමුල්ලට ගිහිල්ලව ගේණු ද නශකොට මීශතොටමුල්ල අවශට
ප්රශේ වශවසී්  විශයෝාතවවශක් ශනනගියව, ඒ ප්රශේ වශලට ගේණු
ශනනැල්ලව දව් න එපව කියලව. අවුරුදු නටනකට ඉවාශවල්ලව
ගේණු ශනශනන ශවශලවශ ඔවු්  එශව විශයෝාය පළ කශළ, ව හය
විට ඔවු්  දකි් න ඇති අනවනතශේ  ජ ශම් වශශේ ශේදවශවචකයක්
ඇති ශවශ් න පුළුවශ් ය කියන කවයටවවශ. දැ්  ශම් ශේදවශවචකය්ව
එක්ක නැවශත වශතවවශක් එ
ගේණු ශදොම්ශපට, ඒකලට,
මුතුයවජශවශලට ද ් න කටුතතු කයශනන යනවශව. මූලවවනවරූඪ
නරු ් ්රීතු නි,
ශම් කවයටය්ව ශම් ශවශලවශ
තක්
කය් න ඕනම. එදව මීශතොටමුල්ලට ගේණු ශේනශකොට ජනතවවශ
විරුේා වුශඩු ශම් ශේ ශවශයි කියන ෙලවශපොශයෝවතුවශ ඇතිවශයි. ඒ
වශවශේ අද නම්පහ නැවා්රික්කශේ  විවිා වාථවනවශලට ගේණු අයශනන
ශනොවා දැමී තුළි්  අනවනතශේ  ජ ඒ ප්රශේ වශල ජනතවවශට ශම්
වශශේ ත්ව්වවශයකට මුහුට ශද් න ශෙොශහෝ දුයට ඉඩකඩ ඇති
ශවශ් න පුළුවශ් .
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු ප්රව් න යටතුංන හතව]

අශේ පළව්ව ව ව හව පළව්ව පවලන විෂ්ඨයය වය ඇ තිතු ව
එතු වශේ කථවශ  ජ කියනවශව
අහශනන හිටියව, ළශම් ගේණු
ද නවශවට විරුේා ශවශ් ශ්  එක්ශකෝ ශේ පවලනඥශයෝ; එක්ශකෝ
ශ ෝඩශයෝළ කියලව. එතු ව කයපු ඒ ප්රකව ය පිළිෙඳවශ
ශෙොශහො කනනවටු වශනවශව. ශ ොකද,
ශම් කවයටයට
විරුේායි. ඒ, ව ශේ පවලනඥශයක් නිවව ශවශ් න ඇති. එදව
ඒකලට ගේණු ගිහිල්ලව ද නශකොට ඒකට විරුේාවශ කථව කයපු
අශේ ශකොටුශනොඩ ාම් වවශවව හවමුදුරුශවශෝ, කවනැනල් වශහ් ශවලව
ශේ පවලනඥය්  ශනොශ . එශහ
නම් උ් වශහ් ශවලව
ශ ෝඩය්  හැටියට වලකලවද එතු ව කථව කශළ කියන නැටලුවශ
අපට තිශෙනවශව. නමු්ව එතු ව එශහ ප්රකව කළව. ඒකල
ප්රශේ ශේ  ආනමික නවයකය්  ගේණු දැමී ට විරුේාවශ කථව කශළ
ඒ ප්රශේ වශල වව කවමීවශ ජීවශ්ව වශන ජනතවවශට කයදයවශලට මුහුට
ශද් න සිදු ශවශයි කියලවයි. ශදොම්ශපට ගේණු ශනනැල්ලව
ද නශකොට අපි ශ ොකක්ද කි ශ ? අපි කි ශ නැහැ, එහවට ගේණු
ශනනැල්ලව දව් න එපව කියලව. ඒ වශයවපිතිය ආයම් කළ  බසිල්
ශප්ර ජය් ත ඇ තිතු ව ඒ පිළිෙඳවශ පැහැනැලි කළව. එතැනට
ශනොශ්වරූ ගේණු ශනනැල්ලව දැම් ව නම් ඒ වශයවපිතිය අවවර්ථක
ශවශලව, ඒ ප්රශේ යට එය වශදයක් වශන ත්ව්වවශයට ප්ව ශවශනවශව. එදව
එතැනට ශනනවපු ගේණු ෙල් න අපි ගියව. ක්ලිේ විශීශවකය
නිශයෝජය ඇ තිතු වයි,
යි එතැනට ගිහිල්ලව ෙැලුවශව.
ශපොලීසියට ගියව ගේණු ශනනව වශවහනය ඇයලව ශප් නුවශව.
ශනොශ්වරූ ගේණු ශනනැල්ලව ෙවපු එකට ත යි විරුේා වුශඩු. ඒ
වශයවපිතිය හදලව තිශේ ශ්  ගේණු ශතෝයලව, ශනොනැයන ගේණු ද න
වශයවපිතියක් - පපතවය හිතකවමී ශදයක් - හැටියටයි, මූලවවනවරූඪ
නරු ් ්රීතු නි. එදව ඒ වශයවපිතිය ක්රියව්ව ක කළව නම් ඒ
වශයවපිතිය අවවර්ථක වශයවපිතියක් ෙවශට ප්ව වශනවශව. ඒකට
විරුේාවශයි අපි කටුතතු කශළ. හැෙැයි, ප්ර වදශවශලව ශහෝ ආඩුක්වශ
ඒ කවයටය ශ්වරුම් අයශනන, එතැනට ගේණු දැමී නැවශැ්වවී
පිළිෙඳවශ අපි ආඩුක්වශට වාතුතිවශ් ත වශනවශව.

ශහොඳ ශදයක් කළව ශහොඳයි කියලව අපි කියනවශව. ආඩුක්වශ
ඉතව කඩිනමි්  මීශතොටමුල්ල ශේදවශවචකශය්  හවනියට ප්ව
අයට නිවශවව ලෙව ශද් න කටුතතු කළව. නමු්ව තවශ වශ් නැ
ලැබුශඩු නැති, ශනවශල් ලැබුශඩු නැති, යම් යම් අපහ බතවවශලට
ප්වශවශලව ඉ් න අය නඟන අශඳෝනව අපි ජන වාය තුළි් 
දකිනවශව. ඒ පිළිෙඳවශ්ව කඩිනමි්  යජශේ  අවශාවනය ශයොමු කයලව,
ඒ අය ව ඟ වවකච්ඡව කයලව, ඒ අයට  බදු බ වශැඩ පිළිශවශළක් වකවා
කය් න. ඒ අය කයදයයට ප්ව වුණු අය. ආඩුක්වශට වුවශ නව ශේ
ශනොවශ, ඔවු්  එක්ක කථව කයලව, ඔවු් ට ශහොඳ ශදයක් කය් න
කටුතතු කය් න කියන ඉල්ලී අපි කයනවශව.
මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් දට ශම් ශේ සිදු වුශඩු විදයවනුූලල
ශනොවශන විධියට ශ තැනට ගේණු දැමී නිවයි. ශදොම්ශපට,
මුතුයවජශවශලට, ඒකලට, කයනැයවනට විදයවනූූලල ශනොවශන විධියට
ශම් ගේණු ශනනිහිල්ලව ද නශකොට, ඒ ප්රශේ වශල තිශෙන ප්ර න
ා
මීට වශඩව උර ත්ව්වවශයට ප්ව ශවශනවශව. කයනැයවන ප්රශේ යට
යම්කිසි ප්ර වටයකට ප ටයි ගේණු ද ් න පුළුවශ් ක
තිශේ ශ් . එතැන ශකොම්ශපෝවාට් වශයවපිතියක් ආයම් කයලව
තිශෙනවශව. යම් ප්ර වටයක් ශකොම්ශපෝවාට් කය් න පුළුවශ් .
ශනශනන ගේණු ප්ර වටය ඊට වශඩව වශැඩි ශවශනවශව නම් යජය
කඩිනමි්  ඒ පිළිෙඳවශ ශවොයව ෙලලව, ශකොම්ශපෝවාට් වශයවපිතිය
තවශ ටිකක් පුලල් කයලව, ඊට වශඩව ගේණු ප්ර වටයක් ශකොම්ශපෝවාට්
කය් න පුළුවශ්  වශන ර යක් කඩිනමි්  නිර් වටය කය එතැන
ක්රියව්ව ක කය් න. එශහ
නැ්වනම් කයනැයවන්ව තවශ්ව
මීශතොටමුල්ලක් ෙවශට අනවනතශේ  ජ ප්ව ශවශ් න ශෙොශහෝ දුයට
ඉඩ තිශෙනවශව.
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මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ඔෙතු වශේ වර්නශය්  අපි
පළව්ව ව ව හව පළව්ව පවලන නරු අ වතයතු වශන්  ඉල්ලී ක්
කයනවශව. ශ ොකද, පළව්ව පවලන ආයතන ගේණු වම්ේ ාශය් 
අවශාවනය ශයොමු කයනවශව අක්යි.
ෙවානවහිය පළවශ්ව ප්රාවන
ඇ තිවශයයව හැටියට කටුතතු කළව. ශම් ආඩුක්ශ ඇ තිවශරු වශන
පවධලී චම්පික යටවශක ැතිතු ව,  බසිල් ශප්ර ජය් ත ැතිතු ව,
අනුය ප්රියදර් න යවපව ැතිතු ව යන තු්  ශදනව පපතවය
ඇ තිවශරු හැටියට කටුතතු කළව. ඒ වශකවශවනුශ  ජ තිබුණු ආඩුක්
ඒ කවයටය නැන අවශාවනය ශයොමු කශළ නැහැ කියලව හැශ ෝ
කියනවශව. නමු්ව ඒ ආඩුක් අවශාවනය ශයොමු කයලව, ඒ වඳහව යම්
යම් ප්රතිකර් කය් න කටුතතු කයලව තිබුටව.
අපි නැවුලපිටිශේ  ශහොඳ ශකොම්ශපෝවාට් වශයවපිතියක් හැදුවශව. ඒ
වම එකකට එදව ාය යජශය්  උදවු කළව. ෙවානවහිය
පළවශ්ව පළව්ව පවලන ආයතනවශලි්  ෙහුතයයකට අද
ශකොම්ශපෝවාට් නිෂ්ඨාපවදනය කයන ත ් ශේ කියලව ආයතන
තිශෙනවශව. ඒ නිවව ත යි විශ ෂ්ඨශය්  නම්පහ නැවා්රික්කශේ  ශම්
ප්ර න
ා ය උර අතට හැපතලව නැ්වශ්ව. ශම්වශවට විකල්ප ඒ
වශකවශවනුශ  ජ ශයොදලව තිබුශඩු නැ්වනම් ශකොළඹට සිේා වුට ශේ
අද නම්පහට්ව ශවශ් න ඉඩ තිබුටව, මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි.
ශම්ක ජවතික ප්ර න
ා යක්. අද ශකොළඹ ගේණු එකතු කය් ශ් 
නැහැ. ගේණු එකතු කය් ශ්  නැති වුටව  බසිල් ශප්ර ජය් ත
ඇ තිතු ව කි වශව වශවශේ මුළු නනයය අවශලවාවන වශනවශව. ශම්වශවට
කඩිනම් විකල්පයක් ශහොය් න ඕනම. මුතුයවජශවශලට ගේණු ටික
ගිහිල්ලව ද නවශව නම් ඒකට විකල්ප වශැඩ පිළිශවශළක් හද් න
ඕනම.

එශහ නැ්වනම්, ශකොළඹ මීශතොටමුල්ල අවශට ශ් වශවසිකවශ
සිටින අය ඉවශ්ව කයලව ඒ වාථවනය නැුතණු කය් න පුළුවශ්  වශැඩ
පිළිශවශළ ශ ොකක්ද කියන එක නැන හඳුනවනැනී ක් කය් න
ඕනම. ඒවශව, ශම් නරු ව වශ  ජ අපි කතව කයලව තී් දු කය් න
ෙැපත ශේවශල්. ඒ පිළිෙඳ නිපුටතව තිශෙන අයශේ අදහවා ශනන ශම්
ප්ර න
ා වශලට කඩිනම් විවඳුම් ශවොය් න ශම් යජය කටුතතු කය් න
ඕනම. පළව්ව පවලන ආයතන අද ත ් ශේ වශනකීම්වශලි් 
ෙැහැයවශයි කටුතතු කය් ශ් . එකී ආයතන ශපෝව ප්ව ශෙදනවශව;
ශනොශයගේ්ව වශයවපිති ක්රියව්ව ක කයනවශව. නමු්ව ගේණු කවළ
එක්කව බ කයලව ප්රතිච්රීකයටය කය් න ශහෝ ශකොම්ශපෝවාට්
වශයවපිති ක්රියව්ව ක කය් න ශහෝ වශැඩි මුදල් ප්ර වටයක්
වශවර්ෂිකවශ ශයොමු කයන වශැඩ පිළිශවශළක් පළව්ව පවලන විෂ්ඨයය වය
ඇ තිතු ව හයහව ක්රියව්ව ක කය් න අවශ ය කටුතතු කය් න
පුළුවශ් ක තිශේ න ඕනම.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, මීශතොටමුල්ල වශයවපිතිය
වඳහව 2015 අය වශැශේ  ජ්ව, 2013 අය වශැශේ  ජ්ව, 2017 අය
වශැශේ  ජ්ව ශම් පවර්ලිශම්් තුශ මුදල් ශවශ්  කය තිශෙනවශව අපි
දැක්කව. 2015 අය වශැශේ  ජ රුපියල් මතලියන 14ක්, 2013 අය
වශැශේ  ජ රුපියල් මතලියන 14ක්, 2017 අය වශැශේ  ජ රුපියල් මතලියන
10ක් ශවශ්  කය තිබුටව. නමු්ව ශවශ්  කයපු ඒ මුදල්වශලි් 
ප්රශයෝජනයක් ශනන තිශෙනවශවද කියන කවයටවවශ පිළිෙඳවශ අපට
අවශශෙෝායක් නැහැ, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි. ඒ මුදල්
ශවශ්  කයලව ඒවශවශය්  වශයවපිති ක්රියව්ව ක කය් න යම්කිසි වශැඩ
පිළිශවශළක් නැය්ව කළව නම් ශම් වශවශේ ශේදවශවචකයකට මුහුට
ශනො ජ ඉ් න ඒ ප්රශේ ශේ  ජනතවවශට හැකි වශ් න ඉඩ තිබුටව.
වි වශ
ා වව කයනවශව, ශම්ක ජවතික ප්ර න
ා යක් කියව. ශ ය
ව හය විට පළව්ව පවලන ආයතනවශලට දයවන් න ෙැපත වශ් න
පුළුවශ් . ව හය
් ්රීවශරු්  තිවාව හවයව යයි ශකොළඹයි
වංව් දනය කය් න හදනවශව අපි දැක්කව. ශකොළඹ පනැංචි
ජනනහනයට වශඩව වි වල ජනනහනයක් ශකොළඹ ඉ් නවශව.

1673

1674

2017 අශප්රල් 2

තිවාව හවයව ශේ  ඒ වශයවපිතිය කය් න පුළුවශ්  වුටවට ශකොළඹ
එශහ කය් න ෙැහැ. තිවාව හවයව ශේ  වශැඩ පිළිශවශළක් නැය්ව
කය් න පුළුවශ්  වශ් න ඇති. නමු්ව පළව්ව ව ව හව යජය
ශකොළඹට ඊට වශඩව වශැඩි ැනැහ්ව වී ක් ලෙව නැය ුතතු වශනවශව.
ශකොළඹ, ශකෝට්ශට්, හ නනය ව වවශලට ශ ් 
හයන ,
කැවාෙමවශ ආනැ ප්රශේ වශල තිශෙන නනය ව වවශලට්ව, එතැනි් 
එහවට ගියව
හනුවශය, නවල්ල, වතය ආනැ හ නනය ව වවශලට්ව
අය්ව ප්රශේ වශල ත ් ශේ පළව්ව පවලන ආයතන හයහව ශම්
වශයවපිතිය තනිවශ ක්රියව්ව ක කය් න ෙැහැ.

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, දැ්  ව හය අය කියනවශව,
ළශකොළඹ ගේණු න ට ශනන යනවශවට විරුේා වශ් න එපව.
ශකොළඹට වශැඩි ශවනඟ එනවශවළ කියලව. ශකොළඹ වශැඩි වශැඩිශය් 
වශයවපවය ආයතනවශලට අනු ැතිය ශදනවශව නම්, ශනොඩනැන්ලිවශලට
අනු ැතිය ශදනවශව නම් පළව්ව පවලන ආයතනවශලට පුළුවශ්  නිසි
වශැඩ පිළිශවශළක් -කවළ ෙැහැය කිරීශම් වශැඩ පිළිශවශළක්- නැය්ව
කය් න කිය් න. ඒ වඳහව වශවර්ෂිකවශ වශැඩි මුදලක් අය කය් න
පුළුවශ් . එතශකොට ඒ මුදල්වශලි්  ඒ නනය ව වවශට පුළුවශ් ක
තිශෙනවශව ගේණු කවළ කළ නවකයට වශැඩ පිළිශවශළක් නැය්ව
කය් න. එශහ ශනොකය, එක් තැනක ගේණු ඉවශ්ව කිරී ට
විකල්පයක් හැටියට තවශ්ව තැ් වශලට පුයවශමි්  ගියව ඒ
ප්රශේ වශල්ව ඔය ත්ව්වවශය යි ඇති වශ් ශ් . 2009 ජ එ වශැඩ
පිළිශවශළ ආයම් කයපු, ක්රියව්ව ක කයපු නනය ව වවශ -ශකොළඹ
හ නනය ව වවශ- ශම්කට වශන කිය් න ඕනම. ශකොළඹ හ නනය
ව වවශ විදයවනුූලල ශනොවශන විධියට කටුතතු කිරී නිවව ත යි
බ්ලූ ැ් ඩල් වශවශේ
මීශතොටමුල්ල ගේණු ප්ර ානය්ව ඔය
ත්ව්වවශයට ප්ව වුශඩු. අක් නටශ්  බ්ලූ ැ් ඩල් පිළිෙඳවශ ඒ
ත්ව්වවශයට මුහුට ශද් න සිදු වුටවයි්  ප බවශ ශහෝ ඒ ශවශනුශවශ් 
වග ැනැහ්ව වී ක් කය් න ආයතනයක් තිබුශඩු නැහැ. දැ්  වශර්ත වනශේ - ශයෝජනව ශවශනවශව, ශම් වඳහව එක් අධිකවපතයක්
පිහිටුවී  බදු බයි කියව. ඒක ශහොඳයි. හැෙැයි එය පළව්ව පවලන
ආයතනවශලට, පළව්ව ව ව වශැඩවශලට උදවු කය් න ැනැහ්ව
ශවශ් න ඕනම. එශහ ශනොකය, ඒවශව එක තැනකට අයශනන
නිලාවපත්  එක්ක එකතු ශවශලව එයි්  යම්කිසි ආර්ථික ප්රතිලව
ලෙවන් න ඒ ඇ තිවශරු්  ෙලවශපොශයෝවතු වශනවශව නම් එය
වවාවයට වශ් ශ්  නැහැ. ඒ නිවව ඒ ප්රශේ වශලට නැළශපන
වශයවපිති හඳුනවන් න ඕනම; ඒ වශයවපිතිවශලට ප්රතිපවදන ලෙව
ශද් න ඕනම. අපි වි වශ
ා වව කයනවශව, ඒ වඳහව හවනනය හව
ෙවානවහිය වංවශර්ාන අ වතයවං ය හයහව පළව්ව පවලන
ආයතනවශලට යම් දවයක්වවශයක් ලෙව ශද් න පුළුවශ්  ශ වි කියව.
එය ශකොළඹ හ නනය ව වවශට ැනැහ්ව වුටවට ක ක් නැහැ.
නමු්ව එයට නම්පහ ආනැ නනය ව වවශලට්ව ැනැහ්ව ශවශ් න
පුළුවශ්  ප බ මත ක් තිශෙනවශව. ඒ නිවව ඒ පිළිෙඳවශ අවශාවනය ශයොමු
කය් න කියන ඉල්ලී අපි කයනවශව.
ශම් කවයටව නැන ද් නවශව. ශ ොකද,
ගියව, අතිඋතුම්
කවනැනල් හිමිපවට්  වශහ් ශවශේ හව අතිපූජය ශකොටුශනොඩ
ාම් වවශවව නවයක වාවශවමි්  වශහ් ශවශේ ප්රාවන්වවශශය්  පැවශැති,
නම්පහ නැවා්රික්කශේ  ගේණු දැමී වම්ේ ාශය්  වූ වවකච්ඡවවශට.
යජශේ  ව හය ැති ඇ ති ශනොල්ල් ශේ ප්රතිචවය පිළිෙඳවශ එතැන ජ
වවකච්ඡව වුටව. ඒ වවකච්ඡවශ  ජ ඔවු්  කි ශ ශ ොකක්ද? ළශම්
වඳහව වශැඩ පිළිශවශළක් නැය්ව කය් න ශම් යජයට වුවශ නවවශක්
නැති ෙවශයි ශපශන් ශ් ළ කියන එකයි කි ශ . අපි විශ ෂ්ඨශය් 
වාතුතිවශ් ත ශවශනවශව, අතිඋතුම් කවනැනල් හිමිපවට් ට්ව, ඒ
වශවශේ නරු අතිපූජය ශකොටුශනොඩ ාම් වවශවව නවයක හවමුදුරුවශ් 
වශහ් ශවට්ව, නම්පහ ප්ර ානය ඇති වූ ශවශලවශ  ජ ඒකට ැනැහ්ව
ශවශලව නම්පහ නැවා්රික්කය ශබ්යවන් න කටුතතු කිරී පිළිෙඳවශ.
අපි ශම් කවයටය ශයෝජනව කයනවශව. දුලිේ විශීශවකය
නිශයෝජය ඇ තිතු ව්ව පැහැනැලිවශ එදව විශයෝාතවශ  ජ කි ශ ශම්

කවයටය යි. ශදොම්ශපට ශනොශ්වරූ ගේණු ශනන එනවශවටයි අපි
විරුේා. ශතෝයලව ඒකට නැළශපන ගේණු ශනශනනවශව නම් අශේ
විශයෝාතවවශක් නැහැ. ඒක නිවව ඒ පිළිෙඳවශ අවශාවනය ශයොමු
කය් න. ශ ොකද, යටක වශයවනයක් වුණු ශවශලවවශක අපි යම්
දවයක්වවශයක් ලෙව ශද් න ඕනම. ශම් වඳහව කටුතතු කය් ශ් 
ශකොශහො ද කියන එක නැන අවශාවනය ශයොමු කිරී යජශේ  වශන
කී ක් හැටියට වලකමි්  ව නිහඬ ශවශනවශව. ශෙොශහො වාතුතියි.

[අ.

ව. 2.40]

ෙුණ නවින්
අමාතයතුමා)

ිනසානායක

මහතා

(ைொண்புைிகு
நெின்
திஸொநொயக்க
மகத்ததொழில் அமைச்சர் )

(වැවිලි
-

කර්මාන්ත

தபருந்சதொட்டக்

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Plantation
Industries)
මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි, ශ
විවශවදශේ  ජ වශචන
වාවශල්පයක් කථව කිරී ට අවශවාථවවශ ලෙව ජ නැන වාතුතිවශ් ත
ශවශනවශව. යම් කිසි ශේදවශවචකයක් ඇති වුණු අවශවාථවවශක අපි
ශේ පවලනඥය්  හැටියට ඒ නැන වශවද - විවශවද කයලව තීයට
න් න උ්වවවහ කයනවශව. නමු්ව ඇ්වත වශ ශය්  ජනතවවශශේ
පැ්වශත්  අපි්ව ශම් ප්ර ානයට වශන කිය් න අවශ යයි. පක්ෂ්ඨ,
විපක්ෂ්ඨ ශේදශය්  ශතොයවශ ශේ පවලනඥය්  හැටියට ශම් ප්ර න
ා ය
වම්ේ ාවශ ජවතික ප්රතිප්වතියකට එ් න ෙැපත වී නැන අපි
කනනවටු ශවශ් න ඕනම. Regardless of our politics, party
colours or affiliations we, as politicians, must be responsible
for this situation. ශම් ප්ර න
ා ය අවුරුදු නටනක් එක තැන වුණු
ප්ර න
ා යක් හැටියට ව දකිනවශව.

අශේ යශට් ප ටක් ශනොශවශයි, දගේණු ආසියවශ
ගේණු කවළ
ප්ර න
ා ය තිශෙනවශව. ඔවු්  විශ ෂ්ඨ විදයවනුූලල ර ශ දයකට එය
කළ නවකයටය කයලව තිශෙන ෙවශ අපි ද් නවශව. ජපවනය වශැනි
යටවශල්, සිංනේපූරුවශ වශැනි යටවශල්, අශේ ආසියවනු කලවපශේ 
තිශෙන යටවශල්, ආසියවනුතික වවාක තිශෙන යටවශල් ශම් ප්ර න
ා යට
මුහුට  ජලව තිශෙනවශව. නමු්ව, ශම් ශේදවශවචකය ශවශන කල් අපට
ෙැපත ශවශලව තිශෙනවශව, අපශේ ඇවා ශදක ඇයලව ශම් ප්ර න
ා යට
විවඳු ක් ලෙව ශද් න. අද නැන ශම් පවර්ලිශම්් තුශ  ජ අපි කථව
කයන ශකොට, තර්ක - විතර්ක කයන ශකොට ඉතව ්ව ශහොඳ අදහවා
ශනොඩක් ශම් පැය ශදක, තුන තුළ ඉනැපතප්ව වුටව. ශම්වශව අදහවා
විතයයි. What people are saying is that politicians are only
talking, but they do not take action. So, we have to rectify
this situation. ශම් ත්ව්වවශය අපි ශවශනවා කළ ුතතුයි. ගේණු කවළ
ප්ර න
ා ය වම්ේ ාවශ අපි ඇන්ලි නැක් කය න් ශ්  නැතුවශ, ශචෝදනව
කය න් ශ්  නැතුවශ අපි ඒ නැන ශපොඩ්ඩක් ෙලමු. මීශතොටමුල්ල
ශම් ප්ර න
ා ය වම්ේ ාශය් 
්ව එශහ ශචෝදනව කය් න
ය් ශ්  නැහැ.
2008 සිට ශම් ශේදවශවචකය ශවශන කල් ශ තැනට ගේණු දැම් ව.
ශ තැනට ගේණු දැමී පට්  න්වශ්ව 200 වශර්ෂ්ඨශේ යි. අශේ
ආඩුක්වශ ෙලයට ප්ව වුශඩු 2015 වශර්ෂ්ඨශේ යි. 200 සිට සියයට
70ක් කවලය තිබුශඩු ශවශන ආඩුක්වශක් යටශ්ව. ශම්ක ත යි
යථවර්ථය. 200 ඉඳලව 2015 ශවශන කල් ශවශන ආඩුක්වශගේයි
තිබුශඩු. අවුරුදු ශදකක කවලය තුළ -[ෙවාව කිරී ක්] ඒක
ද් නවශව. ඒක කිය් න්ව අවශ ය නැහැ.
ඒක openly කියනවශව
ශ් . ඒක ශ තැනට අදවළ නැහැ. ශකශව ශවශත්ව අශේ ආඩුක්වශට
අවුරුදු ශදකක් තිබුටව, ශම්කට විවඳු ගේ්ව ලෙව ශද් න. ශකොළඹ
නනය ව වවශ උවවවිශය්  නිශයෝනයක් අයශනන බ්ලූ ැ් ඩල්
ප්රශේ ශේ  තිශෙන ගේණු ටික මීශතොටමුල්ලට ශනන ය් න
තීයටයක් න්වතව. ඒ ගේණු මීශතොටමුල්ලට ශනන යන තීයටශේ  ජ
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[නරු නවි්  නැවවනවයක හතව]

මීශතොටමුල්ල ශතෝයව න්වශ්ව ශකොශහො ද කියන එක්ව ට
ප්ර න
ා යක්. ශවශන විකල්පයක් තිබුශඩු නැේද කියන එකයි
ශම්
ශවොයව ෙල් ශ් .

අපි ශේ පවලන තීයට නැන ඒ වශවශේ පපතපවලන තීයට නැන
කථව කයනවශව. ප බගිය යජශේ  යවජය කළ නවකයට ප්රතිවංවාකයට
ඇ ති හැටියට අවුරුදු හතයක් කටුතතු කයන අවශවාථවශ
ට
පුළුවශ්  වුටව, ශම් තීයට න් නව ර ශ දශේ  තිශෙන අක් පවක්කම්
නැන ෙල් න. People blame the politicians only; but the
administrative structure has also failed in this country. යවජය
නිලාවපත් ට ුතතුක ක් නැේද ශම් තීයට න් න? ඔවු් වශ
ක්ති ්ව කය් න අපට ුතතුක ක් නැේද? ඒ තීයට නැනීශම්
නිදහවට අවශකව ය ලෙව  ජ ට ශේ පවලනඥය් ට ුතතුක ක්
නැේද? ඒ ප්ර න
ා වශලට අපි හදවශතට තට්ටු කයලව විවඳුම් ලෙව නැය
ුතතුයි. ඒ ප්ර න
ා වශලට අපි අශේ හදවශති්  විවඳුම් ලෙව නැය ුතතුයි. ඒ
වශවශේ යම් කිසි ශේදවශවචකයක් ඇති වුටව , ප්ර න
ා යක් ඇති
වුටව අපි ඒකට ප්රතිඋ්වතය ලෙව ශදනවශව. ශම්ක ඇ්වත
වශ ශය්  වාවශ වවික විපතක් ශනොශවශයි. එදව -2004 වශර්ෂ්ඨශේ  බනවමිය ඇති වුටව. අපි ඒකට ඉතව ්ව ක්ෂ්ඨණික පියවශය න්වතව.
ඒක වාවශව වවික විපතක්. ශම්ක අවාවශව වවික විපතක්. ශම්ක
අපි ඇති කය න්වත ප්ර න
ා යක්; නුෂ්ඨයය්  විසි්  ඇති කය
න්වත ප්ර ානයක්. එශහ නම් අපි ඒකට වශන කිය් න ඕනම.
මිනිවා බ්ව ඒකට වශන කිය් න ඕනම. මිනිවා බ් ශේ පැ්වශත් 
ෙලන විට ඒ අය ශම්කට විරුේා වුටව. මීශතොටමුල්ලට ශම් ගේණු
කවළ ශනන යන ශකොට, ශම්ක නවශ්වවශ් න ඔවු් ශේ පැ්වශත් 
ඔවු් ට පුළුවශ්  ශේවශල් කළව. නමු්ව ශේ පවලනඥය්  ඒ
අශඳෝනවවශට වවශ්  දු් ශ්  නැහැ.
දැ් වශ්ව අපි ඇවා ඇයලව, ඊළඟ ශේදවශවචකශය්  ශ ොකක්ද
ශවශ් ශ්  කියව ෙැලිය ුතතුයි. ශේ පවලනඥශයක් හැටියට ට නම්
ශපශන් ශ් , අශේ තරුට පයම්පයවවශට; ශම් ළfacebook"
පයම්පයවවශට, අ් තර්ජවල පයම්පයවවශට, ළe-mail" පයම්පයවශ
අයශේ ප්ර න
ා වශලට අපි පිළිතුරු ලෙව දු් ශ්  නැ්වනම්, ඒක ත යි
අපට ඊළඟට එන ශේදවශවචකය. Manpower resource crisis in
this country is going to be the next crisis. Take my word for
it. අශේ තරුට පයම්පයවවශට අවශ ය අායවපනය අපි ලෙව ශද් ශ් 
නැහැ; ශවශශළඳ ශපොශළ තිශෙන යක්ෂ්ඨව ටිකට ඔශයෝවතු ශදන
විධියට හැඩ නැශහ් න අවශ ය පුහුණුවීම් ටික ලෙව ශද් ශ් 
නැහැ. ශම්ක ත යි ඊළඟට එන crisis එක. ඒ crisis එක වුටවට
ප බවශ අපි නැවශත්ව කනනවටු ශවශයි. 1971ට වශඩව, 19 9ට වශඩව
වි වල වශ ශය්  ඊළඟ crisis එක එනවශව. ඒක violent crisis එකක්
ශනොශවශයි. නමු්ව ඒක ආකල්ප ය crisis එකක් ශවශයි. ශම්
අවශවාථවශ ශම් විවශවදශේ  ජ අලු්ව කළ නවකයට ර හව විධි නැන
කථව කළව; ළThree R's" - Reduce, Recycle, Reuse - නැන කථව
කළව; ප්රතිච්රීයකයටය නැන කථව කළව.
අශේ නුවශයඑළිය නැවා්රික්කශේ  හව ෙදුල්ල නැවා්රික්කශේ  කවළ
ශනොඩවශල් ශදකක් තිශෙනවශව. නුවශයඑළියට යන ශකොට හැට් 
නනයය ප බ කළව වි වල ගේණු වශළක් තිශෙනවශව. ඒ වශවශේ ,
නුවශයඑළිය ළඟට එන ශකොට නවනුඔය ගේණු වශළක් තිශෙනවශව.
අශේ යශට්  ශ්ව ලෙව න් නව යටවශල විශේියකය්  ලංකවවශට
ආවශව ඒ අය අපට කියනවශව, ''ශම් ගේණු කවළ නිවව ශම්ක
ශ්වවශලට්ව ෙලපවනවශව'' කියලව. ශම් නිවව ව වශැවිලි කර් ව් ත
ඇ තිවශයයව හැටියට නුවශයඑළිය නැවා්රික්කය ශක්් ද්ර කය ශනන
Cabinet Paper එකක් ඉනැපතප්ව කයලව තිශෙනවශව, ශම් ගේණු
වශළවශල් ශදකට ප්රතිඋ්වතය ශහොය් න. Pilot project එකක්
හැටියට හැකිතයම් ඉක් නි් , නවශ තවක්ෂ්ඨටය යටශ්ව ඒ කවළ
කළ නවකයටයට ලක් කිරී ට අප ෙලවශපොශයෝවතු ශවශනවශව.
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වශටවශල හව නවනුඔය ප්රශේ ශදශක් තිශෙන ගේණු කවළ ප්ර න
ා යට
විවඳුම් ලෙව ශද් නට අප ෙලවශපොශයෝවතු ශවශනවශව.
අනවනතශේ  ජ මීට්ව වශඩව වංශ  ජ ශවශලව; මීට්ව වශඩව නැඹුයට
හිතලව, ගේණු කවළ ප්ර ානය වම්ේ ාශය්  ජවතික ප්රතිප්වතියක්
අපි වමනැය ුතතුයි. අපශේ ශේ ය තුළ ශම් නැන ශහොඳ අදහවා
තිශෙනවශව. තවක්ෂ්ඨටය හයහව කවළ කළ නවකයටය කිරී ට
පුළුවශ්  ශහොඳ දැනු ක් තිශෙන පිපතවක් ඉ් නවශව.
උදවහයටයක් වශ ශය් , ජී.ඩී. ය්වනසිපත හතව, ශජයෂ්ඨාධ
කථිකවචවර්ය, යවවයනික හව ක්රියවවශලි ඉංජිශ් රු, ශ ොයටුවශ
වි වශ
ා විදයවලය. ඔහුශේ වශචනවශලි්  කියනවශව නම්, ''කවළ
කළ නවකයටය වම්ේ ාවශ කථිකවවශක් ව වජය තුළ වශහව ශනොඩ
නැන්ය ුතතු අතය, නිවශැරැනැ විදයව්ව ක තවක්ෂ්ඨටය ඒ වඳහව වවිත
කළ ුතතුය. කවළ වම්ේ ාශය්  ආකල්ප ය ශවශනවක් අායවපන
ර ය තුළ ශවශන වව වනය ජනතවවශ තුළ ඇති කිරී ප්රාවන
අභිශයෝනයකි. ශ
අභිශයෝනය ජය නැනී වඳහව වශහව කටුතතු
කළ ුතතුය.'' කියව ප්රකව කයනවශව. එවශැනි අදහවා අශේ ව වජශේ 
තිශෙනවශව. ශම්වශව ක්රියව්ව ක කය් ශ්  ශකොශහො ද? ශම්වශව
වවර්ථකද? පළව්ව පවලන ැතිවශයටය - Local Government
elections - අනිවශවර්යශය්  පැවශැ්වවිය ුතතුයි. ශේ තය ඒකයි.
කවුරු නැනුවශ්ව, පැයදුන්ව ත ් ශේ ප්රශේ ශය්  ගේණු කවළ
ෙැහැය කය් නට ඒ පළව්ව පවලන ආයතනයට පැහැනැලි වශනකී ක්
තිශෙනවශව. එවිට ශනොශයගේ්ව වශයවපිති එනවශව. ශ්ව නිෂ්ඨාපවදන
ප්රශේ වශලි්  ට්ව දැ්  වශයවපිති ශෙොශහො යක් එනවශව. අපි ඇයි
ශම්වශව ක්රියව්ව ක කය් ශ්  නැ්වශ්ව?
ක්රියව්ව ක කය් ශ්  නැ්වශ්ව, ක්ෂ්ඨණික තීයට අයශනන ඒවශව
ක්රියව්ව ක කිරී ට ශනොහැකි විධිශේ  යම් කිසි අක් පවක්කම් අශේ
පපතපවලන ර ශ දය තුළ පැහැනැලිවශ තිශෙන නිවවයි. අපි ශම්කට
විවඳුම් ලෙව නැය ුතතුයි. වශයවපිති ක්රියව්ව ක කිරීශම් ජ ව හය
ශේ පවලනඥශයෝ commissions ෙලවශපොශයෝවතු වශනවශව. අපි
ඒක ශහොඳට ද් නවශව. Commissions ෙලවශපොශයෝවතුශවශ්  සිටින
පුේනලය්  නිවව ශම් වශයවපිති ක්රියව්ව ක වශ් ශ්  නැහැ.

ව හය අවශවාථවවශල commissions ඉල්ලව තිශෙනවශව කියලව්ව
අපි ද් නවශව. නමු්ව, ශපෞේනලික වශයවපවපතකය් ට ඒවශව ශද් න
ෙැපත නිවව ඒ ශනොල්ල්  එ වශයවපිතිවශලි්  ඉවශ්ව වශනවශව. ගේණු
කවළ ඉවශ්ව කිරී ට, ඒවශව කළ නවකයටය කිරී ට ඕනම තයම්
විවඳුම් තිශෙනවශව. ගේණු කවළවශලි්  energy නිෂ්ඨාපවදනය කිරී ,
national grid එකට ඒ විදුලි ෙලය ලෙව  ජ වශැනි ඕනම තයම්
විවඳුම් තිශෙනවශව. නමු්ව, ඒවශව ලෙව න් න අපට ශේ පවලන හව
පපතපවලන ක්තියක් නැහැ. ව නිශයෝජනය කයන නැවා්රික්කශේ 
තිශෙන වශටවශල හව නවනුඔය dump එකට Cabinet approval එක
ලැබුටවට ප බවශ
Request for Proposals - RFPs කැඳවශනවශව.
ඒවශව ශේය ය අයශනනු්ව එ් න පුළුවශ් , විශේය ය අයශනනු්ව
එ් න පුළුවශ් . ඉතව
පැහැනැලි ර ශ දයක් පවවිච්චි කයලව
Cabinet tender process එකකට ගිහිල්ලව ඒ වශයවපිති ශදකට
ශහොඳ පුේනලය්  ශතෝය් න අපි ෙලවශපොයයව්වතු වශනවශව. ඉති් 
ඇයි ශම්වශව අශනක් තැ් වශල්ව කය් න ෙැපත? ශේ ප්ර න
ා ය
ඒකයි.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔෙතු වට තවශ විනවඩියක් තිශෙනවශව.

ෙුණ නවින් ිනසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு நவீன் திஸொநொயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)
දැ්  අපි යම් කිසි ශේදවශවචකයකට මුහුට දු් නව. අපි ඇවා
ශදක අපත් න ය් ශ්  තවශ ශේදවශවචක කීයකට මුහුට  ජලවද?
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 බනවමි ආවශව. තවශ්ව ශනොශයගේ්ව වාවශව වවික ශහෝ අවාවශව වවික
විප්ව අපට සිේා වශ් න පුළුවශ් . නමු්ව, ශම් ගේණු කවළ ප්ර න
ා ය
වම්ේ ාශය්  අප සියලුශදනව එකතු ශවශලව මීට වශඩව විධි ්ව
ජවතික ප්රතිප්වතියකට ය් න පුළුවශ්  නම්, ශහොඳයි කියමි්  ව
නිහඬ වශනවශව. ශෙොශහො වාතුතියි.

[අ. ව. 2.51]

ෙුණ සනත් නිනාන්ත ප්පප්ර්දා මහතා
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த தபசரரொ)

(The Hon. Sanath Nishantha Perera)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි ඔෙතු වට වාතුතිය පුද කයනවශව,
ශම් කවයටය ශවශනුශවශ්  කථව කය් නට ට ශවශලවවශ ශවශ්  කිරී
වම්ේ ාවශ. ශලෝකය කම්පව කයමි්  අපි කවුරු්ව ශනොහිතපු
ශදයක් ත යි ශම් සිේා වුශඩු. අශේ යශට් අහිංවක පවුල්
නටනවවශක් විපතට ප්ව කයමි් , අහිංවක ජීවිත නටනවවශක් ශම්
ගේණු ක් දට යට වුටව. එවශැනි ශවශලවවශක ශම් ප්ර ානය පිළිෙඳවශ ට
කථව කය් නට අවශවාථවවශ ලෙව  ජ පිළිෙඳවශ ව නැවශත වශයක්
ඔෙතු වට වාතුතිය පුද කයනවශව. ඒ අවශවවනවවශ් ත සිදුවී නිවව
අශේ යටට අහිමි වුණු ජීවිත හව ශේපළ ශවශනුශවශනු්ව, ඒ වශවශේ
තුවශවල ලැබූවශ්  ශවශනුශවශනු්ව ඒ පවුල්වශලට අශේ ශ ෝකය හව
කනනවටුවශ ශම් ශවශලවශ  ජ පුද කය් න ව කැ ැතියි.

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, විශ ෂ්ඨශය්  ශම් සිේධිය
ශපෞේනලිකවශ ට වංශ  ජ වශ් න ශහතුවශක් තිශෙනවශව. ශම්
සිේධිය්ව එක්ක අපට දැනන් න ලැබුටව, අපි්ව එක්ක අශේ පක්ෂ්ඨ
මූලවාථවනශේ , අශේ
හි් ද යවජපක්ෂ්ඨ
ැතිතු වශේ කවර්ය
ඩුඩලයට ශෙොශහො කිට්ටුශවශ්  වශැඩ කයපු 'ශම්නකව' කියන
වශහෝදපතය, ඇයශේ වාවශවමිපුරුෂ්ඨයව, ඇයශේ දරුවශ්  ශදශදශනගේ
ශම් ගේණු ක් දට යට වුටව කියලව. ඒ පවුශල් එක එක දරු
පැටියවයි ඉතිපත වුශඩු. එදව සිංහල අවුරුේදට කම පවර්වලයක්
අයශනන ශනදපත්  ගිය දරු පැටියව ප ටයි ඒ පවුශල්  ඉතිපත
වුශඩු. අපි්ව එක්ක එකට හිටපු කඩුඩවය රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 15ට
ආව් න මුදලක් ඒක යවිය කයලව ඒ දරුවශවශේ අනවනතය
ශවශනුශවශ්  ලෙව දු් නව. ඒ වඳහව කැප වුණු, වශැඩ කයපු
සියලුශදනවට ව වාතුතිය පුද කයනවශව. ඒ වශවශේ ලක්වශවසී
ජනතවවශශන්  අපි ඉල්ලී ක් කයනවශව, එවශැනි තවශ්ව දරුශවශෝ
ඉ් නවශව නම් ඒ අයට්ව උදවු කය් න කියලව.
ශම් සිේධිය පිළිෙඳවශ කථව කයේ ජ අපි ආපවාවට හැපතලව
ෙල් න ඕනම.
්ව, පළව්ව පවලන ආයතනයකි්  ශේ පවලනය
පට්  න්ව පුේනලශයක්. ප්රවශේය ය ව වවශක
් ්රීවශයයගේ,
ප්රවශේය ය ව වවශක විපක්ෂ්ඨ නවයකවශයයගේ, පළව්ව ඇ තිවශයශයගේ
හැටියට ශදවශතවවශක් ඉඳලව පවර්ලිශම්් තුවශට ආ ශකශනගේ හැටියට
ව දකිනවශව, ශම් නැටලුවශට ප්රාවන ශහතුවශ වශ් ශ්  පළව්ව පවලන
ආයතන ක්රියව්ව ක ශනොවී , පළව්ව පවලන ආයතනවශල හජන
නිශයෝජිතය්  ශනොසිටී කියලව. ශ ් න, ශම් නිවව අද ව හය
යවජය නිලාවපත්  හිතවශනන ඉ් නවශව, ශම්ක ඔවු් ශේ ශපෞේනලික
බූදලයක් කියලව. ඔවු්  දකි් ශ්  ඔවු් ශේ office කව යය
ප ටයි. එශහ නැ්වනම්, කවර්යවල  වමිය ප ටයි. ඔවු් ,
ඔවු් ශේ කවර්යවල  වමිය හදව න් නවශව. කවර්යවල  වමිශේ  වශැටවශල්
නහනවශව; මත ට නල් අල්ලනවශව; ල් හිටවශනවශව; air-conditioners
වවි කයනවශව. හැෙැයි, පවය ශදපව තිශෙන ගේණු ටික ඉවශ්ව
කය් ශ්  නැහැ.
වර්නශේ  නිවිලව තිශයන ෙල්බ් එක නැන ෙල් ශ්  නැහැ.
මිනී පිටියක තිශයන කැලය  බේා කය් ශ්  නැහැ. අද අශේ
ප්රශේ වශල රවමීය වර්නවශල අඹයව ෙැඳිලව තිශය් ශ් ; උඩි් 
කැශල් වශැවිලව. ඒ වර්නවශල අලු්වවශැඩියව කටුතතු කය් න, එශහ
නැ්වනම්  බේා පවිත්ර කය් න ශවවශකය්  ශයොදවශ් ශ්  නැහැ.
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ශම්වශවට ප්රාවන ශහතුවශ හැටියට අපි දකි් ශ්  පළව්ව පවලන
ආයතන ක්රියව්ව ක ශනොවී යි.
පළව්ව ව වශ විදුලි ෙල ඇ තිවශයයව හැටියට හිටපු
කවලශේ  අශේ පළවශ්ව තිශයන ේවතල් ගුඩුක්වශ, සි් නගුඩුක්වශ,
පල්ලියවශ්වත, උච්චමුශඩු, පලුනහතුශර් වශවශේ දූප්වවශලට ජවතික
විදුලිෙල පේාතිය ශනනිය් න පුළුවශ් ක ක් තිබුශඩු නැහැ. ශම්
දූප්වවශලට විදුලිය ලෙව ජ වඳහව විකල්ප ෙල ක්ති වශැඩ වටහන
හයහව සූර්ය තවපශය්  විදුලිය ලෙව ශදන සූර්ය ශකෝෂ්ඨ වශැඩවටහන
අපි ක්රියව්ව ක කළව. ශම් වඳහව සූර්ය ශකෝෂ්ඨ පේාති ශන් වශන
ආයතනය ජර් නිය හයහව ත යි අපි්ව එක්ක වම්ේ ා වුශඩු. ඒ
ආයතනශේ  ශකොටවාකරුවශගේ වුශඩු ශම් යශට් හිටපු
ජනවධිපතිවශයශයගේ වූ ශී.ආර්. ජයවශර්ාන හතවශේ මුණුබුශයක්;
ජයවශර්ාන ශකශනක්. එතු ව ත යි ශම් කටුත්වතට වම්ේ ා
ශවශලව ඒ වැපයීම් කටුතතු කශළ. එතු ව එදව වශයඹ පළවතට ජර් ් 
 බදු හ්වවශරු කඩුඩවය ක් අයශනන ආවශව. ඔවු්  කි වශව, ''ගේණු
කවළ තිශයනවශව නම් අපට ශද් න. ගේණු කවළවශලි්  විදුලිය
නිෂ්ඨාපවදනය කිරී ට අපි උද කය් නම්'' කියලව. නමු්ව අශේ
වශයඹ පළවශ්ව තිශයන ගේණු කවළ ප්ර වටය නටනය කයලව
ෙැලුවශ්ව ඒ ප්ර වටය නැ විදුලිය නිෂ්ඨාපවදනය කය් න. ඒ නිවව අපි
ඔවු්  ශයොමු කළව, ශකොළඹ හ නනය ව වවශට. ඉ්  ප බවශ
ශ ොකද වුශඩු කියලව ප බවිපයම් කය් න අපට ෙැරුවශ ගියව.
හැෙැයි, අපි ඒ නිසි ඟ ශප් වී කයලව ඔවු්  ශයොමු කළව. නමු්ව
ඇයි, ඔවු්  ශම් වශැශඩ්ට අත නැහුශ නැ්වශ්ව කියලව
ද් ශ් 
නැහැ.
ඊට ප බවශ ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨ ැතිතු වශේ කවලශේ  එදව
තිබුණු පපතවය වංවිාවන ව ඟ වවකච්ඡව කයලව අශේ පු්වතල
ප්රශේ යට ශම් ගේණු ශනශන් න ශයෝජනව කළව. ඒ අවශවාථවශ
පු්වතල ප්රශේ ශේ  ් ්රීවශයයගේ හැටියට අපි අශේ විශයෝාතවවශ
ප්රකව කළව. ගේණු ශයොක් නිකම් නිකම් පු්වතල ට ශනන්ව
දව් න එපව, ශම් වශැශඩ්ට අපි විරුේායි කියලව අපි විරුේා වුටව.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, අශේ ව හය ශේ පවලනඥය් ,
ව හය නිලාවපත්  හිතවශනන ඉ් ශ්  පු්වතලම් නැවා්රික්කශේ 
ඉ් ශ්  බූරුශවශෝ කියලවයි. එශහ ත යි හිතවශනන ඉ් ශ් . ඕනම
ගේණු ශනොඩක් පු්වතල ට තල්ලු කය් න පුළුවශ්  කියලව ත යි
ඔවු්  හිතවශනන ඉ් ශ් . ඒ නිවව ත යි එක්තයව කවලයක ජ
''ඇශ පතක්  හඬ'' පු්වතල ට එ ශ . ලංකවවශ වශශට් 
ඇශ පතක්  හඬ එපව කියේ ජ පු්වතල ඒක වයන්වතව. ඊට ප බවශ
ශනොශයොච්ශචෝශල් තවප විදුලි ෙලවනවයය වය න්වතව. මුළු යට
එපව කියපු ඒ තවප විදුලි ෙලවනවයය පු්වතල ට ශනනැල්ලව
ඇශට වශව. යට වශශට් හද් න ෙැපත ඇවාෙැවාටවා ශකොම්පැනි
පු්වතල ට ත යි ශනනැ්ව අත හපත් ශ් .
වශයඹ පළව්ව
ව වශ කැමතනට් ඩුඩලය නිශයෝජනය කයන ශවශලවශ ශලොගේ
ආයවවුලක් ඇති කය න්වතව.
ජීවශ්ව ශවශන නශම්,
ආයච්චිකට්ටුශ
එක්තයව ඇවාෙැවාටවා ශකොම්පැනියක් හදන
ශවශලවශ , යියවවශ විහවය පයම්පයවශ විහවය 14ක වාවශවමී් 
වශහ් ශවලව ඒකට විරුේා වුටව. උ්  වශහ් ශවලව විරුේා ශවශේ ජ
ෙලහ්වකවයශය්  ශනනැල්ලව ඒක ඇශට වශව. ශම් සිේධිය හයහව
අශේ යියවවශ විහවය පයම්පයවශ ්ව අද නැටු ක් ඇති ශවශලවයි
තිශය් ශ් . ශම් ශහතුවශ නිවව ඒ විහවය පයම්පයවශ වාවශවමී් 
වශහ් ශවලව අතය නැටුම් ඇති වී තිශෙනවශව. ප්රශේ යකට වින
කයන ශ ොනවශව හපත ශදයක් ශනශනනවශව නම්, ඒවශව ත යි
පු්වතල ට එවශ් ශ් .
පළව්ව ව වශ සිටිේ ජ එක්තයව යවජය
නිලාවපතශයක් ශයෝජනවවශක් ශනනවවශව. අශේ
් ්රීවශරු් ට
ආයවානව කළව, ළශහොඳ වශයවපිතියක් තිශයනවශව. ඒක පු්වතල ට
ශද් නයි ය් ශ් ළ කියලව. ඒ ශහෝටලය්ව
ට
තකයි.
''කැ් ඩිය්  රීච්'' ශහෝටලශේ  ත යි ඒ වවකච්ඡවවශ ලමවාති කයලව
තිබුශඩු. අපි කට්ටිය ඒකට ගියව. ගියවට ප බවශ දැන න්වතව ඒ
වශයවපිතියට අක්කය 1,000ක් ඕනම කියලව. ඒ වඳහව ආන ක්වශ
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[නරු වන්ව නි ව් ත ශපශර්යව හතව]

ආවනය ත යි ශතෝයව න් ශ් . අක්කය දවශහ, අක්කය පනහක
වශළක් කපලව නැ වශල තිශයන දැවි ශතල් ශනනැල්ලව ඒ වශළට
පුයවශනවශව. හිරු ය ාමිය නිවව ශම්වශව ෂනී වශනය ශවශලව ග්රීවා ෙවශට
ප්ව ශවශනවශව. ඒ වශළ පිපතලව ඉවශය වුටවට ප බවශ ඒ අක්කය 50 වශවව
ද ව තවශ තැනකි්  අක්කය 50ක වශළක් හදනවශව. ඒ විධියට ත යි ඒ
වශයවපිතිය කය් න ගිශේ .
ඒ නිලාවපත හතවශන්  ඇහුවශව, ඔය
කියන අක්කය 50 තුළ නැවශත වශතවවශක් නහක් ශකොළක් පැළ
ශවශ් ශ් , එය වවයවශ්ව  වමියක් ශවශ් ශ්  කවශදවද කියලව. එතු ව
කියනවශව, ''ජීවිශ්ව කවශදවවශ්ව ඒක ශවශ් ශ්  නැහැ'' කියලව. ශහොඳ
ශහොඳ වශයවපිති එේ ජ අහවශල් අහවශල් නැවා්රික්කවශලට ශ්  ය් ශ් .
ඒ නිවව ශම් වශයවපිතිය්ව ඒ නැවා්රික්කවශලට ශද් න කියලව
කි වශව. වශයඹ පළවතට ශම්ක ශනශනනවශව නම්, මුලි්  ගේරුටමනල
නැවා්රික්කශේ  පට්  න් න, පට් අයශනන ප්රනතිය ශප් වශ් න,
ශහොඳයි නම් පු්වතල ට ශද් න, එශහ නැතුවශ ශවය ගේණු
පු්වතල ට ශනශන් න එපව කියලව
කි වශව.
ඒ පිළිෙඳ
කලෙැනමනියක් ඇති කයලව ශම් වශයවපිතිය ශනන එන එක නතය
කළව. ඊට ප බවශ ඒ ප්රශේ යට එන තවශ එකක් ත යි ශම් ගේණු. අපි
හැ ශදයක් අ බෙවශව ජවශ දකින මිනි බ්  ශනොශවශයි. මූලවවනවරූඪ
නරු ් ්රීතු නි, ශ තැන ජ අපට ප්ර න
ා යක් තිශෙනවශව.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔෙතු වට තවශ විනවඩියක කවලයක් තිශෙනවශව.

ෙුණ සනත් නිනාන්ත ප්පප්ර්දා මහතා
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த தபசரரொ)

(The Hon. Sanath Nishantha Perera)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ශම් ගේණු ටික අයශනන
ය් ශ්  ශකෝච්චිශය්  නම්,
ඒවශව ශනන යන ර ශ දය
ශ ොකක්ද? පවය නැනට shopping bags  බළශේ යනවශවද, පවය නැශේ
ඒ ඉවා ටික නලනවශවද, ශදපැ්වශ්ව ජීවශ්වවශන මිනි බ් ට ශම්වශවශේ 
නඳ  බවශඳ දැශනනවශවද, ගේණු ශනනයම වඳහව ශවශන දුම්පතය ැනැපත
හදනවශවද? විශ ෂ්ඨ දුම්පතය ැනැපත හදලව ඒවශව න්්  ශම් ගේණු ශනන
යනවශව නම් අපට නැටලුවශක් නැහැ.

ඟ නැශේ ගේණු ජලය ශපශය් නට ෙැහැ, ගේණු නඳ වශහනය
ශවශ් නට ෙැහැ. ශ ොකද, අශේ ප්රශේ වශල පනැංචි ශවශ් න ඉඩ ක්
නැති මිනි බ්  වි වල ප්ර වටයක් දුම්පතය යක්ෂිතවශල ඉඩම් ෙදු
අයශනන පනැංචිශවශලව ඉ් නවශව. ඒවශවශේ  වි වල ජනනහනයක්
සිටිනවශව. එශහ වුශටෝව ඒ අහිංවක මිනි බ්  ප . ශම්ක අපට
ප්ර න
ා යක්.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ට තවශ විනවඩි ශදකක
කවලයක් ශද් න, පු්වතල නැවා්රික්කය නිශයෝජනය කයන
විපක්ෂ්ඨශේ  එක එක ් ්රීවශයයව නිවව.
ශදශවශනි කවයටය ශ යයි. ශම් ගේණු කවළ ටික අයශනන
ය් ශ්  වාවශව වවික වශනව් තයයක් ළඟටයි. වශන ජීවී්  සිටින වශන
වංයක්ෂ්ඨට කලවපයක් ශවශත ශම් ගේණු කවළ ටික ගිහි්  ද ් නයි
හද් ශ් . අපි දැනට්ව දකිනවශව, ශම් ගේණු කවළ කවලව ව හය
තැ් වශල අලි, ශකොටි, වශල බ්  ැශයන හැටි. අපි කයන වශැයනැවශලට
ශම් අහිංවක වතු්  ජීවිතවශලි්  වශ් නැ ශනවශ් නට අවශ ය නැහැ.
ඊළඟ කවයටය ත යි සිශ ් ති නිෂ්ඨාපවදනය වඳහව හුණු නල්
ලෙව නැනී නිවව ව හය වාථවනවශල අඩි 100 නට්  වශළවශල්
හමපතලව තිබී . ඒවශවශේ  වි වල වශතුය ප්ර වටයක් තිශෙනවශව.
වශනවතවිල්ලුවශ ප්රශේ ශය්  ත යි පු්වතල නැවා්රික්කශේ  වි වල
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පවුල් ප්ර වටයක් පවනීය ජලය ලෙව න් ශ් . මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි, ශම්ශක් ශහොඳ ළිං අටක් තිශෙනවශව, තු් සිය හැටපවා
දවශශව උතුයන.  වනත ජලයට ශම් ගේණු කවළ එකතු වුටව ,
විව වශවයූ්  ඇතිවී
නිවව ශම් අහිංවක මිනි බ්  ැශය් නට
වුට්ව පුළුවශ් ක තිශෙනවශව. ළශම් සියල්ල එපව, අපි ශම්කට
විරුේායි, විරුේායි, විරුේායි, විරුේායිළ කියලව ආඩුක්වශ
ශපයශළනකම් කම නහලව ගේපතරු වතුටක් ලේ නට අපි සූදවනම්
නැහැ. ඇ්වතට අපි ශම් ප්ර න
ා යට උ්වතයයක් ශවොය් නට ඕනම.
අපි ඒ වඳහව න යය ලීයි. එදව ශනෝධව ය යවපක්ෂ්ඨ ැතිතු වශේ
කවලශේ  ඒ වඳහව ශහොඳ ශයෝජනවවශක් තිබුටව. ඒවශව පපතවයයට මු බ
ශනොවශන ආකවයයට ඇ බරුම්කයටය කයලව ර වශ්ව වශැඩ
පිළිශවශළක් ක්රියව්ව ක කය් න ශයෝජනව වුටව. ශම් ගේණු කවළ
පවනීය ජලයට එකතු ශවශ් ශ්  නැ්වනම්, ජල ට්ට ශෙොයලු
ශහෝ පවා ශහෝ දවලව වශහනවශව නම්, ඊළඟට ශම් ගේණු කවළ
නිය වනුූලලවශ ඇ බරුම්කයටය කයලව, ඒ ශකොටවා ටික නැවශත
වශතවවශක් පවා ශහෝ ශ ොනවශව ශහෝ දවලව වශහලව දවනවශව නම්, ඒශක් 
වතු් ට, වශන ජීවී් ට ප්ර න
ා යක් ශවශ් ශ්  නැ්වනම්, විල්ප්වතු
අ ය  වමියට ශම්ශක්  නැටලුවශක් ශවශ් ශ්  නැ්වනම් එයට අශේ
විශයෝාතවවශක් නැහැ. එශහ නැතිවශ අශේ නැවා්රික්කශේ  ජනතවවශ පු්වතලශම් මිනිවා බ - ශේන ඕනම ශදයක් වය න් නට
ලැහැවාතියි කියලව හිතවශනන ශම් කටුත්වත කයනවශව නම්, අපි
ඒකට ඉඩ ශද් න සූදවනම් නැහැ.
අද අශේ ආනමික නවයකය්  ශම් ප්ර න
ා යට ැනැහ්ව ශවශලව
සිටිනවශව. ඒ නිවව එ ආනමික නවයකය් වශ විශ චනය කයනවශව.
අශේ අනයදගුරුතු ව ප්රසිේධිශේ  කි වශව, ආඩුක්වශ හිතුවශක්කවය
විධියට වශැඩ කයලව සිය නැවි හවනි කය න් නයි ය් ශ්  කියලව.
අපට ශම්වශව කථව කයලව ශබ්යව න් න පුළුවශ්  ශවශයි.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, හිතුවශක්කවය විධියට නැතිවශ
ශම්වශව නැන වවකච්ඡව කයලව ජනතවවශට අහිතකය ශනොවශන
ආකවයයට ශකශයනවශව නම් අශේ කිසි විශයෝාතවවශක් නැහැයි
කියන කවයටය තක් කයමි් , ට අවශවාථවවශ වලවව ජ පිළිෙඳවශ
ඔෙතු වට හදවශති්  වාතුතිය පුද කයමි්  ශේ කථවවශ අවශව් 
කයනවශව.
[අ. ව. 3.03]

ෙුණ (පූජය) අතුදලිප්ේ දතන හිමි

(ைொண்புைிகு (ெண.) அத்துரலிசய ரதன சதரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, අද ඉතව වශැදන්ව විවශවදයක්
පැවශැ්වශවශ් ශ් . මුලි් 
කිය් නට ඕනම, හව වි වල ගේණු
ක් දකට යටශවශලව ශම් වශන විට 33 ශදශනගේ ප ට පිපතවක් මිය
ගිහි්  තිශෙනවශව. ඒ හැ ශදනව ගේණු අතය ත ් ශේ ජීවිත
අශේක්ෂ්ඨවශවශ්  නැන නටනක් නත කයලව මිය ය් න ඇති. ඒ වම
ශදනවට අනුශ දනීය වංශ නය ප්රකව කයමි්  කථවවශ පට් 
න් නට
කැ ැතියි.
හිතනවශව මීට්ව වශඩව විවශවදවප් න
ශනොවශන විධියට යට නැන හිතලව අපි ශම් වංවශවදය කළ ුතතුවශ
තිබුටව කියලව. ශම් නරු ව වශ කථව කළ කිහිප ශදශනගේශේ
කථව අපි අහශනන හිටියව. ව හය අය ඉතව වශැදන්ව අදහවා ශම්
ව වවශට ඉනැපතප්ව කළව. ට තිශේ ශ්  ඉතව වාවශල්ප කවලයක්
නිවව
කැ ැතියි ප්රවශයෝගිකවශ ශම් ප්ර න
ා ය විවඳව නැනී ට
දැකපු වහ ශේ අ්ව දැකීම් ඔවාශව යම්කිසි ශදයක් ශම් ව වවශට
ප්රකව කය් නට.

ජපවනය, ශකොපතයවවශ ඇතුළු ආසියවතිකශේ  ශෙොශහෝ යටවශල්
ශම් වම්ේ ාශය්  අද විදයව්ව කවශ වි වල නශ ෂ්ඨට සිදු කයලව
තිශෙනවශව. ට කලි්  කථව කළ පු්වතලම් නැවා්රික්කශේ 
් ්රීතු ව කි වශව වශවශේ කිසි විධියකි්  පවට, ජලයට විව
වශවුතවශක් එකතු ශනොවශන විධියට කවළ ප්රතිච්රීකයටය කිරීශම්
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විදයව්ව ක ර දැ්  වකවා ශවශලව තිශෙනවශව. විශ ෂ්ඨශය් 
ශදොම්ශේ ජීවශ ය ප්රතිච්රීකයට වශයවපිතිය ඉතව ශහොඳි්  සිේා
ශවශනවශව. දැ්  අපට තිශෙන ප්ර න
ා ය, මුලි්  මීශතොටමුල්ලට
කය් ශ්  ශ ොකක්ද කියන එකයි. ශකොළඹ ප්රශේ ශය්  නැනපතව
ශටෝ  1,000කට ආව් න ප්ර වටයක් කවළ එකතු ශවශනවශව.

ශම් වඳහව අපට කළ හැකි ශේවශල් ශ ොනවශවද? ශ හි අක්කය
20ක් තිශෙනවශව. එතැන ජ ශම් ගේණු අපට ප්රතිච්රීකයටය
කය් න පුළුවශ් ද? මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, එය කළ
හැකියි. ඒ වඳහව ජර් ් , ඉතවලි ශකොම්පැනි සූදවනම්. ජපවනශේ ,
ශකොපතයවශ පපතවය ආයතන්ව ව ඟ ශම් නැන කථව කළව ඒ අය
එකඟ ශවශලව තිශෙනවශව, වි වල මුදලක් ආශයෝජනය කයලව
ශ තැන ජ , අවුරුේදක් වශවශේ කවලයක් තුළ ශම් ගේණු ශවශ් 
කිරී ට්ව, ඒවශවයි්  ශපරල් නිෂ්ඨාපවදනය කිරී ට්ව, විදුලිය
නිෂ්ඨාපවදනය කිරී ට්ව, ජීවශ වශවුත නිෂ්ඨාපවදනය කිරී ට්ව යනව ජ
වශ ශය්  එක විට ආකවය තුනක වශයවපිතියක් ක්රියවවශට නඟ් න
ඒ අය එකඟ ශවශලව තිශෙනවශව. එ නිවව ගේණු තිශෙන
වාථවනශේ  ජ අපට ශ
නැටලුවශ විවඳ් න පුළුවශ් . නඳ එන
එක්ව ක්ෂ්ඨණිකවශ නැවශැ්වවීශම් වි වශය් , හැකියවවශ්  තිශෙනවශව.
දැනට ක්ෂ්ඨණිකවශ අප කය් ශ්  ශ ොකක්ද කියන එක නැන ව
හිතන විධියට ආඩුක්ශ වවකච්ඡවවශක් තිශෙනවශව. අප්ව ඒ
වවකච්ඡවවශට දවයක ශවශලව, ඒ ජනතවවශට ශදන ඉක් ්  විවඳු
ශ ොකක්ද කියලව කල්පනව කය් නට ඕනම.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, මීශතොටමුල්ශල් ජනතවවශ ශම්
වව වි වල කවලයක් ශම් ගේණු ක් ද ව ඟ ජීවශ්වවී පිළිෙඳවශ අශේ
අවශාවනය ශයොමු ශනොකිරී නැන අප කනනවටු ශවශ් න ඕනම. යශට්
වශන කිවශ ුතතු සියලු යවජය නවයකය්  -ගිය ආඩුක්ශ ්ව, ශම්
ආඩුක්ශ ්ව- ශම් නැන ලීජවවශට ප්ව ශවශ් න ඕනම. යම් යටක
ජනතවවශ ගේණු ක් දක් නිවව මිය යනවශව යනවශව නම් එය වි වල
ලීජවවශකට කවයටයක්. ශම් යට ඒ තයම් ප බනවමී ශනොනැුතණු යටක්
ශනොශවශයි. අායවපනය ලැබූ මිනි බ්  ශම් යශට් ඉ් නවශව. දගේණු
ආසියවශ තිශෙන ශහොඳ නනයය ශකොළඹයි කියව වශවර්තව කය
තිශෙනවශව. අශේ යශට් වවක්ෂ්ඨයතවවශ අනූ නටනට ඉහළි් 
තිශෙනවශව. ජීවිත අශේක්ෂ්ඨවවශ අවුරුදු 70ට ඉහළි්  තිශෙනවශව.
එවශැනි යටක ශ වශ්  විපතක් සිදුවී නිවව අශේ ශේ පවලකශයෝ,
නවයකශයෝ ජනතවවශට වශඩව ප බපසි්  සිටින ෙවශ අපට පිළින් න
සිේා ශවශනවශව.
නරු ජනවධිපතිතු ව නිගේ්ව කළ ශම් නැවට් නිශ දනය වශැරැනැ
ආකවයයකි්  ව හරු අර්ථ නිරූපටය කළව. එශහ කිසි වශැරැනැ
අර්ථ කථනයකි්  ශනොශවශයි, ශ හි අවශ යතවවශ වැලකිල්ලට ශනන
ත යි ශම් නැවට් නිශ දනය නිගේ්ව කශළ කියන කවයටය ව
කිය් න ඕනම. ශකශව නමු්ව, මීශතොටමුල්ශල් මිය ගිය ජනතවවශ
ශවශනුශවශ්  මුළු යශට් කවළ කළ නවකයටය පිළිෙඳ තී් දුවශක්
අයශනන, එය ප්රවශයෝගිකවශ ක්රියවවශට නඟලව, ශලෝකයට්ව
ආදර් යක්  ජ ට අප අධිෂ්ඨාධවන කය න්වශතෝව, ශම් විපත අපට
වශවවනවවශක් ෙවශට හයවශව න් න පුළුවශ් .
ශම් කවළ එකතු වශ් ශ්  ශකොශහො ද කියව ව දැ් 
කිය් නම්. පුංචි ශනවශල්වශල වශවශේ ශලොගේ ශනවශල්වශල්ව නිහවාත
ට්ටමි්  කවළ එකතු ශවශනවශව. ඒ වශවශේ යවජය ආයතනවශල
වි වල වශ ශය්  කවළ එකතු ශවශනවශව. ේ ානවනවයය න්වශතෝව,
ආහවයපවනවශලි් , තවශ්ව විවිා ට්ටමි්  ල අපද්රවශය, කැළි කවළ
ශටෝ  3,000ක් ප ට එකතු ශවශනවශව. ඒ වශවශේ
හ
ශයෝහල්වශලි් ,
හමුදව
කඳවුරුවශලි් ,
පවවල්වශලි් ,
වි වශ
ා විදයවලවශලි්  කවළ වි වල ප්ර වටයක් එකතු ශවශනවශව. ශම්වශව
ත යි වි වල වශ ශය්  කවළ එකතු වශන ායවාථවන.
ඊළඟට, Manning Market එශක් නයක් වුණු එළවශලු වහ
පලතුරු වශර්න ප ටක් වව වනයශය්  ශටෝ  30ක්, 40ක් ප ට

1682

නැනපතව එකතු ශවශනවශව. ශම් සියල්ල එකතු ශවශලව ත යි ශම්
ශටෝ  1,000 වකවා වශ් ශ් . ශම්වශවට අපට කය් න පුළුවශ් 
ශ ොකක්ද? අපට ඉක් නි්  කය් න පුළුවශ්  ශදය ත යි, ශම්
පිළිෙඳවශ ජනතවවශ වි වල වශ ශය්  දැනුවශ්ව කිරී . එන ඉපතදව
නැනශේ  ශහෝ ඊළඟ ඉපතදව නැනශේ  අපට ශම් කටුත්වත පට්  න් න
පුළුවශ් . මිනි බ් ට වජන තුනක්  ජලව, ඒ වජන තුනට අවශ
වශ ශය්  ඒ වඩුඩ එකතු කය් න කිය් න ඕනම. ශ තැන ජ
ප්ර න
ා යක් තු වුටව, ඒ වජන තුනට ද ් න ෙැපත ඒවශවට ශ ොකද
කය් ශ්  කියව. ඒවශව ළවිවිාළ කියව නම් කයලව අපට හතයවශැනි
එකක් ද ් න පුළුවශ් . ළතවශ්ව ඒවශව ද ් න තිශෙනවශව, ඒවශවට
ශ ොකද කය් ශ් ?ළ කියව උදය නම් ් පිල ් ්රීතු වශේ
කථවශ  ජ ඇහුවශව. අපට ඒවශව ළඅ තයළ කියව තවශ්ව එකකට
ද ් න පුළුවශ් . ඒවශව ටිකයි එකතු වශ් ශ් .
පළමුවශන ශදය ත යි නැයන ද්රවශය. ශම් වඳහව පහ බ ර ය
දැනට ආන් ද විදයවලශේ  ඉතව වවර්ථකවශ ක්රියව්ව ක කයනවශව.
තවශ්ව යවජය ආයතන කීපයක අප ඒ වශැඩවටහන ක්රියවවශට නංවශව
තිශෙනවශව. ඒක ත යි, ෙශයෝ නමවා වශවුත ජනන ඒකක හැ ජ . අප
ඉවශත ලද නැයන ශේවශල් -ශපොල් ගේක්, අපද්රවශය, එළවශලු, ඉඳුල් ටික
ආ ජ සියල්ල- ජීවශ වශවුත ඒකකශය්  නමවා ෙවශට ප්ව කයලව, අශේ
කම බී ටික උයවන් න ඒවශව ශයොදව න් න පුළුවශ් . ඒශක් ඉතිපත
වශන ටික - sludge එක- ඉතව ශහොඳ ශපොශහොයක්. ඒක යජශය් 
වි වල ශනොවි ශපොළවශලට අයශනන ගිහි්  ඒවශවට නිගේ්ව කය් න
පුළුවශ් . යවජය වශනකී ක් විධියට අපට ශෙොශහො ශලශහසිශය් 
ඒ ටික කළ නවකයටය කයන් න පුළුවශ් . Sludge එක සියයට
15ක් විතය ත යි එකතු වශ් ශ් . ඒ sludge එක ඉතව ශහොඳ
ශපොශහොයක්. ශ ොකද, ශම් ද්රවශය නමවා ෙවශට ප්ව වුටවට ප බවශ ශහොඳ
ජීවශ ජනන ඒකකයක් හැටියට එහි ක්ෂුද්රජීවී ක්රියවකවපත්වවශය ඉතව
ශහොඳි්  සිදු ශවශනවශව. ඒක අපට වි වල වශ ශය්  පවවිච්චි කය් න
පුළුවශ් .
ඊළඟට, නිහවාත ට්ටමි්  වම ශනදයක කවළ ෙඳුනක්
තියවශනන ඒවශව අපට ප්රශයෝජනයට න් න පුළුවශ්  ආකවයයට
වකවා කයන් න පුළුවශ් . මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, අශේ
ප් වශල් කවළ නනය ව වශවශ්  ශනන ය් ශ්  නැහැ. ප් වල්
ඉඩශම්
අවාවක ත යි ඒවශව ද ව තිශේ ශ් . ප් වශල්
30ශදශනක් ප ට ඉ් නවශව. අප ශම් නැයන ද්රවශය වම්පූර්ටශය් 
පනව
ා ශල් ප්රශයෝජනයට න් නවශව. ඒවශව ශපොශහොය හැටියට පවවිච්චි
කයනවශව; ල් නවාවශලට, එළවශලු පැළවශලට ද නවශව. අඩි 4ක් ප ට
උව වජනයක් අපට ශහොඳට ප්ර වටවශ්ව. අප වජන ශදකක්
ප ට පවවිච්චි කයනවශව. ශම් කවළ ශවමි්  නැය් ශ් . එ කවළ
නැය නැය, පහ්ව ශවශවී, පහ්ව ශවශවී වජනශේ  යටට යනවශව. වජනයට
කවළ ශකොප ට දැම් ්ව, ඒවශව ද ් න ද ් න එ ශනොඩ පහ්ව
ශවශවී අක් ශවශනවශව. එ නිවව එක ශනදයකට අඩි 4ක ප ට උව
වජනයක් වමශහනවශව. ප බගිය කවලශේ 
ාය
පපතවය
අධිකවපතශය්  එවශැනි කවළ ෙඳු්  ලෙවදු් නව.

ඉතව ඉක් නි්  එවශැනි කවළ ෙඳු්  ඒකක අපට ලෙව ශද් න
පුළුවශ් . වශනවතමුල්ශල් වි වල flats ඉනැශවශලව තිශෙන ෙවශ අපි
ද් නවශව. ඒ වශවශේ ජනවකීර්ට ප්රශේ තිශෙනවශව.
ාය
පව් තික ජනවකීර්ට නිවශවව වංකීර්ට තිශෙනවශව. ඒ වාථවනවශල
ෙශයෝ නමවා ජනන ඒකක ශපොශළොවශ යට වහ ශපොශළොවශ තු පිට
වි වල වශ ශය්  හදලව ඒ ප්රශේ ශේ  තිශෙන නැයන කැළි කවළ
වම්පූර්ටශය්  ඒවශවට න් න පුළුවශ් . ශම් එකතු වශන කැළි
කවළවශලි්  සියයට 50ක් වාථියවශ නැයන ද්රවශය. ශපොලිති්  එක්ක
දැවශටුටවට පවාශව ඒවශව නැය් ශ්  නැතිවශ වි වල මීශ්ව්  නමවා
එකක් හැනැලව, ඒක විෂ්ඨ වශවුතවශක් ෙවශට ප්ව ශවශලව මිනිවා බ් ට
හුවා න් න්ව ෙැපත ත්ව්වවශයක් ඇති ශවශනවශව. ශම් වඳහව
ඉක් ්  විවඳු ත යි වම ශනදයකට - නිහවාත ට්ටමි්  ශම් කවළ ෙඳු්  ලෙව  ජ . ව හය අය මිල  ජ නනීවි. අපට
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[නරු (පූජය)  අතුයලිශේ  යතන හිමි]

ශනොමිලශේ  වි වල ප්ර වටයක් ලෙව ශද් න පුළුවශ්  ශ වි.
එතශකොට කිසි ශකශනක් ජීවශ ය ශේවශල් එළියට මුදවහපත් ශ් 
නැතිවශ ශනවශල්වශල ප්රතිච්රීකයටය කය් න පට්  නනීවි. වි වල
හල් නිවශවව - තට්ටු නිවශවව - තිශෙන තැ් වශල වම වාථවනයක
හව පපත වට වශ ශය්  වි වල ෙශයෝ නමවා ය් ත්ර වකවා කය් න
පුළුවශ්  ශවශනවශව.
ඊළඟට, ශපොලිතී්  වවිතය නැන ෙලමු. ලංකවශ වි වල
වශ ශය්  ශපොලිතී්  පවවිච්චි කයනවශව. අශේ වශව බශේවශ
නවනවයක්කවය ැතිතු ව වශවශේ වශැඩිහිටි අය ද් නවශව, 1977 කවලය
වශන විට අපට ශපොලිතී්  තිබුශඩු නැති ෙවශ. අශේ නම්වශල අය ප් 
ල්ල පවවිච්චි කළව. විශ ෂ්ඨශය්  රැශනන යන ල්ල - carrying
bag එක - වඳහව දැ්  වි වල ශපොලිතී්  ප්ර වටයක් පවවිච්චි
කයනවශව. පුංචි ශදයක් ද ් න්ව ශපොලිති්  ෙමේ එකක් පවවිච්චි
කයනවශව. ඇ්වත වශ ශය්  ආඩුක්වශක් විධියට නිර්භීත තී් දුවශක්
න් න පුළුවශ් , අශ්ව අය ශනන යන ෙමේ එකට ශපොලිතී්  ෙමේ
පවවිච්චි කිරී වම්පූර්ටශය්  තහනම් කය් න. ඒ කිය් ශ් 
මතවාකට් පැකට් එක ද ් න, ශවශන්ව කම වශර්න ඔත් න ෙමේ
හැටියට ශපොලිතී්  පවවිච්චි කය් න පුළුවශ්  ශවශයි. ශ ොකද, එක
වශයට ඒක ශවශනවා කය් න ෙැපත නිවව. එහි ජ්ව මතවාකට් වශර්න
ඇතුළු විවිා ශේවශල් දවශටනය කිරී වඳහව හුඟවක් දුයට කඩදවසි
පවවිච්චි කය් න පුළුවශ් .
ඒවශව වමශහන ප්ර වටයක් නැයන
ද්රවශයවශලි්  හද් න පුළුවශ් . මුලි්  අපට ඒක තහනම් කය් න
ෙැහැ. හැෙැයි, රැශනන ය් න ල්ල වාථිය ල්ලක් විය ුතතුයි. ශයනැ
ල්ලක්, ශවශන්ව ශදයකි්  හදපු ල්ලක්, ප්  ල්ලක් වශැනි
ශවශන්ව ඕනම ශදයක්, ඒ කිය් ශ්  ජීවශ ය ශදයකි්  වකවා
කයලව වවිතව කයන එක ඉක් නි්  ක්රියවවශට නඟ් න පුළුවශ් . ඒ
වඳහව දැ්  ශම් යජයට නිර්භීත තී් දුවශක් න් න පුළුවශ් . ඒක කළ
හැකි ශදයක් ශලව අපි ශයෝජනව කයනවශව. විශ ෂ්ඨශය්  ශම් විෂ්ඨ
ද්රවශය; මීශ්ව්  නමවා එක හැශද් න වි වල වශ ශය්  ෙලපව් ශ් 
ශපොලිතී් . ශෙොයශතල්වශල අතුරු නිෂ්ඨාපවදනයක් හැටියට ත යි ශම්
ශපොලිතී්  වි වල වශ ශය්  එකතු ශවශ් න පට්  න්වශ්ව. ඒක
අපට නවශ්වවශව න් න පුළුවශ් .
ඊළඟට, හ ශයෝහල්වශල වහ ශවශන්ව තැ් වශලි්  ඉවශ්ව කයන
විකියටය ලි ද්රවශය- radiation - තිශෙන කියන ඒවශව හුඟවක්
තිශෙනවශව. ජංන දුයකථනවශල ෙැටපත ඇතුළු විවිාවකවයශේ  ෙැටපත
වශර්න, විකියටය ලී ශේවශල් තිශෙන, වි වල ශලව හවනිකය
යවවයනික ද්රවශය තිශෙන ශේවශල් ශවශන එකතු කය් න පුළුවශ් .
ඒවශව මිල  ජ න් නව තැ්  ශලෝකය පුයව තිශෙනවශව. උදවහයටයක්
හැටියට ජංන දුයකථනවශල ෙැටපත චීනය වශවශේ යටකට විගේට් න
අපට පුළුවශ් . ශ ොකද, ඒශනොල්ශලෝ වි වල වශ ශය්  ඒවශව මිල  ජ
න් නවශව. එවශැනි ක්රියව වර්නවශලි්  අපට විෂ්ඨ වශවුතවශ ඇති වශන
ශේවශල් එකතු වී වශළක්වශ් න පුළුවශ් .
කවළ ශවශ් වශ එකතු කිරීශ ්  ශතොයවශ ශම්වශව කය් න ෙැහැ.
ව හය අය කියනවශව, ගේණුවශලි්  ශපොශහොය හද් න පුළුවශ් 
කියලව. ඒක වම්පූර්ටශය්  වශැයනැයි. ගේණු ශවශ්  කය් ශ් 
නැතිවශ ඒ ගේණුවශලි්  හදන ශපොශහොය ගේඹුරුවශලට දැම්ශ ෝව
යවවයනික ශපොශහොය දැම් වට්ව වශඩව විනව කවරී ත්ව්වවශයක්
ගේඹුරු තුළ ඇති ශවශ් න පුළුවශ් . ඒ නිවව කලවශම් වුණු කවළවශලි් 
හදන ශපොශහොය කිසි ශලවකි් වශ්ව ගේඹුරුවශලට එකතු කය් න
ශහොඳ නැහැ. ජීවශ ය ශේවශල් ප ටක් ශවශන අය ශනන අපට
ශපොශහොය හද් න පුළුවශ් . ෙශයෝ නමවා හද් න පුළුවශ් . ශ ් න
ශම් ව වාතය ඒකවෙේා කයලව න්වශතෝව අපට ශම් ප්ර න
ා යට ඉතව
ඉක් නි්  විවඳුම් ලැශෙනවශව. අශේ පයට වුණු ඇඳුම් කමලි
තිශෙනවශව. ශෙොශහෝ විට මිනිවා බ පව චිචි කය් ශ්  කපු ඇඳුම්
ශනොශවශයි. ඒවශව නැය් ශ්  නැහැ. ඒ වශවශේ අශේ ශනවශල්වශල
තිශෙන විවිා ේලවවාටික් වශර්න, ශවශන්ව ශේවශල් හුඟවක් කවලයක්
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පවවිච්චි කළවට පවාශව මිනිවා බ විසි කයනවශව. උදවහයටයක්
හැටියට න්වශතෝව යෙර් ශවශයේපු. ශලෝකශේ  යෙර් ශවශයේපු
එකක්වශ්ව අහක ද ් ශ්  නැහැ. යෙර් ශවශයේපුවශකි්  නැවශත්ව
යෙර් ශවශයේපුවශක් හදනවශව. ේලවවාටික් වඩුඩයකි්  ේලවවාටික්
වඩුඩ හදනවශව. ව හය යටවශල ඒක වි වල වශ ශය්  වැලකිල්ලට
අය ශනන තිශෙනවශව. ැත කවලශේ ; 0 ද කශය්  පවාශව වශවශේ
අපි වි වල වශ ශය්  දැක්කව, වශතුය ශෙෝතල් පවවිච්චි කයනවශව.
වශතුය ශෙෝතල් වඳහව ඉතව ශහොඳ ශේ ත යි ආප බ ප්රශයෝජනයට
න් න පුළුවශ්  විධියට පුළුවශ්  තයම් වීදුරු ශෙෝතල් පවවිච්චියට
නැනී . එශහ නැ්වනම් ශපොඩි ශෙෝතල් වීදුරුවශලිනු්ව, ශලොගේ
ශෙෝතල් වඳහව විතයක් ේලවවාටික් පවවිච්චි කය් න අපට පුළුවශ් .
ශම් වශවශේ ඉක් ්  විවඳුම්වශලට අපට ය් න පුළුවශ් .
විශ ෂ්ඨශය්  ලංකවශ
වළු කිශලෝ ලක්ෂ්ඨ 10ක් කනවශව
කියලව අපි හිතුශවශෝව අක් තයමි්  එයි්  කිශලෝ ලක්ෂ්ඨ 4ක්
අපද්රවශය. වළු කටු, වළු ශල්, වළු ඔළු වශවශේ නැයන ද්රවශය. ශම්
සියල්ල අපට ඉතව
ක්ති වම්ප් න ශපොශහොයක් ෙවශට ප්ව
කය් න පුළුවශ් . කිපතේවශනොඩ, විශ ෂ්ඨශය්  පමලියශනොඩ වළු
වර්කට් එශක් දැනට ටැංකි 20ක් විතය හදලව ඒ අපද්රවශය සියල්ල
අපි ඒ ටැංකිවශලට අය ශනන, ඒවශව ඒ ටැංකිවශල පල් කයලව
ගේඹුරුවශලට ශයොද් න පුළුවශ්  ශපොශහොයක් ෙවශට ප්ව කය
තිශෙනවශව. ශ ශතක් කල් ඒවශව වශගුරු මතම්වශලට ගියව. මුහුදට ගියව.
කැලණි නඟට එකතු වුටව. අපි ඒක වම්පූර්ටශය්  නවශ්වවශලව
තිශෙනවශව. ප බ ගිය ක් නශේ  ජ ලීටර් ලක්ෂ්ඨ 15ක් ප ට
වම්පූර්ටශය්  ගේඹුරුවශලට මුදව හැපතයව.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔෙවශහ් ශවශේ ශවශලවවශ නම් අවශවවනයි.

ෙුණ (පූජය) අතුදලිප්ේ දතන හිමි

(ைொண்புைிகு (ெண.) அத்துரலிசய ரதன சதரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)
ශහොඳයි,
අවශවවන කය් නම්.

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි,
කථවවශ අවශවවන කය් න
කලි්  කිය් න කැ ැතියි, අපි ඔක්ශකො
පපතවයශ  ජ් 
හැටියට, පපතවයයට ආදයය කයන අය හැටියට වි වල ජනතව
වශයවපවයයක් තුළි් , ශ ් න ශම් විධිශේ  ප්රවශයෝගික වශැඩ
පිළිශවශළකට ගිහිල්ලව, කැළි කවළ නනයයට එන එක
නවශ්වවශ් න අද සිට අධිෂ්ඨාධවන කය න් න ඕනමය කියව.
ශලොගේ ජප්  ශකොම්පැනි නැන කථව කය් ශ්  නැතිවශ, අපි අද
ඉඳලව ඒක අධිෂ්ඨාධවන කය න්වශතෝව ශම් කැළි කවළ පවයට එන
එක සියයට 50කි්  නවශ්වවශ් න පුළුවශ් . ඒ නිවව අපි ඔක්ශකෝ
ජනතව වශයවපවයයක් විධියට එළියට ෙැහැලව මිනිවා බ දැනුවශ්ව
කයලව, ශම් කැළි කවළ අපට වම්පතක්, ානයක් ෙවශට
පපතවශර්තනය කය නනිමු කියව ඉල්ලව සිටිමි්  ට කථව කය් න
අවශවාථවවශ ලෙව ජ වම්ේ ාශය්  වාතුතිවශ් ත ශවශමි්  ව නිහඬ
ශවශනවශව.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශෙොශහො වාතුතියි.

මීළඟට, නරු ච් ද්රසිපත නජ ජය ් ්රීතු ව කථව කය් න.
ඔෙතු වට විනවඩි 5ක කවලයක් තිශෙනවශව.
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ට ඇහුටව, ශම් කවළ ක් ද නිකම් කඩව වශැටී ක් ශනොශවශයි,
ශම්ක යටි්  තල්ලු ශවශලව ගියපු කම්පනයක ප්රතිලලයක්ය කියලව.

ෙුණ චන්ද්රකුරි ෙජදීද මහතා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, මීශතොටමුල්ල ප්රශේ ශේ  සිදු
වුණු ශේදවශවචකශේ  ජ ජීවිත පපතතයවන කළ සියලුශදනව ශවශනුශවශ් 
ශේ ශ ෝකය පිපතන න අතශර්, අද ඒ ජීවිත තුළි්  ජවතික
වංවශවදයක් ආයම් කයලව තිශෙනවශව. ඇ්වතවශ ශය්  ශම්
වංවශවදශේ  අශේක්ෂ්ඨවවශ ශ වශැනි වශයවනයක් ඇති වුටවට පවාශව
විවඳුම් ශවොයන එක ශනොශවශයි. මීශතොටමුල්ශල් සිදු වූ සිදුවී වශැනි
ශවශන්ව ජවතික ආපදවවශ්  සිදුවී ට ශපය එ නැටලුවශ ශකශලව
විදයව්ව කවශ විවඳමි්  හජන ජීවිත  බයක්ෂිත කයනවශව ද කියන
එක නැන අවශාවනය ශයොමු කය් න ඕනම. ශම් ආඩුක්වශ අද අර්බුද
නටනවවශකට මුහුට  ජලව තිශෙනවශව. ආර්ථික අර්බුදය, ටය
අර්බුදය, ෙදු අර්බුදය ඇතුළු ශම් සියලු අර්බුද හමුශ අද ගේණු
අර්බුදයට්ව මුහුට ශද් න ශම් ආඩුක්වශට සිේා ශවශලව තිශෙනවශව.
මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ශේ ඉතිහවවය න්වතව
කිය් න
කැ ැතියි, ව හය ශේ පවලනඥය් ට එය පවර්ලිශම්් තුවශට එ් න
ඟ පවදපු වට්  පවධයක් වුණු ෙවශ. ශම් වශවශේ වට්  පවධ අවශව් 
ශනොකය එශහ තිශෙන එක ඒ අයට ශහොඳයි. ශ ොකද, ඊළඟ
අවශවාථවශ  ජ්ව ශම්ක වට්  පවධයක් කයශනන ශම් ප්ර න
ා ය
ශේ පවලනීකයටය කයන් න ඔවු්  උ්වවවහ කයයි.
ශම් පවර්ලිශම්් තුශ  ජ අද අපි ශනොශයක් අදහවා, වශවද විවශවද,
අලු්ව කවයටව නැන කථව කළව. ඇ්වත වශ ශය්  අපි ශහොය් න
ඕනම, ශම්කට විදයව්ව ක විවඳුම් තිශෙනවශවද කියලයි. ශම්
නැටලුවශට විවඳුම් අපි අතය නැ්වනම්, ශලෝකශේ  ශ වශැනි
ප්ර න
ා වශලට විවඳුම්  ජපු යටවශල් නැන ශහොයලව අායයනය කයලව අපි
ශකොශහො ද ශ වශැනි ත්ව්වවශයක් යශට් යළි ඇති ශනොශවශ් න ක්රියව
කළ ුත්වශ්ව කියලව ශවොයව ෙල් න ඕනම.
දකින විධියට
''කවළ'' කිය් ශ්  අවශතක්ශවරු කළ ුතතු ශදයක් ශනොශවශයි.
''කවළ'' ානය ෙවශට පපතවශර්තනය කයන් න පුළුවශ් . ඒක ජවතික
වම්පතක් කයන් න පුළුවශ් . ඒ නිවව කවළ ජවතික වම්පතක් කය
න්වත යටවශල් ශකොශහො ද ශම් ප්ර න
ා යට මුහුට  ජලව තිශේ ශ් 
කියන එක අපි අායයනය කය් න ඕනම.

2017 අශප්රල් ව 23වශැනි ''ඉපතදව'' ලංකව ජප පුවශ්ව පශ්ව කවළ
කළ නවකයටය
වම්ේ ාශය් 
ශප්ර ය්වන
නැවවනවයක
ැතිතු වශේ ශහොඳ ලිපියක් පළ වුටව. එතු ව ජවතය් තය
වශ ශය්  ශම් පිළිෙඳවශ ශහොඳට අායනය කයලව ත යි ශම් ලිපිය
පළ කයලව තිශේ ශ් . දගේණු ශකොපතයවශ සිශයෝල් නනයශේ 
 බශඩොක්ශවශෝ්  ප්රශේ ශේ  කවළ යඳවශන ර ශ දය ෙහු
ර ශ දයක් විධියට පපතවශර්තනය කයලව ශම්ක තුළි්  ඒ යශට්
ආර්ථිකයට ලලදවයී්වවශය ලෙව  ජපු හැටි පිළිෙඳවශ එතු ව ඉතව ්ව
පැහැනැලිවශ ශම් ලිපිය හයහව ශප් වශව ශදනවශව. ශ ය
තමු් නව් ශවලවශේ අවශාවනයට
ශයොමු කයවශ් න කැ ැතියි.
ශම් තුළි්  එක්ලක්ෂ්ඨ හැ්වතමදහවකට රැකියව ශදනවශව. ශම් කවළ
කළ නවකයටය කයමි්  එය ෙල ක්තියක් විධියට පපතවශර්තනය
කිරී , ශපොශහොය ෙවශට පපතවශර්තනය කිරී , ඒ කලවපය තුළ
වංචවයක ආකර්ෂ්ඨටය නැනී වශැනි වශයවපිතිවශලට ඔවු්  ශයොමු
ශවශලව තිශෙනවශව. දැ්  අශේ කවළ තිශෙන පැ්වතකට
වංචවයකය්  එනවශව ද?
ඇ්වත වශ ශය්  ශලෝකශේ  නැුතණු ශවශච්ච එවශැනි වශයවපිති
නැන අායයනයක් කිරී යටක් හැටියට, ශේ පවලනඥය්  හැටියට
අශේ වශනකී ක්. නමු්ව, අපි එවශැනි ශදයක් ශලෝකශය්  ඉශනන
න් ශ්  නැහැ. අපි හිතනවශව, අපි ත යි ශවය ශේවශල් ද් ශ් 
කියලව. දැ්  ශම් කවළ ක් ද නැන කථව කයන ශකොට කියනවශව

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු
් ්රීතු වට තවශ විනවඩියක
තිශේ ශ් .

කවලයක්

ප ටයි

ෙුණ චන්ද්රකුරි ෙජදීද මහතා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, තවශ විනවඩියක් වශැඩි කයලව
විනවඩි ශදකක්
ට ලෙව ශද් න.

ඇ්වත වශ ශය් 
ශ වශැනි විවිා නින න ශම් වශවශේ
අවශවාථවවශල ජ අපට කථව කය් න පුළුවශ් . නමු්ව, අපි කථව කළ
ුත්වශ්ව ශවශච්ච ශේ නැන ශනොශවශයි. ඉනැපතයට අපි ශකොශහො ද
ශම්ක විවඳ් ශ් ? වාථියවවය විවඳු ක් ශම්කට ලෙව ශද් ශ් 
ශකොශහො ද කියන එක නැනයි අපි වැලකිල්ල දක්වශ් න ඕනම.
අපි ද් නවශව, ප බගිය ුතන නටනවවශක ජ ශම් යටට ශකොප ට
ටය ආාවය ලැබුටවද; වහනවාවය ලැබුටවද; එක්ව්ව ජවතී් ශේ
වංවිාවනයට අනුෙේා ආයතන ශකොශතක් ශම් යටට ආවශවද;
ශකොයි තයම් විශ ෂ්ඨඥශයෝ ආවශවද කියලව. සිය දහවා නටනි්  ශකළවශයක් නැතුවශ- විශ ෂ්ඨඥශයෝ පැමිණියව. විවිා වශයවපිති
ශනනවවශව. ශකෝ, ශම්වශවයි්  ප්රශයෝජන න්වතවද? ඇ්වතවශ ශය් 
ශම්ශක්  පැහැනැලි ශවශනවශව, ශම්වශව යශට් ආර්ථික ශපළ නැවාශම් ජ
ජන ජීවිතයට ෙලපවන, ව වජ ජීවිතයට ෙලපවන ප්ර ාන නැන
අවශාවනයක් ශයොමු ශනොකිරීශම් ප්රතිලල ෙවශ. ශම්ක ව වජ ය
ප්ර න
ා යක්. ශම්ක ව වජ-ආර්ථික ක්රියවවශලිය්ව එක්ක ෙැඳුණු
ප්ර න
ා යක්. ඇයි, ශම්වශවට විවඳුම් ශවොය් ශ්  නැ්වශ්ව? ඇයි, ශම්
විශ ෂ්ඨඥ දැනු ශම්වශවට ශයොදවශ් ශ්  නැ්වශ්ව? ශම් යටට
ලැශෙන වශයවපිති ශ
නැටලු කළ නවකයටයට වහ ශම්වශව
ආර්ථික ක්රියවවශලියට පපතවශර්තනය කිරී ට ශයොදව න් ශ්  නැ්වශ්ව
ඇයි?
කියනවශව, ඒ නැන අශේ යශට් අවශාවනයක් ශයොමු වී
නැහැ කියලව. අශේ අවශාවනය ශයොමු වී තිශේ ශ්  වශඩව ජනප්රිය
ඒවශවටයි. මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි,
ඔෙතු වශන් 
ඉල්ලනවශව, අද නැන ආයම් කයපු ශම් වංවශවදය විදයව්ව කවශ
තියවවය විවඳු ක් ශවවී ට ශයොදව න් නය කියලව. ශ
වංවශවදය
පවර්ලිශම්් තුශ ඉ් නව අයශේ වංවශවදයක් විතයක් ශනොවශ ජවතික
වංවශවදයක් විධියට්ව පපතවශර්තනය ශවශ් න ඕනම. ශ
නැටලුවශට
විවඳුම් නැය හැකි විදයවඥශයෝ ශම් පවර්ලිශම්් තුවශට වශඩව පිට
ඉ් නවශව. අශේ අදහවා ශෙොශහො ශහොඳයි. විදයවඥ අදහවා පවශව
ශ තැන ජ තු වුටව. නමු්ව පිට සිටින අයශේ්ව වංවශවදයක් ඇති
කළ ුතතුයි.
කියනවශව, වි වශ
ා විදයවලවශල ඉ් නව ආචවර්යහවචවර්යවශරු් ශේ වහ ව වජ ජීවිතය වම්ේ ාවශ වාවශව වවිකවශ
අ්ව දැකීම් ලැබූ අයශේ එකතුවශක් හදලව ශම් නැන ශලොගේ
වංවශවදයක් පවශ්වවශ් නය කියලව.
මූලවවනශේ  සිටින නරු ් ්රීතු වශන්  අවශවයය ඉල්ලව
ශනන
ශම් ශ ලවශ
ශේ කථවවශ අවශවවන කිරී ට කලි්  තවශ
එක කවයටයක් වඳහ්  කයනවශව. ෙල් න,
හනුවශය
පල්ශල්කැශල් සිය කඳවුශර් සිටින සියකරුවශ් ශන්  ශදයක්
ඉශනන න් න පුළුවශ් . පල්ශල්කැශල් අක්කය තිවා නටනක
ප ට එ  වමි වනශේ  තිශේ ශ්  එ සියකරුවශ් ශේ කවළ
විතයක් ශනොශවශයි. ප්රශේ ශේ  සියලු කවළ එකතු කයලව
ප්රතිච්රීයකයටය කයලව ශකොම්ශපෝවාට් ශපොශහොය ෙවශට
පපතවශර්තනය කයලව වශනවවශට ශයොදව ශනන තිශෙනවශව; පිට අයට්ව
ඒවශව විගේටනවශව. ඒ නිවව
කිය් ශ්  ශම්කයි. විවිා
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු ච් ද්රසිපත නජ ජය හතව]

ශකොටවාවශලි්  ව වජ ජීවිතශේ  පවශතින ශම් වශවශේ ප්ර න
ා වශලට
උ්වතය ශවොය් න, පවඩම් ඉශනන න් න අපට පුළුවශ් .
අද ශ
වංවශවදයට ඒකවෙේා විපක්ෂ්ඨය ශවශනුශවශ්  නරු
නැශ් ෂ්ඨා ගුටවශර්ාන ැතිතු ව්ව අදහවා ඉනැපතප්ව කිරී නැන
එතු වට වාතුතිවශ් ත ශවශමි් , ශ ය ජවතික වංවශවදයක් විධියට
පපතවශර්තනය කයලව යශට් වශැදන්ව තීයටයක් නත හැකි, විදයව්ව ක
-තියවය විවඳු ක් ලෙව නැය හැකි ක්රියවවශලියකට ශ ය පපතවශර්තනය
කය් න අවශාවනය ශයොමු ශ වශව කියව ප්රවර්ථනව කයමි්  ව නිහඬ
ශවශනවශව.

1688

game of certain politicians in the area. The slogan " No to Colombo
Garbage" was a creation of this political game. Although it was not
the best solution, abandoning of this sanitary landfill was the
biggest mistake. I feel ashamed because I was also a part of this
debate.”

එතු ව වඳහ්  කයනවශව, ළඑතු ව්ව එදව ඒකට විරුේා වුටව.
ඒක එතු ව කයපු ශලොගේ වශැරැේදක්.ළ කියලව.
ෙුණ කුකුද ජයප්කොඩි මහතා

(ைொண்புைிகு சிசிர ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

Sir, I rise to a point of Order.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශෙොශහො වාතුතියි.
මීළඟට, නරු ඉයව්  විර ය්වන නිශයෝජය ඇ තිතු ව.

[අ. ව. 3.23]

ෙුණ ඉදාන් වික්රමදත්න මහතා (දාජය වයවසාය සංවර්ධාන
නිප්යෝජය අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு இரொன் ெிக்கிரைரத்ன - அரச ததொழில்முயற்சிகள்
அபிெிருத்தி பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public
Enterprise Development)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ට අවශවාථවවශ ලෙව දු් නවට
ඔෙතු වට ශෙොශහො වාතුතියි. එදව, මීශතොටමුල්ල ශේදවශවචකය සිදු
වුණු අවශවාථවශ  ජ
යශට්  ෙැහැයවශ සිටි නිවව ට එ හනැසි
ශවවශවවශලට වහ වගි ශවශ් න ෙැපත වුටව. ඒ වශවශේ ඒ අවශවාථවශ  ජ
අහිමි වුණු ජීවිත වම්ේ ාවශ, අලව හවනි සිදු වුණු ශේපළ
වම්ේ ාවශ ශේ ශ ෝකය, කනනවටුවශ ප්රකව කය් න ට ලැබුණු
ප්රථ අවශවාථවවශ ශ යයි.

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ගේණු-කවළ කළ නවකයටය
නැන අවුරුදු විවාවකට වශඩව වවකච්ඡව පවශ්වවශව තිශෙනවශව.
කනිටු ෙැංගේ නිලාවපතශයගේ හැටියට කටුතතු කළ 1990 වශවශර් ජ,
වශයවපවපතක ඉංජිශ් රු හ්ව ශයගේ වශන හි් ද ශවශනවිය්වන
හතවශන්  ශම් නැන ඉශනන න්වතව. එතශකොට්ව කි වශව, ළශ
ප්ර න
ා ය තිශෙනවශව. ඒ නිවව ශ
ගේණු-කවළ කළ නවකයටය
කය න් න ඕනම.ළ කියලව. 1990 කවලශේ  ජ පවදුක්ක ප්රශේ යට
ගේණු-කවල ෙැහැය කිරී ට, එ ප්රශේ ශේ  ගේණු-කවළ තැ් ප්ව
කිරී ට අදහව ඉනැපතප්ව වුටව. 1992 වශවශර් ජ ශ ය
විනටකවධිපතිතු වශේ වශවර්තවශ වඳහ්  කය තිබුටව. ශලෝක
ෙැංගේවශ හව නනය ව වවශ ගිවි බම් අ්වව්  කයලව තිබුටව, අළුශපොත
වශතුකයශේ  විදයව්ව ක ර වහ විධිවශලට අනුවශ ගේණු-කවළ
තැ් ප්ව කිරී ට. නමු්ව හජනතවවශශේ විශයෝාය නිවව ඒක
කය් න ෙැපත වුටව. එදව එශව විශයෝාය පම එ ප්රශේ ශේ  සිටි
ශේ පවලනඥශයෝ අද්ව සිටිනවශව.

Hemantha Withanage, the Executive Director of the
Centre for Environmental Justice, in an article published
on the website of the Centre for Environmental Justice on
the 14th of January, 2009 says, I quote:
“The sanitary fill proposed at the peak of the debate on garbage
had to be abandoned due to public protest. The site moved from
Ragama to Alupotha in Meepe. It was proposed to have a few
central collection centres and bring to the sanitary fill. The scientific
and environmental debate on the issues such as best site and best
waste management mechanism was transformed into a political

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශ ොකක්ද point of Order එක?

ෙුණ කුකුද ජයප්කොඩි මහතා

(ைொண்புைிகு சிசிர ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)
එ කරුටට අදවළවශ ව වනත කිරී ක් කය් න අදහවා
කයනවශව. එ කවල පපතච්ශේදශේ  ශ
කරුට වම්ේ ාශය් 
ශකොළඹ නනය ව වශ ඉනැපතප්ව වුණු ශයෝජනව පිළිෙඳවශ එවශකට
නවනපතක ් ්රී ගීතවංජන ගුටවශර්ාන -අශේ හිටපු නිශයෝජය
කථවනවයකතු ව- කයපු කථවවශ
ව වනත කය් න කැ ැතියි.
ඔය කියන පවදුක්ක ප්රශේ යට අදවළ ශයෝජනවවශ ක්රියව්ව ක කළව
නම් කැලණි මිටියවවශශ්ව මුළු ජල ශපෝෂ්ඨක ප්රශේ ය විනව
ශවශලව කලටුවශවවශ, ලබුන
හ ශකොළඹට ජලය-

ෙුණ ඉදාන් වික්රමදත්න මහතා

(ைொண்புைிகு இரொன் ெிக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
ශේ කථවශ  ජ ඒක කය් න අවශ ය නැහැ ශ් ද?
කථව
කයලව අවශව්  වුටව ව වනත කය් න. ශේ කථවශ  ජ ව වනත
කයන එක  බදු බ නැහැ. ශම් වඳහව ඇති විවඳුම් වශ් ශ් 
ප්රතිච්රීකයටය කිරී -නැවශත නැවශත වවිත කිරී -, දහනය කිරී ,
වශැළලී , ජීවශ විදයව්ව ක ර
වහ විධි ශයොදවශව
ශකොම්ශපෝවාට්වශලට, biogasවශලට, ෙල ක්තියට පපතවශර්තනය
කිරී යන ඒවශවයි. අද හුඟක් අදහවා ඉනැපතප්ව වුණු නිවව
ඒ නැන
කතව කය් න ෙලවශපොශයෝවතු වශ් ශ්  නැහැ. නමු්ව ව හය
අදහවාවශලි්  අපට හැුණශඩු ශම් සියල්ල ඉක් නට ප්රතිච්රීකයටය
කය් න පුළුවශ්  - recycle කය් න පුළුවශ් - කියන එකයි.

නම් හිත් ශ්  ඒක ශපොඩ්ඩක්වශ්ව ප්රවශයෝගික නැහැ
කියලවයි. අපි ෙැලුශවශෝව ශලෝකශේ  තිශෙන වවර්ථක යටක්
ත යි වාවීඩනය. වාවීඩනශේ  අපද්රවශයවශලි්  -ගේණු කවළවශලි් සියයට 99ක් නැවශත වවිත කිරී , නැ්වනම් ප්රතිච්රීකයටය කිරී
සිදු කයනවශව. ඇශ පතකවශ නවනපතක ගේණු කවළවශලි්  සියයට
35ක් විතය ත යි ප්රතිච්රීකයටය කය් ශ් . බ්රිතවනය න්වශතෝව
කවළවශලි්  සියයට 45ක් ප ට ප්රතිච්රීකයටය කයනවශව.
හිත් ශ්  කවළ ප්රතිච්රීකයටය කළ ුතතුයි කියලවයි.
නමු්ව, කවළ ප්රතිච්රීකයටය කයන න ්  , කවළ විදයව්ව ක
ර විධිවශලට තැ් ප්ව කය් න්ව අපට සිදු ශවශනවශව. 1992
වශවශර් ජ ත යි ශලෝක ෙැංගේවශ ව ඟ ගිවි බ අ්වව්  කශළ.
විනටකවධිපතිතු ව කියනවශව එ ගිවි බ අවවර්ථක වුටව කියලව.
ඉ්  ප බවශ නැවශත්ව 199 , 1999 කවලශේ  කරු ජයසූපතය හතව
ශකොළඹ පුයපතිවශ සිටි ව ශේ  ජ, එතු ව ශලෝක ෙැංගේවශ්ව එකතු
කයශනන අවිවාවවශ ල්ල-මීශේ ප්රශේ ශේ  ශම් ක්රියවවශලිය නැවශත
ආයම් කිරී ට ක්රියව කළව. නමු්ව දවශවකට කවළ ශටෝ 
1,000ක් ඕනම කි වශව.
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එදව ශකොළඹ තිබුණු කවළ ප්ර වටය හුඟක් අක් නිවව, ශ්රී
ජයවශර්ානපුය ශකෝට්ශට් හ නනය ව වවශ, ශ ොයටුවශ නනය ව වවශ,
ශදහිවශල-නල්කිවාව හ නනය ව වවශ, ශකොශළෝ නවවශ නනය
ව වවශ, කක්ශවශල නනය ව වවශ යන ශම් ඔක්ශකො ගේණු එකතු කය
න්වතව. ගේණු එකතු කයශනන එකඟ්වවශයක් ලෙව ශනන ශම්
වශයවපිතිය ක්රියව්ව ක කිරී ට ශලෝක ෙැංගේවශ හයහව ශට් ඩර්
කැඳවශලව රුපියල් මිලියන 00ක වශයවපිතියක් චීන ව වන කට
ලෙව ශද් න සූදවනම් වුටව. අශේ අවශවවනවවශට 1999 අශප්රල්
වවශේ  3වශැනි නැන කැඳවූ ෙවානවහිය පළව්ව ව ව ැතිවශයටය එ
වමීකයටය මුළු නි්  අවුල් කිරී ට ව ්ව වුටව. එ
ැතිවශයටය අවශවාථවශ  ජ්ව ශලෝක ෙැංගේ ආාවය ත ක්රියව්ව ක
කිරී ට ශයෝජිත වශයවපිති පතුරු නවමි්  ඇතැමු්  එය හැඳි් වූශේ 
ශකොළඹ ගේණු අවිවාවවශ ල්ලට ශනන ඒශම් වැලැවා ක් කියලවයි.
ඒක ශ තැන වඳහ්  කය් න ඕනම. නමු්ව
හිතන විධියට
ශේ පවලන අයමුටක් ඇතිවශ වුට්ව ව හය ශ ලවවශට ප්රවශයෝගික
විවඳුම් ශවොය් ශ්  නැහැ. තැ් ප්ව කය් ශ්  නැතිවශ ශම් ගේණු
ප්ර න
ා ය ඉක් නට විවඳ් න ෙැහැ.
එදව මීශේ වශයවපිතිය
ශයෝනයයයි කියලව ාය පපතවය අධිකවපතය පවශව අනු ත කයලව
තිබුටව. නමු්ව අවශවවනවවශට ඒක ඉෂ්ඨාට කය් නට ෙැපත වුටව. අද
ව හය
් ්රීවශරු මීශතොටමුල්ශල් විනව ය පිළිෙඳවශ කථව
කයනවශව. වශන කී ක් ඇතිවශ ශම්ශක් වශන කීශ ්  ශබ්ශය් න ෙැහැ.
"ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨ ැතිතු ව ශනනව, පු්වතල අරුවශක්කවලු
ප්රශේ ශේ  ගේණු ද්රවශය තැ් ප්ව කිරීශම් වශයවපිතිය ක්රියව්ව ක කළව
නම් කිසි ප්ර න
ා යක් ඇති ශවශ් ශ්  නැහැළ කියලව අද ව හය අය
කියනවශව.
හිතන විධියට ඒ එකකවශ්ව කිසි ප්ර ානයක් ඇති
ශවශ් ශ්  නැහැ කියව කිය් න ෙැහැ. පපතවයයට හවනියක් ශනොවශන
විධියට විදයව්ව ක ර ඔවාශව ශනනව මීශේ වශයවපිතියට විරුේා
වුණු අය අද කියනවශව, අරුවශක්කවලු වශයවපිතිය ක්රියව්ව ක කළව
නම් ඒක සියයට 100ක් වවර්ථක ශවශ් න තිබුටව කියලව.
හිතන විධියට එශහ ශවශ් ශ් ්ව නැහැ. නමු්ව මීශේ වශයවපිතිය
ක්රියව්ව ක කය් න ෙැපත වුටවට පු්වතලශම් වශයවපිතිය ක්රියව්ව ක
කය් න පුළුවශ්  නම් එවශැනි ශහොඳ ශයෝජනවවශකට අශේ කිසි
විශයෝාතවවශක් නැහැ. විවඳුම් ශහොයනශකොට අපි ප්රවශයෝගික
ශවශ් න ඕනම කියලව
හිතනවශව.
පළව්ව ව ව හව පළව්ව පවලන අ වතයවං ය, හවනනය හව
ෙවානවහිය වංවශර්ාන අ වතයවං ය ශනොවශැම්ෙර් වවශේ  පට් 
න්වතව, කවළ ශවශ්  කයලව එකතු කය් න. නැයවප්ව වශන ද්රවශය,
ේලවවාටික්, ශපොලිති් , කඩදවසි, වීදුරු, යකඩ, ශලෝහ, යෙර් ශවශන
ශවශන එකතු කිරී ආයම් කයලව තිශෙනවශව.
හිතනවශව, අපි ඒ
වශැඩ පිළිශවශළ ඉනැපතයට ශනන ය් න ඕනම කියලව. තවයිල් තය
ේලවවාටික් ෙමේ වවිතය තහනම් කළව. ඔවු්  එය වවශේ  නැන
නටනකට තහනම් කයලව තිශෙනවශව. ඉ් දුනීසියවශ ශනවශතුවශල
තිශෙන නැයවප්ව වශන අපද්රවශය ශනවශතු තුළ නැයවප්ව ශවශ් න
අවශවාථවවශ වලව් න ඕනම; එශහ ව හය නනයවශල ඒ තීයටය ශනන
තිශෙනවශව.
හිතනවශව, අපි ශම් කවයටය වම්ේ ාශය්  ප්රවශයෝගික
ශවශ් න ඕනම කියලව. පවර්ලිශම්් තුශ අපි අද්ව පවවිච්චි
කය් ශ්  ශම් ේලවවාටික් වශතුය ශෙෝතලය. ශෙෝතල් කළ පවනීය
ජලය - bottled drinking water - ත යි ශම් පවර්ලිශම්් තුශ
පවවිච්චි කය් ශ් . අපි ප්රවශයෝගික ශවශ් න ඕනම. ශම් නරු
් ්රීවශරු් ශන් 
ඉල්ලනවශව, පවර්ලිශම්් තුශ ශම් ේලවවාටික්
ශෙෝතල් වවිතය තහනම් කයමු කියලව. ප්රවශයෝගික ශවශ් න ඕනම
විධිය නැන අපට අශනක් යටවශලි්  ඉශනන න් න පුළුවශ් .
වවයකට දවශවක් ශපොලිති්  ෙමේ තහනම් කය් න පුළුවශ් .
වවශේ  පළමුවශන දවශවට ඒවශව තහනම් කය් න පුළුවශ් . ඒ නැන
ෙලලව ඊට පවාශව අපට ඕනම නම් ඒ නැන නටන වශැඩි කය් න්ව
පුළුවශ් .

තවශ්ව කරුණු ශදකක් කියලව ශේ කථවවශ අවශව් 
කයනවශව. එකක් ත යි මීශතොටමුල්ශල් වුණු අවශවවනවවශ් ත සිේධිය
වම්ේ ාශය්  වශනකී
වය න් ශ්  කවුද කියන එක. එක්ශකෝ
ශේ පවලනඥය්  ඒ වශනකී
වය න් න ඕනම, නැ්වනම්
නිලාවපත්  ඒ වශනකී
වය න් න ඕනම.
ශයෝජනව කයනවශව,
නිලාවපත්  ඒ වශනකී
වය න් න ඕනම කියලව. විෂ්ඨය වය
ඇ තිවශරු ඉ් නවශව. හවනනය හව ෙවානවහිය වංවශර්ාන ඇ තිතු ව
ඉ් නවශව, පපතවය ඇ තිතු ව ඉ් නවශව, පළව්ව ව ව වය ඇ තිවශරු
ඉ් නවශව. ඒ අය ශම්වශව නැන ශහොයලව ෙලලව හඳුනව න් න ඕනම,
ශම්කට වශන කිය් න ඕනම නිලාවපත්  කවුද කියලව. ඒ නිලාවපත් 
හඳුනව ශනන දැඩි ක්රියව වර්නවශල ශයශද් න ඕනම. නැ්වනම් ඒ
නිලාවපත්  ඉල්ලව අවා ශවශ් න ඕනම. ශම් ඇ තිතු ් ලවට ඒ
නිලාවපත්  හඳුනව න් න ෙැපත වුශටෝව එශහ , ඒ වශනකී ඒ
ඇ තිතු ් ලවට පැවශශයනවශව.
වි ාවශවව කයනවශව, ශම් කවයටය වම්ේ ාශය් 
ජනතවවශශේ වි වශ
ා වවය මතඳ වශැටිලව තිශෙනවශව කියලව. ඒ නිවව
ඉහළ
ට්ටශම් ඉ් න යවජය ශවවශකයව ඉල්ලව අවා ශවශ් න ඕනම.
රැකියව ඉල්ලව ශනන අප හමු ශවශ් න දව ශදශනක් ආශවශෝව අට
ශදශනක් ඉල්ල් ශ්  යජශේ  රැකියවවශක්. නමු්ව යජශේ  රැකියව
කයන අය්ව දැන න් න ඕනම, ඒ රැකියවවශ්ව එක්ක වශනකී ්ව
තිශෙනවශව කියලව. කථවවශක් තිශෙනවශව, යවජය ශවවශකය්  තීයට
න් න යයි, ඒ නිවව තීයට න් ශ්  නැහැ කියලව.
ශයෝජනව
කයනවශව, තීයට ශනොන් නව යවජය ශවවශකය්  ය ශවශ් න ඕනම
කියලව. ඒකට ශහොඳ උදවහයටය ත යි මීශතොටමුල්ශල් වුණු
සිදුවී . තීයට ශනොන්වතව නම් වශන කිය් න ඕනම; ඉල්ලව අවා
ශවශ් න ඕනම. අශේ යශට් වශනකී න් න එක හුඟක් අක්යි. වශනකී
න් න ඕනම. ඉහළ ට්ටශම් නිලාවපත්  ඉහළ ප්රමිතිශය් ,
ඉහළ කවර්යක්ෂ්ඨ තවශවශ්  ක්රියව කළ ුතතුයි. Higher officials
should not be held to the lowest standard of responsibility
and accountability. They must be held to very high
standards.
ඒ නිලාවපත්  වශනකී න් න ඕනම කියලව ෙවානවහිය පළවශ්ව
ජීවශ්ව වශන ජනතවවශ ෙලවශපොශයෝවතු වශනවශව. සීටීබී ෙවා යථශේ 
පතයැදුයව ෙවා යථය පදවශව ශනන යනශකොට හවනියක් සිදු වුශටෝව;
ජීවිතයක් අහිමි වුශටෝව ඒ පතයැදුයවට ඔහුශේ විරව වශැටුප නැති
ශවශනවශව; රැකියවවශ නැති ශවශනවශව. එශහ නම්, සීටීබී ෙවා යථශේ 
පතයැදුශයගේට වශඩව වශැඩි වශනකී ක් ශ වශැනි කවයටවවශල ජ ත ් ට
තිශෙන ෙවශ යජශේ  උවවා නිලාවපත්  වලක් නට ඕනම.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු නිශයෝජය අ වතයතු නි, ඔෙතු වට නියමිත කවලය
අවශව්  වී ශනන යනවශව.

ෙුණ ඉදාන් වික්රමදත්න මහතා

(ைொண்புைிகு இரொன் ெிக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි,
අවශව්  කයනවශව.

තවශ විනවඩියකි්  කථවවශ

ශදවශැනි කරුට නම්, අද යජශේ  ශවවශය මතඳ වශැටී තිශෙනවශව.
යවජය වශයවශවවය වංවශර්ාන නිශයෝජය ඇ තිතු ව හැටියට ට ඒ
නැන වශනකීශ ්  කිය් න පුළුවශ් . ප්රවශේය ය ව ව ෙැලුවශ්ව, නනය
ව ව ෙැලුවශ්ව, පළව්ව ව ව ෙැලුවශ්ව, ාය යජය ෙැලුවශ්ව යවජය
ශවවශය මතඳ වශැටී තිශෙන ෙවශ අපට ශපශනනවශව. අපි ශම්
ත්ව්වවශය ශවශනවා කය් නට ඕනම.
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු ඉයව්  විර ය්වන හතව]

ශේ පවලනඥයව, යවජය ශවවශකයවට වශනකී පවශයනවශව. යවජය
ශවවශකයව, ශේ පවලනඥයවට වශනකී
පවශයනවශව. දූෂිත
ශේ පවලනඥයවශන්  යවජය ශවවශකයව අපි ආයක්ෂ්ඨව කය් න
ඕනම. ඒ වශවශේ යවජය ශවවශකයව ත වශනකී පැහැය හැයලව
ශේ පවලනඥයවට අතනැගු කය් න්ව ෙැහැ. අපි ඒක්ව නතය
කය් නට ඕනම. අපි යවජය ශවවශය ශනොඩනඟ් නට ඕනම, යවජය
වම්ප්ව නිසි ශලව කළ නවකයටය කය් න්ව, ශවවශවවශ්  උපපත
කවර්යක්ෂ්ඨ තවශවශ්  පුයවශැසිය් ට ලෙව ශද් න්ව.
යහ පවලන වශූහයක් ශනො ැතිවශ යහ පවලනයක් ඇති
කය් නට ෙැහැ. යහ පවලන වශුහයක් ඕනම. පුේනලය්  වශන
කිය් නට ඕනම. ශම් අවශවවනවවශ් ත සිදුවීම්වශලට මුහුට ජ ට සිදු
වුට්ව ගේණු ක් ශද්  ඒක අවශව්  ශවශ් ශ්  නැහැ. ඊළඟට,
තවශ්ව ශේදවශවචකයක් ඇති ශවශ් නට පුළුවශ් . ඒක ජලය පිළිෙඳ
ශවශ් න්ව පුළුවශ් . දැ්  අශනගේ්ව ශේදවශවචකය්  ඇති ශවශ් නට
ප්රථ ශය්  වශනකී
න් න ශවශලවවශ ඇවිල්ලව. ඒ නිවව
විශ ෂ්ඨශය් 
ෙවානවහිය පළවශ්ව ජනතවවශ ශවශනුශවශනු්ව,
මීශතොටමුල්ශල් ජනතවවශ ශවශනුශවශනු්ව
යජශයනු්ව,
කලි් 
නම් කළ ඇ තිවශරු් ශනනු්ව ඉල්ලනවශව, ශම් නැන ශහොයව ෙලව
ශම්ශක් වශනකී න් න ඕනම කවුද කියන එක නම් කය් න
කියලව. වාතුතියි.
[பி.ப. 3.40]

ෙුණ ඩේලස් ප්ේවානන් ා මහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதெொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கசள, எைது
நொட்மடப் தபொறுத்தெமரயில் நொம் இந்த ஆண்டின் தைிழ் சிங்களப்
புதுெருடத்தின்சபொது
பல
உயிர்கமளக்
கொவுதகொடுக்கின்ற நிமலக்குத்
தள்ளப்பட்சடொம். அந்த
ெமகயில், ைீத்ததொட்டமுல்ல குப்மப சைட்டு அனர்த்தம்
30க்கும்
அதிகைொன
ைக்கமளப்
பலிதயடுத்தசதொடு,
அசதசபொன்ற
ஒரு
ததொமகயினமர
கொணொைற்சபொகச்
தசய்துமுள்ளது. அத்துடன், நொம் கடந்த சில ெருடங்களொகத்
ததொடர்ந்து இயற்மக அனர்த்தங்களுக்கு முகங்தகொடுத்து
ெருகின்சறொம். ைொறிைொறி ெருகின்ற கொலநிமல ைொற்றங்களொல்
ெரட்சியும் அசதசநரம் தெள்ளமும் கொற்றும் எனப் பல்செறு
அழிவுகளுக்கு எைது ைக்கள் முகம்தகொடுத்து ெருகின்றனர்.
அசதசபொன்று, பனிப்தபொழிவு என்பதும் எைது நொட்டில்
ைிகமுக்கிய இயற்மக அனர்த்தைொக ைொறிெருகின்ற ஒரு
சூழ்நிமலயும்
ததன்படுகின்றது
என்பமதயும்
நொன்
சுட்டிக்கொட்ட ெிரும்புகின்சறன்.
தற்சபொமதய கடும் ெரட்சி கொரணைொக நொட்டில் 9
இலட்சத்திற்கும் அதிகைொன ைக்கள் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இவ்ெொறு பொதிக்கப்படுகின்ற ைக்களுக்கொன நிெொரணங்கள்
ெழங்கப்படுெதில் ஏற்படுகின்ற தொைதங்கள் குறித்தும் நொம்
அதிக அக்கமற எடுத்துக்தகொள்ள செண்டியுள்ளது. குறிப்பொக,
ஓர் அனர்த்தம் கொரணைொகப் பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு
நிெொரணங்கமள
ெழங்க
ஆரம்பிக்கின்ற
நிமலயில்,
இன்சனொர்
அனர்த்தத்திற்கு
அம்ைக்கள்
முகங்தகொடுக்க
சநொிடுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் தெிர்க்கப்பட செண்டும். அந்த
ெமகயில் சககொமல, புளத்தகொஹுப்பிட்டிய, களுபொன
சதொட்டத்தில் கடந்த ெருடம் சை ைொதம் ஏற்பட்ட ைண்சொிவு
கொரணைொக
17
சபொோ்
ைரணைொகினர்.
அதன்சபொது
பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு இதுெமரயில் நிெொரணங்கள்
ெழங்கப்படெில்மல என்சற கூறப்படுகின்றது. அதுசபொன்சற
அெிசொெமள, சொலொெ பகுதியில் ஏற்பட்ட ஆயுதக் களஞ்சிய
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தெடிப்பில் பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கும் இதுெமரயில் உொிய
நட்ட ஈடுகள் ெழங்கப்படெில்மல என்சற அம்ைக்கள்
ததொடர்ந்தும்
கூறிெருகின்றனர்.
எனசெ,
இயற்மக
அனர்த்தங்கள் கொரணைொகப் பொதிக்கப்படுகின்ற ைக்களுக்கு
உொிய நிெொரணங்கள் தொைதங்களின்றி ெழங்கப்படக்கூடிய ஒரு
தநறிமுமறமய நொம் ெகுத்துச் தசயற்படுத்த செண்டும்
என்பமத இங்கு ெலியுறுத்திக்கூற ெிரும்புகின்சறன்.
அந்த ெமகயிசல ைீத்ததொட்டமுல்ல குப்மப சைட்டுப்
பிரச்சிமனயொனது ஓர் இயற்மக அனர்த்தைல்ல; தெறுைசன
எைது ைக்கள்ைீது திணிக்கப்பட்ட தசயற்மக அனர்த்தைொகும்.
இந்தப் பகுதியிசல குப்மபகள் தகொட்டப்படுெதற்கு எதிரொக
அப்பகுதி ைக்களொல் பல கெனயீர்ப்புப் சபொரொட்டங்கள்
நடத்தப்பட்டுள்ளன.
அந்தப்
சபொரொட்டங்கமள
உொிய
தரப்பினர் தட்டிக்கழித்தமை, அெதொனத்தில் தகொள்ளொமை
சபொன்ற உதொசீனப் சபொக்குகசள இந்த அனர்த்தத்திற்கு
முக்கிய கொரணைொகும் என்பமத இங்கு நொன் ெலியுறுத்திக்கூற
ெிரும்புகின்சறன். ைக்கள் தங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பொதிப்புகள்
குறித்துப் சபொரொட்டங்கமள நடத்துகின்றசபொது, அதுகுறித்து
அெதொனம்
தசலுத்துெதற்கு
நொம்
முன்ெரசெண்டும்.
அமதெிடுத்து,
அந்தப்
சபொரொட்டங்கமளத்
தட்டிக்கழித்துெிடுெதொல்,
பிற்கொலத்தில்
ஏற்படுகின்ற
அழிவுகள் ததொடர்பில் இக்கட்டொனததொரு நிமலக்கு நொம்
தள்ளப்பட்டுெிடுசெொம்
என்பமதசய
சைற்படி
ைீத்ததொட்டமுல்ல சம்பெம் எைக்கு எடுத்துக்கொட்டுகின்றது.
இந்தக் குப்மப சைட்டு அனர்த்தம் குறித்து அமனத்து
ைக்கள் பிரதிநிதிகளினதும் கருத்துக்கமள ஆரொயும் ெமகயில்
நொடொளுைன்றத்தில் ஒரு சிறப்பு அைர்ெிமன ஏற்பொடு
தசய்துள்ள சைதகு ஜனொதிபதி மைத்திொிபொல சிறிசசன
அெர்களது
நடெடிக்மகயிமன
நொன்
தபொிதும்
ெரசெற்கிசறன். அந்த ெமகயில், இங்கு பலரொலும் பல்செறு
ெமகயிலொன கருத்துக்கள் முன்மெக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக்
கருத்துக்களின்
உன்னத
தன்மைகமள
ஆதொரப்படி
உள்ெொங்கி, ைீத்ததொட்டமுல்ல குப்மப சைட்டு அனர்த்தம்
சபொன்றததொரு நிகழ்வு எதிர்ெரும் கொலங்களிலும் எைது
நொட்டில்
ஏற்படொத ெமகயில் நொம் உொிய திட்டங்கமள
ெகுத்து,
அெற்மற
முன்தனடுக்கசெண்டும்
எனக்
சகட்டுக்தகொள்கின்சறன்.
குறிப்பொக, குப்மபகளுக்கொன ைீள்சுழற்சி முமறமையின்
அடிப்பமடயில் அெற்மற ெொயுெொக, ைின்சொரைொக, இயற்மக
உரைொக ைொற்றிப் பயன்படுத்தக்கூடிய ெழிெமககள் ஏரொளம்
இருக்கின்றன. எனசெ, இமெ குறித்து நொம் ைிகுந்த கெனம்
தசலுத்தசெண்டும்
எனக்
சகட்டுக்தகொள்கின்சறன்.
அண்மையிசல
ைீள்சுழற்சி
ததொடர்பொன
தனியொர்
அமைப்தபொன்று, "தகொழும்பிசல சசரும் குப்மபகமளத் தரம்
பிொித்துத் தந்தொல், அெற்மற உடனுக்குடன் நொங்கள் தபற்று
ைீள்சுழற்சி தசய்யத் தயொர்" என்று ஊடகங்களுக்குக் கருத்துத்
ததொிெித்துள்ளது. இது ெரசெற்கத்தக்கததொரு ெிடயைொகும்.
எனசெ,
இதுகுறித்தும்
இந்த
அரசு
உொிய
கெனம்
தசலுத்தசெண்டுதைனக் சகட்டுக்தகொள்கின்சறன்.
இன்று எைது நொட்டின் சூழல் பொதுகொப்புக்கு ைிகவும்
அச்சுறுத்தலொக 'பிளொஸ்ொிக்' தபொருட்கள் கொணப்படுகின்றன.
அெசியைொன பயன்பொடு என்பமதயும் தொண்டி, ெலியசெ
புகுத்தப்பட்டதொக இன்று இந்தப் 'பிளொஸ்ொிக்' தபொருட்களின்
பயன்பொடு கொணப்படுகின்றது. எனசெ, இந்தப் 'பிளொஸ்ொிக்'
தபொருட்களின்
பயன்பொடுகள் குறித்து நொம் ஒரு சதசியக்
தகொள்மகத் திட்டத்திற்கு ெரசெண்டியுள்ளது என்சற நொன்
கருதுகின்சறன். தற்சபொது எைது நொட்டில் புழக்கத்தில்
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இருக்கின்ற
'பிளொஸ்ொிக்'
தபொருட்கள்
ைிகைிகப்
சபொதுைொனமெயொகும். எனசெ, 'பிளொஸ்ொிக்' தபொருட்கள்
சொர்ந்த மூலப்தபொருட்கமள இறக்குைதி தசய்ெமத நொம்
நிறுத்திெிட்டு, எைது நொட்டிசல இருக்கின்ற 'பிளொஸ்ொிக்'
தபொருட்கமள
ைீள்சுழற்சிக்குட்படுத்த
செண்டுதைன்ற
சகொொிக்மகமய நொன் இங்கு முன்மெக்க ெிரும்புகின்சறன்.
இவ்ெொறு தசய்ெதனூடொக 'பிளொஸ்ொிக்' தபொருட்களின் அதீத
பொெமனமயக் கட்டுப்படுத்த இயலும். அத்துடன், அெற்றின்
கழிவுகள் ததொடர்பிலும் ஒரு கட்டுப்பொடு இயல்பொகசெ
ஏற்படும். அசதசநரம், இந்தப் 'பிளொஸ்ொிக்' கழிவுகமளச்
சசகொிப்பதும்
ஒரு
முக்கியைொன
ததொழிற்றுமறயொக
ைொற்றப்படும்
என்பதொல்,
அதனூடொகப்
பலருக்கு
ெருைொனங்கமளப் தபறக்கூடிய ெொய்ப்புகள் ஏற்படும்.

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, පළව්ව ව වවශල සිට පැමිණි
් ්රීවශරු ශම් නරු ව වශ ්ව සිටිනවශව. ලංකවශ කිසි පළව්ව
ව වවශකි්  පපතවය පනතක් ඉනැපතප්වශවශලව නැහැ. ව වශයඹ පළව්ව
ව වශ සිටිය ජ ඒ පනත ශනනවශ පපතවයයට, නහ ශකොළට, වතව
සිවුපවවශවට, වශවුත ශනෝලයට ආදයය නිවවයි. එ නිවව ශම්
පවර්ලිශම්් තුශ ශම් නැන කථව කිරීශම් අයිතියක් අනික්
ඔක්ශකොට වශඩව ට තිශෙනවශව. ශ ොකද, ව නහ ශකොළට, වතව
සිවුපවට ආදයය නිවව. අද තියවය වංවශර්ාන හව වශනජීවී
අ වතයවං ය යටශ්ව -වශනජීවී කියේ ජ ව යටශ්ව තිශේ ශ් 
කැශල්
විතයක්
ශනොශවශයිජවතික
ව්වශවශෝදයවන
ශදපවර්තශම්් තුවශ, ජවතික උේභිද උදයවන ශදපවර්තශම්් තුවශ,
වශනජීවී වංයක්ෂ්ඨට ශදපවර්තශම්් තුවශ, මුහුදු ්වවයය් , තියවය
වංවශර්ානය කියන අං
ට අය්ව ශවශනවශව.

எைது
நொட்டில்,
குறிப்பொக
தகொழும்மபப்
தபொறுத்தெமரயில், இங்கு ஆரம்ப கொலத்தில், அதொெது 1970
களுக்கு முன்பு குப்மப ததொடர்பில் ஒரு தபொறிமுமற
இருந்துள்ளது.
அதொெது,
தற்சபொமதய
சுகததொச
ெிமளயொட்டரங்கு உள்ள இடத்தில் ஓர் 'ஊத்மத சைொல்'உம்
கிருலப்பமனயிசல ஓர் 'ஊத்மத சைொல்'உம் இருந்துள்ளன.
இமெ தகொழும்பிலுள்ள குப்மபகமள அன்றொடம் ைீள்சுழற்சி
தசய்துள்ளன. சைலும் சசகொிக்கப்படுகின்ற கழிவுக் கொகிதங்கள்
ெொமழச்சசமன
ைற்றும்
எம்பிலிப்பிட்டிய
கொகிதத்
ததொழிற்சொமலக்கும், ஒட்டுப்பலமகத் ததொழிற்சொமலக்கும்
அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இன்று இந்த நமடமுமறகள் இல்மல.
எனசெ, இதுததொடர்பில் நொம் பின்சனொக்கிச் சிந்திக்க
செண்டிய நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டுள்சளொம். இதுகுறித்து நொம்
முமறயொகச் சிந்தித்து குப்மப அகற்றல் ததொடர்பில் ஒரு
தகொள்மகத்
திட்டத்மதக்
தகொண்டுெருெதற்கு
முயற்சிகமளதயடுக்க செண்டுதைன்பதுடன், ைீததொட்டமுல்ல
குப்மபசைடு
அனர்த்தம் கொரணைொகப் பொதிக்கப்பட்ட
அமனத்து
ைக்களுக்கும்
உொிய
பொிகொரங்கமள
ெழங்குெதற்கொன ஏற்பொடுகமள ெிமரந்து முன்தனடுக்க
செண்டுதைன்றும்
சகட்டுக்தகொண்டு,
எனது
உமரமய
முடித்துக்தகொள்கின்சறன். நன்றி.

නශේවශවඩිශේ  හපතයට වශර්න කිශලෝ මීටර් 325ක ශකොයල්
පේාතියක් තිශෙනවශව. නරු ් ්රීතු ් ලව්ව ඒ නැන ද් නවශව.
කලවවශැශ
වශතුය එන තැන ත යි ඒ ශලොගේ
පේාතිය
තිශේ ශ් . ශනොශයගේ්ව විෂ්ඨ වශවුත පැමිණී නිවව දැ්  ඒවශව
ැරීශනන එනවශව. එශහ නම් ශනෝධව ය ැතිතු ව කියපු විධියට
පු්වතලශම් අරුවශක්කවලු ප්රශේ ශේ  ශම් ගේණු දැම් ව නම් අද මුළු
කළපුවශ්ව නැහැ, ශම් ශකොයල් පේාති්ව නැහැ, වාවශ වවශ ාර් ය
වපකවපත ත්ව්වවශයට ප්වශවශලව වම්පූර්ටශය්  විනව ශවශනවශව.
අවශව්  වශ ශය්  ෙැපත තැන ත යි අපි ප්රකව කශළ, අවශ ය
නම් ප්රතිච්රීයකයටයක් තුළි්  කයන විකල්පයකට එන කල්
වශනවතවිල්ලුශ වතු් ට, නහ ශකොළට හවනි ශනොවශන විධියට
තවවශකවලිකවශ, ශහොල්සිම් සිශ ් ති වඳහව හිපතනල් කැඩී නිවව
ඇති වී තිශෙන වි වල වශළවශල්වශලට අපද්රවශය ද ් න කියලව. ඒ
වම්ේ ාශය්  ෙල් න ාය පපතවය අධිකවපතශේ  නිලාවපත් ,
හවනනය හව ෙවානවහිය වංවශර්ාන අ වතයවං ශේ  ශල්කම් අශේ
නිහවල් රූපසිංහ හ්ව යව පැමිණියව. පපතවයයට ආදයය කයන,
ෂනද්රවශය, අපද්රවශය නැන දැනී තිශෙන, ලංකවශ ඉ් න ශහොඳ
විේවශශතක් ත යි ආචවර්ය පිලපිටිය හ්ව යව. එදව වශනජීවී
අායක්ෂ්ඨ විධියට පිලපිටිය හ්ව යව ඇවිල්ලව තවවශකවලිකවශ
අනු ත කශළ, ප්රතිච්රීයකයටය කිරී ට ශකොපතයවශ
තවක්ෂ්ඨටය්ව එක්ක, ඒවශව නැයවශන විධියට ශෙශහ්ව වශර්නයක්
ද ් න ප ටයි. එශහ කථව කයලව දැ්  අවුරුේදක් ශවශනවශව.
නමු්ව තවවශකවලිකවශ ත යි ඒ විකල්පය ඉනැපතප්ව වුශඩු.

[අ. ව. 3.4 ]

ෙුණ ොමිණී ජයවික්රම ප්පප්ර්දා මහතා (තිදසද සංවර්ධාන
හා වනජීවි අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக்ரை தபசரரொ - ெலுெொதொர
அபிெிருத்தி ைற்றும் ெனசீெரொசிகள் அமைச்சர்)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of
Sustainable Development and Wildlife)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ශම් ශේදනීය සිේධිය නැන අපි
එක් එක් ශකනවට ඩ නහලව වශැඩක් නැහැ. අපි ඔක්ශකො එයට
වශන කිය් න ඕනම. ප බගිය කවලශේ  ශම් ප්ර න
ා ය විවඳ් න
ශයෝජනව ආවශව. ඒ ශයෝජනව එනවශව විතයයි, එක එක තැනට
යනවශව. ශයනැ අපුල්ලනවශව වශවශේ වශැඩක් ත යි කශළ.
්ව එවශැනි
ශයෝජනව ශර්ඛීය අං වශලට යවශව තිශෙනවශව. ශ ය අවුරුදු 10ක්,
අවුරුදු 15ක් තිවාශව තිශෙන ප්ර ානයක් ශනොශවශයි. ශම්කට අපි
ඔක්ශකො වශන කිය් න ඕනම. මීශතොටමුල්ල ප්රශේ ශේ  සිදු වූ ශම්
ශේදනීය, ශ ෝකව්ව ක සිේධිය වශැනි සිේා නැවශත්ව සිේා
ශනොශ වශව!යි කියව ප්රවර්ථනව කයන න ්  ඒ සිේධිශය්  අනතුයට
ප්ව වුණු අයට අපශේ ශ ෝකය ප්රකව කයනවශව.

වශනවතවිල්ලුශ තිශෙන අරුවශක්කවලු ප්රශේ ශේ  කවළ රැඳවී
නැන ශනෝධව ය ැතිතු ව ශහොඳ ශයෝජනවවශක් ඉනැපතප්ව කයලව
තිබුටවලු, එය ක්රියව්ව ක කය් න දු් ශ්  නැහැලු, එය විපතක්ය
කියලව කියනවශව.

2016 අශනෝවාතු වවශේ  ත යි ඒ වශවර්තවවශ අපි හැදුශ . එ
නිවව අරුවශක්කවලු ප්රශේ යට අපද්රවශය ද න එක අපි පිළින් ශ් 
නැහැ. එශහ වුටව නම් කශඩොලවන්ව ඉවශයයි, ඒ ශකොයල්
පේාතිය ඉවශයයි. මුළු ශකොයල් පේාතිය වම්පූර්ටශය්  විනව
ශවශ් න තිබුටව. ඒ තුළි්  මුහුදු ්වවයය් , මුහුදු ජලය විනව
ශවශනවශව. එශව කළව නම් එය ශම් වම ශදයක විනව යට ශහතු
ශවශනවශව.
ඊළඟට, ව මීට වශඩව හව්වපසි්  ශවශනවා වුණු කවයටයක් නැන
කථව කය් න ෙලවශපොශයෝවතු වශනවශව. එදව, අරුවශක්කවලු ප්රශේ ය
පිළිෙඳ න්වත තීයටය
සභාෙත* කයනවශව. ශම්ක අතයවශ ය
ශවශනවශව.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, අපි ශ ොකක්ද ශම් කය් ශ් ?
අපි ශම් යන විධිය හපතද?
දැ්  ශ
නරු ව වශ  ජ පපතවය විනව ය හව යට වශැළැක්වී
පිළිෙඳවශ ප්රකව වුටව. ශම් ගේණු කඳු විතයක් ශනොශවශයි, දඹුල්ල

———————————* ලියවිල් 2ල ඉිනරිපත් ප්නොකදන ලදී.
ஆெணம் சைர்ப்பிக்கப்படெில்மல.
Document not tendered.
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු නවමිණී ජයවිර ශපශර්යව හතව]

වශැනි තැ් වශල -විවාපවා ශපොළක විතය- ශපොලිතී්  කවලව වතු්  අලි- ැශයනවශව.
ශම් නැන කැමතනට් ප්රිකවවශක් ඉනැපතප්ව
කයනවශව. අශේ වියදශ ්  වශශට්ට කම්මත නහලව, විදුලි වැය ශයොදලව
අලි් ට හිපතහැය ශනොවශන විධිශේ  වශැඩ පිළිශවශළක් වකවා කයනවශව.
කැමතනට් අනු ැතිශය්  පවාශව
හය වවයක් ශදනවශව. ඒ හය
වවශය්  පවාශව පළව්ව පවලන ආයතන න්්  ප්රතිචක්රියකයට
වශැඩ පිළිශවශළක් ශනශන් ශ්  නැ්වනම්, අපට තිශෙන ෙලය තුළ
නක් දැමීශම් පියවශය අපි න් නවශව. එශහ ශනොකය ශම් වශැශඩ්
කය් න ෙැහැ. ශම් නැන යම් අවශශෙෝායක්, වශනකී ක් පුයවශැසිය් 
විධියට අපි ඔක්ශකෝ න් න ඕනම. ශම් නැන එක එක්ශකනවට ඩ
නහලව කථව කයලව වශැඩක් නැහැ. ශම් වශයදට අපි ඔක්ශකෝ
චූනැතශයෝ.
්ව චූනැතශයක්.
ඇ්වත කථව කය් ශ්  ඒකයි. ඒ
වශවශේ වශැඩ පිළිශවශළක් තුළි්  ශම් ප්ර න
ා ය විවද් න කටුතතු
කය් න අපි ෙලවශපොශයෝවතු වශනවශව. එශහ කශළ නැ්වනම් ඒ
වපය අපට එනවශව. කවුද ශම් පපතවයය විනව කය් ශ් ? වතු් ද,
නහ ශකොළද, ජලයද, ශපොශළොවශද? නැහැ, මිනිවව ත යි විනව
කය් ශ් . අපි ත යි ශම් විනව යට වශනකියන දුෂ්ඨාටයව; ශද්රෝහියව.
මිනිවව වශන අපි පපතවයය විනව කයනවශව.
ශේ මිත්රයව, ආශු වයසිංහ ් ්රීතු ව ශම් නරු ව වශ
ඉ් නවශව. එතු ව ට දැ්  ප්රිකවවශක් දු් නව. මිනිවවශේ පැවශැ්ව ට
නහශකොළ ඕනම; ජලය ඕනම; වශවුතශනෝලය ඕනම; ශපොශළොවශ ඕනම;
්වවයයව ඕනම; වතව-සි පවවශව ඕනම. නමු්ව, ඒ අයශේ පැවශැ්ව ට
මිනිවවශේ වහවයක් අවශ ය නැහැ. මිනිවවශේ පැවශැ්ව ටයි ඒ
අයශේ වහවය ඕනම. මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි, ශම්
ඔක්ශකෝ විනව වුණු දවශවට ගේ ක් ශවශයිද?

නූන්වය කියලව කියපු යතු ඉ් නැයවනු නවයකයව, සියැටල්, එදව
ඇශ පතකවනුවශ් ට කි ශ ශ ොකක්ද? ළ බදු ජවතිකය්  අශේ නහ
ශකොළ, ශපොළවශ විනව කයනවශව. අශේ ඉඩම් ඉල්ලනවශව; නනිල්ලව.
නමු්ව, ශම් ශපොළවශ කව් තවයයක් කළ දවට ඔෙශේ ශනෝට්ටුවශල
වශටිනවක ශ ොකක්ද?ළ ඒක ත යි කි ශ . ශේ පවලනඥය් 
වශ ශය්  අපි ඔක්ශකෝ ඒක දැන න් න ඕනම. ඒක ශ්වරුම්
අයශනන අපි වශැඩ කයමු. ඒකයි ට කිය් න අවශ ය.
ශම් වශයවන වශළක්වශ් න අපි කළ ුත්වශ්ව ශ ොකක්ද?
මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි, ශ ය වශළක්වශ් න
ශේ
අ වතයවං ය හයහව කය් න පුළුවශ්  ශ ොනවශවද කියලව
ෙැලුවශව. අද නරු ව වශ  ජ ප්රකව වුටව, අශේ යතන වාවශවමි් 
වශහ් ශව්ව කි වශව, ත ් ශේ වශයවපවය ශහෝ ශවශන්ව කටුතතු වඳහව
පිට පළව්වවශල ජනතවවශ දවශවකට ලක්ෂ්ඨ 20ක් ප ට ශකොළඹට එන
ෙවශ. අපි කියමු, ඒ ලක්ෂ්ඨ 20්  ලක්ෂ්ඨ 10ක් කශඩ්ට ගිහි්  කම
න් නවශව කියලව. ඒ අය ශකොච්චය ශපොලිති්  ප්ර වටයක් ශකොළඹ
දවලව යනවශවද? අශේ යජශේ  ශවවශකශයෝ න් න; ශපෞේනලික
අං ශේ  ශවවශකශයෝ න් න. ඒ අය ශකොච්චය ශපොලිති් වශල කම
ඔතවශනන එනවශවද?
අපි නශම් කව් තවවශක් නනිමු. ල්ලක් අයශනන ශපොළට යන
චවපතත්රය තවශ නශම් කව් තවවශ්  අතය තිශෙනවශව. නශම් කව් තවවශ
ශපොළට ගිහිල්ලව ෙක් ටික ඒ ල්ශල් දවශනන ත යි එ් ශ් .
නමු්ව අද කවගිල්වා, කීල්වා වශැනි supermarketsවශලට ශහෝ
කශඩ්කට ගිහි්  ෙල් න. අශේ නනයවශල කව් තවශවශෝ ල්ලක්
අයශනන ෙක් න් න ය් ශ්  නැහැ. ශ ොනවශවද න් ශ් ? රමම්
100ක් ෙය ශේට්ව ශපොලිති්  ෙමේ එකක් න් නවශව. ෙක් වශර්න
දහයක්
න් නවශව
කියමු.
කශඩ්
මුදලවලි
වශවශේ
supermarketsවශලිනු්ව ඒ වශර්න දහය ශවශන ශවශන ශපොලිති් 
ෙමේවශල දවලව ශදනවශව. ඉති් , නනයශේ  ශපොලිති්  පිපතලව. ශකොළඹ
දවශවකට ශම් වශවශේ business ලක්ෂ්ඨයක් වුශටෝව ශපොලිති් 
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ශකොච්චය එක්කව බ වශනවශවද? ශපොඩ්ඩක් කල්පනව කය් න. ඒ
නිවව කවගිල්වා, කීල්වා වශැනි supermarkets ඔක්ශකෝට අපි
කි වශව, නැයන ශපොලිති්  වශර්නයක් වවිත කය් න කියලව. ශකොළඹ
ඇතුළු නනයවශල ඉ් න අපට්ව ෙැපත ඇයි නශම් ක් තවවශ කයන
විධියට ල්ලක් අයශනන ෙක් න් න යන වශැඩ පිළිශවශළකට
ෙහි් න?
තියවය වංවශර්ාන හව වශනජීවී ඇ ති.
ෙැලුවශව, අශේ
අ වතයවං ශය්  ශම් වශැශඩ් පට්  න් න. ශ ොකද, ශනදය හදලව
ඉ් න එපවයැ යට හද් න.
කථව කළව ශේ නිලාවපත් ට.
ඇහුවශව, basket එකක දවශනන කී ශදශනක් ශනදපත්  කම ටික
ශනශනනවශවද, කී ශදශනක් canteen එකට ගිහි්  කනවශවද, කී
ශදශනක් ශපොලිති්  එක ශ ශහ දවලව යනවශවද කියලව.
කි වශව,
ළආදර් යක් විධියට අශේ අ වතයවං ශය්  වශැඩ පිළිශවශළක් පට් 
නනිමුළ කියලව. ශව්වසිපතපවය කිය් ශ්  තට්ටු 9ක
ශනොඩනැන්ල්ලක්. එහි අ වතයවං යවියයක් තිශෙනවශව; ඇ තිවශරු
යවියයක් ඉ් නවශව. අශනක් අයට කථව කය් න ඉවාශවල්ලව අපි
පට්  නනිමු කියලව
කි වශව. ළඅපි basket එකක කම
ශනශනමු. ඕනම නම් එවශැනි වජන හදන ව වනම් කීපයකට
ඇවිල්ලව ඒ අයශේ ෙක් ශප් වශ් න කියමු. ඒවශව න් න වල්ලි
නැහැ කියනවශව නම්, ත ්  කැ ැති එකක් ශතෝයව ශනන පඩිශය් 
වවයකට කැශපන විධියට කයමුළ කියලව දැ් 
ඒ වශැඩ
පිළිශවශළ ක්රියව්ව ක කයශනන යනවශව. ශකොළඹට එන ලක්ෂ්ඨ
නටනක් වූ යජශේ  ශවවශකශයෝ එශහ කශළෝව, ගේණු කඳු
හැශදයිද කියලව
අහනවශව. ගේණු කඳු හැශද් ශ්  නැති ශවශ් න
අපට වශැඩ කය් න පුළුවශ් .
අශේ වශයවක අයට නම්, ශම්වශව නිකම් වශැනැ ෙට වශවශේ. ශේ
මිත්ර හවචවර්යතු ව, ආශු වයසිංහ ් ්රීතු ව ශ තැන ඉ් නවශව.
නරු ් ්රීතු නි,
ඔෙතු වට්ව ආයවානව කයනවශව ශම් වශැඩ
පිළිශවශළට වම්ේ ා ශවශ් න කියලව.
අශේ නිලාවපත් ශන්  ඇහුවශව, අශේ Peradeniya
Botanical Garden එකට දවශවකට එන ළ යි් ශේ average එක
කීයද කියලව. 5,000්ව-10,000්ව අතය එනවශව ලු. Zoological
Gardens, Botanical Gardensවශලට එන ළ යි්  නටන
ෙැලුවශව. ඉවාශකෝශල් නිවශවක් කවලයට ප ටක් ශනොශවශයි, දවශවකට
5,000්ව - 10,000්ව අතය average එකක් එනවශව.
තීයටයක්
න්වතව.
ඒ වශැඩ පිළිශවශළ 3වශැනි දව පට්  න් නවශව.
මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි, ශෙශහ්ව ශවශශළ් ශදෝ
වශවහනයකි්  ගිහි්  ශෙශහ්ව විගේටනවශව වශවශේ වශැඩක්
්ව
ක්රියව්ව ක කයනවශව.
3වශැනි දවට Peradeniya Botanical
Garden එකට ශේ නිලාවපත්  ඔක්ශකෝට එ් න කි වශව,
එතැනට එන ශපොඩි ශපොඩි කඩුඩවයම් නහක් යටට ශනනැල්ලව
පපතවයය පිපතසිදුවශ තෙව න් ශ්  ශකොශහො ද කියලව දැනුවශ්ව
කය් න. ශපොලිති්  දවලව, වශතුය ශෙෝතල් දවලව ඇයි අපි පපතවයය
විනව කය් ශ්  කියලව කියව ශද් න. අනවනත නවයකශයක්
විධියට ක්රියව කය් න ඒ ළ යවශේ නව අපි වකවා කයනවශව.
එවශැනි වශැඩ පිළිශවශළක්
පට්  න් නවශව.
අායවපන
ඇ තිතු ව එක්ක joint Cabinet Paper එකක් දැම් ව, Sri Lanka
Girl Guides Association එක Sri Lanka Scout Association
එක්ව එක්ක වම්ේ ා ශවශලව වශැඩ පිළිශවශළක් ක්රියව්ව ක
කය් න. එය කැමතනට් ඩුඩලය අනු ත කළව.
ෙල් ශ් 
අනවනත පයපුය නැහව. අපි ළFuture Leaders" කියලව කියනවශව නම්,
ඒ අනවනත පයපුය හැදුශ නැ්වනම් අපි ඉවශයයි. දැ් 
කය් න
හද් ශ් , Sri Lanka Scout Association එක Sri Lanka Girl
Guides Association එක්ව එක්ක වම්ේ ා කයන්ව වශැඩ
පිළිශවශළක්.
කි වශව, ඒ කටුත්වතට කැ ැති ශේයවශදනිය
වි වශ
ා විදයවලශේ  ඉ් න ශේ කශයෝ ශන් වශ් න කියලව.
ශදපවර්තශම්් තුවශල lectures කයන අය ඉ් නවශව. නශම්
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පවවල්වශල්ව ශම් කටුත්වත කය් න පට්  නනිමු.
එතැන ජ
ත ් ශේ ශනදය හැශදයි; පවුල හැශදයි.
ශම් ගේණු
ප්රතිච්රීකයටය කයලව ත ් ශේ ඉඩශම් වශනව කය් න ශපොශහොය
ටික හදව න් න පුළුවශ් .
ශනදය ශපොලිති්  එකක්වශ්ව විසි කය් ශ්  නැහැ,
මූලවවනවරුඪ නරු ් ්රීතු නි.
ඒක කිය් න ලීජව නැහැ.
යි ශේ ඇඳුම් ටික ශවෝදව න් ශ් .
dry-clean කය් න
ශද් ශ්  නැහැ. ඒක කිය් න ට ලීජව නැහැ.
ඒ විධියට
ශවෝදව ශ ලව න් නවශව.
ශවශන ශකශනගේට ශේ ඇඳුම් ශවෝදව
මිපතක් නවශ්ව ශද් ශ්  නැහැ. ශනදය තිශයන ශපොලිතී්  ටික
ඔක්ශකො
හැ දව ශවෝදනවශව.
ඒවශව විසි කය් ශ් 
නැහැ. වේ  දවලව නැ්වනම් පත් ශවෝ දවලව අතුල්ලව ශවෝදලව
ශ ලව න් නවශව. ශ ොකද, අපි ශම් වනසික ශලඩ හදවශනන
ෙවහිය ව වජයට දූෂිතශයෝ ශවශ් ශ්  ඇයි? අපි ශම්ශක්  ඈ්ව
ශවශ් න ඕනම.
ශේ නිලාවපත් ට්ව කිය් ශ්  ඒකයි. දැනු්ව
පවර්ලිශම්් තුශ
ශේ කවර්යවලශේ  නිලාවපත්  පිපතවක්
ව
එනතුරු ෙලවශනන ඉ් නවශව. ශම් කවයටශේ   ජ අපට USAID
එශකනු්ව වහවය ශදනවශව. ඒ අය්ව එක්ක නම් වනවශලට ගිහි්  ශම්
නැන ශේ න ශද් න අපි ලැහැවාතියි. ඒ අයශේ නව ශවශනවා
කය් න ඕනම. අපි ගිහි්  නම්වශල මිනි බ් ශේ නව හදලව එමු.
තමු් නව් ශවලව අපි කථව කයන
හව වලිනව වශවශේ
ශනොඩනැන්ලි නහලව වශැඩක් නැහැ. ශම්ශක් ඇතුශළ කමනැහුවශවට
වශැඩක් නැහැ. අපි මිනි බ් ශේ නව හදමු. ශ තැනයි වශයද
තිශේ ශ් . නව හද් ශ්  නැතිවශ යටක් හද් න ෙැහැ. ශේය
කියන හැ ක් නැ්වනම් ශකොශහො ද ශම්වශව හද් ශ් .
එතැනට එ් නයි ශම් එ් න හද් ශ් .
තියවවය වංවශර්ානය
කියන එක ඇති කිරී .

අ් න, ශේ කව යශේ  නිලාවපත්  ඇවිල්ලව ඉ් නවශව. ඒ අය
එකතු ශවශලව වැලැවා ක් වකවා කය තිශෙනවශව. ලෙන 3 වශනදව
ළශවශෝටර්වා ඒීළ එශක්නැ USAID එශක් නිලාවපත් ට ශම් අවුරුදු
තුන, හතයක වැලැවා ලෙව ශදනවශව. ඒ අය ලැහැවාති ශවශලව
ඉ් නවශව, නම්වශල ප් ති පවශ්වවශන වශැඩ පිළිශවශළට, ඒ වම
ශදයකට වහවය ශද් න. ඊළඟට, නශම් පවවල ඇතුළු හැ
තැනක ශම් වශැඩ පිළශවශළ අපි ක්රියව්ව ක කයනවශව. මුළු
ලංකවශ
අපි ශම් වශැඩ පිළිශවශළ ක්රියව්ව ක කය් න ය් ශ් 
එශහ යි.
ට වුවශ නව කය් ශ්  පක්ෂ්ඨ ශේදය ඉවශතට ද ව ශම්
කටුතතු කය් නයි.[ෙවාව කිරී ක්]
ශේ මිත්ර නරු වයසිංහ
් ්රීතු වට්ව
ආයවානව කයනවශව.
ඊශේ  ් නවය ට ගියව. ් නවය ප්රශේ ශය්  බූරුවශව
කියන වතව දුෙල ශවශලව වශඳ ශවශලව යන ආකවයය දැකලව
විශේියකය්  ඒ ශවශනුශවශ්  වශයවපිතියක් ආයම් කය තිශෙනවශව.
එ වශයවපිතිය යටශ්ව hospital එකක් ඇති කයලව එ වතු් 
rehabilitate කයන වශැඩ පිළිශවශළක් ආයම් කය තිශෙනවශව.
එහි ජ පුදු ශදයක් දැක්කව. එතැන කශතෝලික පූජකතු ් ලව්ව
හිටියව. ශ ොකද?
වනසිකවශ දුෙල ශවශලව ඉ් න ළ යි් ට ශම්
වතු් වශ polish කය් න  ජලව; brush කය් න  ජලව ඒ
ළ යි් ශේ වනසික ත්ව්වවශය හදන ආකවයය ව දැක්කව.
අක්කය හතයක ඉඩ ක් ඉල්ලුවශව, ඒ අයට park එකක් වඳහව.
ඒ ප්රශේ ශේ  joint venture එකක් විධියට එය වකවා කය, අශේ
අයිතිය තියවශනන අපි ඒක නඩ්වතු කයන වශැඩ පිළිශවශළක් අපි
ක්රියව්ව ක කයනවශව. ව ඒ අයවශ නැපත න් වශ් න එ කටුත්වත
කයනවශව. ව එතැන සිටි කශතෝලික පූජකතු ් ලවට යම් ශදයක්
කි වශව. ශ ොකක්ද? “ඔෙතු ් ලව කශතෝලික පල්ලිශය්ව, හි් දු
ක්තිකය් ට හි් දු පල්ලිශේ ්ව, ශෙෞේාය් ට ප් වශල්්ව,
මුවාලිම් ක්තිකය් ට මුවාලිම් පල්ලිශේ ්ව ශේ නව කයනවශව. ඒ
ශේ නව කළවට වශැඩක් නැහැ; අපි ශනොඩනැන්ලි හැදුවශවට වශැඩක්
නැහැ,
්ව ද්රවශයවශලි්  ව වජය විනව ශවශනවශව නම්” කියලව ව
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කි වශව. ඒශක්  කව් තවවශයි දුක් විඳි් ශ් .
ශම් ව වජය
හැශද් න නම් ශ ොනවශවද කය් න ඕනම?
් නවයශම්,
කශතෝලික ශේවශවාථවනශේ  සිටින, මුවාලිම් පල්ලිශේ 
සිටින,
ප් වශල් සිටින
පූජකතු ් ලට
ආයවානවවශක් කළව.
වශැඩිශය්  එතැන සිටිශේ  කශතෝලික ශද ළ ජනතවවශයි. මුවාලිම්
අය්ව හිටියව.
ඒ අයට තක් කළව, ශ ොකක්ද? ාර් වශ ෝක
යජතු වශේ පුත්ර මිහිදු හ යහත්  වශහ් ශව එදව බුදුයජවට් 
වශහ් ශව ශේ ාර් ය රැශනන ලංකවවශට වශැඩ කළ අවශවාථවවශ.
එදව මිහි් තශල් නල් පර්වශතශේ  සිට උ් වශහ් ශව ශේවශවනම්
පියතිවාව යජතු වට වශදවශළ ශ ොකක්ද? මුශවශක්වශ දඩයම් කයශනන
යන යජතු වට ළතිවාවළ කියව කථව කළව.
න කියව කථව
කයනවිට යජතු ව ෙැලුවශව, කවුද ශේ න කියන ජනතව කියලව.
ඒ ශවශලවශ පර්වශතය ශදව ෙලනශකොට වාවශවමී් වශහ් ශවලව හව
වව ශ් ය වාවශවමී්  වශහ් ශව සිටිනවශව, දැක්කව. ළඔෙ කවුද?ළ කියව
යජතු ව ඇහුවශව. එතශකොට මිහිඳු හ යහත්  වශහ් ශව වශදවළව, ළ
ඔෙතු වශේ මිත්ර ාර් වශ ෝක යජතු වශේ පුත්රයවළ යි කියව. ඒ
අවශවාථවශ යජතු වට මිහිඳු හ යහත්  වශහ් ශව වශදවශළ
ශ ොකක්ද? ළඔෙතු ව ශම් යශට් තවවශකවලික වයකරුශවශගේ මිව
ශම්  වමිශේ  අයිතිකරුශවශගේ ශනොශ ළ කියන කවයටය. අපි ශම්ක
කවුරු්ව තක තියව න් නට ඕනම. ශම් මුළු හ්ව යශට් වම
පුයවශැසියගේ
තක තියව න් නට ඕනම, ළඅපි ැශයනවශව. අපි
ශම්වශව අයශනන ය් ශ්  නැහැළ කියන එක. මිහිඳු හයහත් 
වශහ් ශව වශදවශළ, ළ හයජ, ඔෙ ශම්  වමිශේ  තවවශකවලික
වයකරුශවශගේ මිව අයිතිකවයශයගේ ශනොශ ළ කියවයි.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔෙතු වට තවශ විනවඩි තුනක කවලයක් තිශෙනවශව.

ෙුණ ොමිණී ජයවික්රම ප්පප්ර්දා මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக்ரை தபசரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ඊළඟට, ළඔෙට ශ ් 
වතවට, සි පවවශවට, ්වවයයවට
නිදහශව වැපතවැරීශම් අයිතිය තිශෙනවශව” යි කියන කවයටය්ව
මිහිඳු හ යහත්  වශහ් ශව වශදවළව. ශකොප ට වශටිනව වශදනක්ද?
අපි කථව කයනවශව, තවක්ෂ්ඨටයක් එක්ක ශලෝකය නැුතණු ශවශලව
තිශෙනවශව කියලව. අතීතශේ  හව පයවර ෙවහු යජතු ව වශැ
හදේ ජ කි ශ ශ ොකක්ද? එ නිවව අපි අශේ
වනසික්වවශය
ශවශනවා කය ශනන මීට වශඩව දැඩි වශැඩ පිළිශවශළකට ෙහි් නට
ඕනම.

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි,
ශ තැන ජ ශයෝජනව
කය් න කැ ැතියි, කවගිල්වා ශවශශළඳ වැල වශැනි ශවශශළඳ
වැල්වශලට යනශකොට්ව ල්ලක් අයශනන යන වශැඩ පිළිශවශළක්
ඇති කළ ුතතුයි කියලව. අශේ කවර්යවලවශල, ශනදය එකතුවශන ගේණු
කවළ ශපොශහොය කයන වශැඩ පිළිශවශළක් ඇති කිරී ශකශයහි අපි
ජනතවවශට අවශශෙෝාය ලෙවනැය ුතතු ශවශනවශව. නශම් කව් තවවශට
පුළුවශ් , ශපොළට යේ ජ ෙමේ එකක් අයශනන ය් න. ඒ ර ය ඇති
කිරී වඳහව අපි පට්  නනිමු, ජප කය් න. එශහ කය් න පට් 
න්වතව කවුරු්ව ඒ ශකශයහි ශයොමුශවශයි. එශහ වශැඩ පිළිශවශළක්
ඇති කශළෝව ශම් ගේණු කඳු හද් න ශවශ් ශ්  නැහැ.
ප්රතිච්රීකයටය නැන කථව කයනවශව නම්, ජපවනශේ 
ගේණුවශලි්  organic ශපොශහොය හදනවශව. ගිනි තිය් න ඕනම නැහැ,
කිසි ශදයක් කය් න ඕනම නැහැ. ලංකවශ තරුටශයක් machine
එකක් හදලව තිශෙනවශව.
ඒ තරුටයව මුටනැශහ් න ය් න
හදනශකොට අර්වගන යටතුංන ඇ තිතු ව කි වශව, ඒ වඳහව විදය,
තවක්ෂ්ඨට හව පර්ශේ ෂ්ඨට ඇ තිතු ව වහවය ශදනවශව කියලව.
කි වශව ඒ machine එක හදවශමු, ඒ වඳහව අත ශදමු කියලව. ඒක
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ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

හදලව න ට ගිහිල්ලව mobile විධියට ගේණු එකතු කයලව ශපොශහොය
කයමු කියලව
කි වශව. අ් න එශහ යි වශැඩ ශකශය් න ඕනම.
ද් නවශව තරුට ් ්රීවශරු,- ඒ කට්ටිය නැති නිවව ට වශැඩිපුය
කවලය ලැබුටව.

(The Hon. Presiding Member)
ශෙොශහො වාතුතියි.

මීළඟට, නරු ජය් ත ව යවීය ් ්රීතු ව.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

[අ. ව. 4.07]

(The Hon. Presiding Member)
දැ්  ඒ ශවශලවවශ්ව ඉවශයයි.

ෙුණ ජයන්ත සමදවීද මහතා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

ෙුණ ොමිණී ජයවික්රම ප්පප්ර්දා මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக்ரை தபசரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ට ලැබුණු කවලය ඉවශයයිද?

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ලැබුණු වම්පූර්ට ශ ලවවශ අවශව් .

ෙුණ ොමිණී ජයවික්රම ප්පප්ර්දා මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக்ரை தபசரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ශෙොශහො වාතුතියි.

අපි සියලු ශදනව ශම් කටුත්වතට හවුල් ශවශලව පපතවයය
තියවය  වමියක් කය් න කටුතතු කයමු. ශම් වශවශේ වශවවනවවශ් ත
 වමියක් ශලෝකශේ  තවශ්ව නැහැ. පපතවයය විනව කයන දුෂ්ඨාටශයෝ,
වශැයනැකවයශයෝ අපි. අශේ ශම් ශපොශළොවශ වශවශේ ශපොශළොවශක්
ශලෝකශේ  ශවශන ශකොශහවශ්ව නැහැ. අපි ශම්ක ආයක්ෂ්ඨව කළ
ුතතුයි.

මුතුයවජශවශල ප්රශේ ය නැන්ව කිය් න ඕනම. මුතුයවජශවශල
ප්රශේ ශේ  ්වවය වශර්න යවියයක් ඉ් නවශව. ඔවු්  සියල්ල අපි
ආයක්ෂ්ඨව කළ ුතතුයි. ශකොළඹ ගේණු ශම් ශවශනකල් තිබුටව නම්,
ගේණු නශඳ ය් න ෙැපතශවශනවශව. ශලඩ ශයෝන වශැඩිශවශනවශව. ශම් වශැඩ
පිළිශවශළ එ ත්ව්වවශය වශළැක්වී වඳහව න්ව තවවශකවලික පියවශයක්
ප ටයි. මුතුයවජශවශලි්  ශහක්ශටයවර් 1,200 නටනක් ප ටයි
වශනජීවී ශදපවර්තශම්් තුවශට අය්ව වශ් ශ් .

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු ඇ තිතු නි, දැ්  කථවවශ අවශව්  කය් න.

ෙුණ ොමිණී ජයවික්රම ප්පප්ර්දා මහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக்ரை தபசரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ඔෙතු ව නිශයෝජනය කයන
නම්පහ
නැවා්රික්කශේ 
මුතුයවජශවශලි්  අපට තිශේ ශ්  ශහක්ශටයවර් 1,200 නටනයි.
එහි වක වශර්න 194ක් තිශෙනවශව. ්වවය වශර්න 40ක් ඉ් නවශව.
උයන වශර්න 12ක් ඉ් නවශව. විවිා පක්ෂී්  වශර්න 102ක් ඉ් නවශව.
වමීක්ෂ්ඨටවශලි්  ශහළිවුණු ශතොයතුරු අනුවශයි
ශම් කිය් ශ් .
ක්ෂීයපවයී වතු්  වශර්න 22ක් ඉ් නවශව. ව නල වශර්න 4 ක්
ඉ් නවශව. ඒ වශවශේ ේවූලය්  වශර්න 22ක් ඉ් නවශව. එශහ නම්
ඔෙතු ව නිශයෝජනය කයන නම්පහ නැවා්රික්කය්ව අනවනතශේ   ජ
ශබ්යවන් න ඕනම කියන එක වඳහ්  කයමි් , ඔෙතු වට
වාතුතිවශ් ත ශවශමි්  ශේ කථවවශ අවශව්  කයනවශව.

(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, 2017 සිංහල හව හි් දු අලු්ව
අවුරුේද උදව වුශඩු ශකොශලෝ නවශ මීශතොටමුල්ශල්  ඇහුණු
හව අශඳෝනවවශ්ව එක්කයි. පළමුශවශ් 
මීශතොටමුල්ල
ශේදවශවචකශය්  වශැළලී ගිය තිවාශදශදනව ඇතුළු ඔවු් ශේ
පවුල්වශල වව වජිකය් ට්ව, තවශ ්ව ශවොයවනත ශනොහැකිවශ
අතුරුදහ්  වී සිටින අයශේ පවුල්වශල වව වජිකය් ට්ව, එ
ශේදවශවචකයට ශනොදුරු වී සිටින අශනගේ්ව සියලු ජනතවවශට්ව
අශේ ෙලවශ්ව ශ ෝකය ප්රකව කයනවශව. ශම් විපත වැපතකට
හයවශ් න ඕනමය කියන පදනශම් ඉඳශනන ශ
වතිකවවශ
පිළිෙඳවශ කරුණු කිහිපයක් ඉනැපතප්ව කය් න
කැ ැතියි.

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, කවුරු ශ ොන තවලශය් 
කි වශ්ව, ශ ොන ආකවයශය්  විරහ කළ්ව, ශකොශලෝ නවශ
මීශතොටමුල්ශල් සිේා වුශඩු හව මිනිවා ෂවතනයක් කියවයි අපි
නම් වි වශ
ා වව කය් ශ් . මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ඒක හව
මිනී ැරු ක්. නි ාචිතවශ හඳුනවන්ව ෂවතකශයක් නැති ෂවතනයක්
ත යි එහි සිේා වුශඩු. නි චි
ා තවශ හඳුනවන්ව මිනී රුශවශක් නැති,
අනියම් මිනී ැරු ්ව ත යි එහි සිේා වුශඩු. ඒ ැරුශඩු
ැවාශවෝ, දුරුශවශෝ ශනොශවශයි. මිනිවා බ තිවා ශදශදශනක් මිය
ගියව. ඒකට වශන කිය් න ඕනම කවුද? වශනකිවශ ුතතු අයට අපි
ලෙවශද් න ඕනම දඬුවශ
ශ ොකක්ද? මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි, අතයවශ ය ශවවශව නිශයෝන පැනවීශ ් වශ්ව, ශම්
පිළිෙඳවශ වශන විශ ෂ්ඨඥ කරුණු නැන කථව කිරීශ ් වශ්ව ප ටක්
ශ වශැනි ෂවතන වශළක්වශ් න පුළුවශ්  ශවශ් ශ්  නැහැ කියලව අපි
වි වශ
ා වව කයනවශව. ශම් ෂවතකයව ශවොයවන් න ඕනම. ඒ
ෂවතකයි් ට දඬුවශම් ශද් න ඕනම. නරු ඉයව්  විර ය්වන
නිශයෝජය ඇ තිතු ව එහි වශනකී නිලාවපත් ට පැවශරුවශව. ශම්
කවර්යයට නිලාවපත්  වශන කියනවශව නම් - ඔවු්  වශනකී ඉෂ්ඨාට
ශනොකළව නම් - ඊට වශන ශවශ් න ඕනම කවුද? වශන කී වහ වශන වී
ශදකක්. ඇයි, නිලාවපත් ට ප ටක් දෙය ඇන්ල්ල නැේ කය් ශ් ?
නිලාවපත් ට
උඩි් 
ඉ් න,
තී් දු
තීයට
න් න
ශේ පවලනඥය් ට ඒ වඳහව වශනකී ක් නැේද කියලව අපි අහනවශව,
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි.
මීශතොටමුල්ශල් වශැළලිච්ච තිවා ශදශදශනක් වුණු අශේ
නමසිය් ශේ, තවශ ්ව අතුරුදහ්  ශවශච්ච අශේ නමසිය් ශේ ජනතවවශශේ - ෂවතනවශලට වශන කිය් න ඕනම වශන කිවශ ුත්වත් 
ශවොයව, ඒ අයට නිසි දඬුවශම් ලෙව ශද් න ඕනමය කියන කවයටය
අපි අවශාවයටය කයනවශව. ඇයි, අපි එශහ
කිය් ශ් ?
මීශතොටමුල්ල කියන ජනවකීර්ට ප්රශේ ය තුළට ගේණු ශනනැල්ලව
ශනොඩ නහ් න තී් දුවශ න්වශ්ව කවුද? එදව මීශතොටමුල්ල ගේණු
ක් ද ශනොඩ නහපු දවශශව ඉඳලව ඊට විරුේාවශ මීශතොටමුල්ල
වශැසිය්  තමු් ශේ ශේ පල්ලට - ශේ ශදොයකඩට - ඇවිල්ලව ගේණු
ශනොඩ නහන එකට විරුේාවශ ක්රියව්ව ක වුටව අපට තකයි,
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි. එශහ ක්රියව්ව ක වුණු මිනි බ් ට
ශ ොකද කශළ? ළමීශතොටමුල්ලට ගේණු දව් න එපව. මීශතොටමුල්ල
කිය් ශ්  අශේ පවයම්පපතක  වමියක්. අශේ දරුවශ් ට්ව ශම්  වමිය
ඉතුරු කය් න ඕනම. අපි ජීවශ්ව ශවශ් න ඕනම. අපි්ව මිනිවා බළ
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කියලව මීශතොටමුල්ශල් මිනි බ්  කියන ශකොට ශපොලීසිය දවලව ඒ
මිනි බ් ශේ ඔළුවශලට ශපොලුවශලි්  නහලව, ඒ මිනි බ් වශ හිශර් දවලව,
ශපොලිවා ූලක්වශල ලේනලව ත යි ඒ ජනතවවශශේ වවාවයට, ුතක්ති
වහනත වනුෂීය අයිතිය යටප්ව කයලව දැම්ශම්, මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි. ඒකට වශන කිය් න ඕනම නැේද?

මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් දට එශයහි ජනතව වශයවපවයශේ 
කැඳවුම්කරු කීර්තිය්වන හ්ව යව අද කම්පවශවශ්  ඉ් නවශව.
ඔහුශේ මතපතඳ්ව නැහැ; දුවශ්ව නැහැ; ෙමනව්ව නැහැ; මිනිපිපත්ව නැහැ;
ඉතුරු වුශඩු මුණුපුයව විතයයි. ඒ නිවව ශවශ් න ඇති නරු ය් ජ් 
යව නවයක නිශයෝජය ඇ තිතු ව ළශහට නහ් න ඕනමළය කියලව
කි ශ . ළඔ , ශහට නහ් න ඕනමළ. එතු ව්ව එක්ක අපි එකඟයි.
මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද නිර් වටය කයපු මිනි බ්  කවුරු වුට්ව,
කවශය ආඩුක්වශක් වුට්ව, ඒක කයපු අයට ළශහට නහ් න ඕනමළ
ත යි. මීශතොටමුල්ලට ගේණු ශනනැල්ලව දැම්ශම් කවුද? ගේණු
ශනනැල්ලව ද නශකොට ඊට විරුේා ශවශච්ච මිනි බ් ශේ ඔළුවශලට
ශපොලුවශලි්  නැහුශ
කවුද? ඔළුවශලට ශපොලුවශලි්  නහලව
ශයෝහල්නත කශළ කවුද? ශයෝහල්නත කයලව හිය ූලක්වශල දැම්ශම්
කවුද? ඒ අය පිළිෙඳවශ අද කිසි කථවවශක්, වශන වි වනයක් නැහැ,
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි.
ඒ විතයක් ශනොශවශයි, 2015 අය වශැය ශල්ණනශය්  ශම්
ශවශනුශවශ්  ශඩොලර් මිලියන 107ක් ශවශ්  කළව කියන කවයටය
අපට අය වශැය වශවර්තව කියවශන ශකොට ශ්වශයනවශව. ශම්
මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද ශනනිහිල්ලව ශවශන්ව තැනකට දැමී
පිළිෙඳවශ ශයෝජනවවශක් ආවශව. නරු නවමිණී ජයවිර ශපශර්යව
අ වතයතු ව මීට ශපොඩ්ඩකට ඉවාශවල්ලව එයි්  විය හැකි
පවපතවපතක ප්ර ාන පිළිෙඳවශ කථව කළව. ඒ නිවව පවපතවපතක ප්ර ාන ඇති
ශවශ් න පුළුවශ් . හැෙැයි,
කයතව අායයනය කයලව,
මීශතොටමුල්ල වශැසිය් ශේ ජීවිත ශබ්යව න් න, සිදු ශවශ් න යන
ශේදවශවචකය නවශ්වවශව න් න එදව එශහ තී් දුවශක් න් නශකොට,
ඒශක්  පපතවය හවනියක් සිදු වශනවශවය කියව ද් නවශව නම් ඒ
පිළිෙඳවශ කථව කයලව, නිසි ක්රියව වර්නයකට අවශතීර්ට වී කවශේ
වශැඩක්ද? ඒ තී් දුවශ ශනොන්වතවට මීශතොටමුල්ශල් අහිංවක
වශැසිශයෝ වශන කිය් න ඕනමද? ඒකට ශනොශවශයිද, කැමතනට්
ඩුඩලයක් තිශේ ශ් ? කැමතනට් ඩුඩලශේ  ශ නව ශපොලිවා
අ වතයවශයයව කියනවශව, ළඅරුවශක්කවලු ප්රශේ ශේ  ගේණු
ප්රතිච්රීයකයටය වශයවපිතිය කයනවශවට වශනජීවී ශදපවර්තශම්් තුවශ
විරුේා වුටව. ඒ නිවව අපට 2015 ක්රියව්ව ක කයශනන ආපු ඒ
ශයෝජනවවශ ක්රියව්ව ක කය න් න ෙැපත වුටවළ කියලව. ශම්
කටුත්වත වව තුශන්  අවශව්  කයනවශව කියලව ත යි ආශ . අපි
ශනොශවශයි එශහ කිය් ශ් .

ශකොශළෝ නවශ
පතක්කවර් ් ්රීතු ව BBC ශවවශය
අ තලව කි වශව, ළ
ශනොශවශයි වව තුශන්  ශම් ගේණු ප්ර න
ා යට
උ්වතයයක් ශහොයනවශව කියලව කි ශ . නරු අන ැතිතු වයි, නරු
ජනවධිපතිතු වයි ශම්කට උ්වතයයක් ශහොයව ශදනවශව කියලව
කි වශව.
කශළ උ්වතයය ශහොයව න් න ෙලපමම් කයපු එක
විතයයි. ඒකයි
කශළළ කියලව. පතක්කවර් ් ්රීතු ව කියන
විධියට ශම් ප්ර ානයට වව තුශන්  උ්වතයයක් ශහොයනවශව කියලව
කියව තිශේ ශ්  කවුද? ජනවධිපතිතු වයි, අන ැතිතු වයි.
ජනවධිපතිතු ව්ව පපතවය ඇ තිවශයයව හැටියට එක පැ්වතකි්  වව
තුශන්  උ්වතයයක් ශහොය් න කල්පනව කයනවශව නම්, යශට්
ජනවධිපතිවශයයව හැටියට එතු ව ශම් ප්ර න
ා යට උ්වතයයක්
ශහොය් න කල්පනව කයනවශව නම්, අන ැතිතු ව්ව උ්වතයයක්
ශහොය් න කල්පනව කයනවශව නම්, කැමතනට් ඩුඩලශේ  ජ වශනජීවී
ශදපවර්තශම්් තුවශ ඊට විරුේා වුටවය කියව ශ යි්  නැලශවශ් න
ෙැහැ.
වශනජීවී ශදපවර්තශම්් තුවශ විරුේා වී වවාවයට ශවශ් න
පුළුවශ් , නරු නවමිණී ජයවිර ශපශර්යව අ වතයතු ව කියන
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විධියට එතැන තිශෙන හව පවපතවපතක වම්ප්ව විනව වශනවශව නම්.
ඒක වවාවයට ශවශ් න පුළුවශ් . අපි අහ් ශ් , එශහ ශවශනවශව
නම් කැමතනට් එක තිශේ ශ්  ශ ොකටද කියවයි. කැමතනට් එක
තිශේ ශ් , ඒක අ්ව හැය ද ් නද? ඒ වම්ේ ාශය්  කල්
ය් නද? ඒක තවශදුයට්ව ප්ර වද කයකය, 'ෙවලගිපත ශදෝෂ්ඨය අද
ශනොශවශයි, ශහට!' කියනවශව වශවශේ කල් ය යව ඉ් නද? නැහැ.
කැමතනට් එකට කය් න තිබුශඩු ශ ොකක්ද? වල්ලි්ව ශවශ්  කය
තිබුටව නම්, මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද්ව දවශව නටශ්  ශලොගේ
ශවශමි්  තිබුටව නම්, එතැන හජන විශයෝාතව්ව තිබුටව නම්,
එහි ජනතවවශශේ ජීවිත අනවයක්ෂිත වවශයට දවශව නටශ්  ඇද
ද මි්  තිබුටව නම්, ඒ ප්ර න
ා යට උ්වතයයගේ්ව ශවොය් න ඕනම
නම්, 'ශම්ක වව තුශන්  ශකොය් න ඕනම' කියව ජනවධිපතිතු ව්ව
හිතනවශව නම්, 'ශම්ක වව තුශන්  ශකොය් න ඕනම' කියව
අන ැතිතු ව්ව හිතනවශව නම් ශ ොකක්ද ශකොය් න තිබුශඩු? ඒක
අරුවශක්කවලුවශල ශකොය් න්ව ෙැපත නම්, ශවශන්ව තැනකි්  ශහෝ
ඒකට උ්වතයයක් ශවොය් න කටුතතු කයන එක ශනොශවශයිද
කැමතනට් එක වවකච්ඡව කයලව කය් න තිබුශඩු? අවුරුදු ශදකක්
කවල් නමශ ශ ොකද? අවුරුදු ශදකක් කල් ද මි්  සිටිශේ  ශ ොකද?
එශහ කල් ද න ශකොට්ව ඒ ජනතවවශ -කීර්තිය්වන හ්ව යවලවඇවිල්ලව ළඅශේ ශම් ජීවිත අනතුශර්!ළ කියව කම ශ ොය  ජලව කියන
ශකොට, ශපොලීසිශය්  දවලව ඒ ජනතවවශශේ ඔළු පළව, ශයෝහල්නත
කයලව ශපොලිවා ූලක්වශලට ඇදශනන ගිහි්  නැවශැ්වතුශ ඇයි කියව
අපි අහනවශව. එශහ කයපු අය ඒ තිවාශදශදනවශේ වහ අතුරුදහ් 
වූවශ් ශේ ෂවතනයට වශන කිය් න ඕනම නැේද, මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි? ඒ අය ඉ් න ඕනම ශකොශහද? කී්ව ශනොයවර්ට පහය
දු් නව කියව බුේධි අං ශේ  යට විරුවශ්  නවශශදශනගේ ශනනැල්ලව
යක්ෂිත ේ ානවනවයශේ  දවලව තිශෙන ශකොට, අච්චුශ ලිවශල
ශද ළ ශකොටිශයගේ අතුරුදහ්  කළව කියව හමුදවශ පවාශදශනගේ
අනුයවාපුයශේ  හියශනදය වව හයක් තිවාශව දවලව තිශෙන ශකොට,
තවශතවශ්ව පුේනල ෂවතන කළව කියව  බමි්ව යටසිංහ ඇතුළු නවවික
හමුදව බුේධි ප්රාවනී්  පවාශදශනගේ වශැලිකඩ හිශර් ද ව තිශෙන
ශකොට ශම් තිවාශදශදනව ෂවතනය කය් න කටුතතු කයපු, ඒ
ජනතවවශශේ ප්ර න
ා ය නැන ෙැලුශ නැති අය ඉ් න ඕනම ශකොශහද
කියව අපි තමු් නව් ශවශන්  අහනවශව, මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි. ඒකට වශන කිය් න ඕනම. ඒශක්  ශබ්ශය් න ෙැහැ.
නිලාවපත් ශේ කයට එය පව්ව කයලව ශබ්ශය් න ෙැහැ. ඇ තිවශරු
ඉ් ශ් , නිශයෝජය ඇ තිවශරු ඉ් ශ් , යවජය ඇ තිවශරු ඉ් ශ් ,
කැමතනට්
ඩුඩල තිශේ ශ් , අන ැතිවශයයගේ ඉ් ශ් ,
ජනවධිපතිවශයයගේ ඉ් ශ්  නිලාවපත්  ශ ශහයවශව ජනතවවශශේ
 බ සිේධිය ශවශනුශවශ්  ජනතවවශශේ ආයක්ෂ්ඨවවශ ශවශනුශවශ්  අවශ ය
කටුතතු ශ ශහයවශ් නයි. ඒ මිව එතු ් ලව කැමතනට් එශක් වශවඩි
ශවශලව ඉ් ශ්  ශවශන්ව ශ ොකටද කියව අපි තමු් නව් ශවශන් 
අහනවශව. එහි වශන උ්වතයකවයය්  කරුටවකය ශවොය් න.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, (ආචවර්ය)  හර්ෂ්ඨ ද සිල්වශව
නිශයෝජය අ වතයතු ව නම් කි වශව, ළකය් න තිශෙන එක ශේ
එදව නවනපතක වංවශර්ාන අ වතයවං ශේ ්ව ශල්කම්වශයයව හැටියට
සිටි ආයක්ෂ්ඨක ශල්කම් ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨ ැතිතු ව ශයෝජනව
කයපු ශේයි. එය ක්රියව්ව ක ශනොකිරී නැන අපට ප බතැවී ක්
තිශෙනවශවළ කියලව. එය කශළ නැ්වශ්ව ඇයි? ඊළඟ කවයටය
ශම්කයි, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි. ශකොළඹ නවනපතක
ශකො වවපතවාතු ව කියනවශව, ළමීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද ශ වශැනි
ත්ව්වවශයකට ප්ව වීශම් අවශදවන ක් තිශෙනවශව කියලව නැන හතකට
කලි්  ත යි දැනන්වශ්වළ කියව.

ෙුණ නලින් බණ්ඩාද ජයමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.
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ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශ ොකක්ද point of Order එක, නරු නලි්  ෙඩුඩවය ජය හ
් ්රීතු ව?

ෙුණ නලින් බණ්ඩාද ජයමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
නරු ජය් ත ව යවීය ් ්රීතු ව, ට ඔෙතු වශන්  ප්ර ානයක්
අහ් න පුළුවශ් ද?

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු ් ්රීතු ව, ඔෙතු ව අහ් ශ්  ප්ර න
ා යක්ද, එශහ
නැ්වනම්?

ෙුණ නලින් බණ්ඩාද ජයමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
නරු ් ්රීතු ව, ඒ ගේණු පු්වතල ට ශනන ය් න කලි් 
මීශපට ශනන ය් න ශයෝජනවවශක් තිබුටව. ඒක ක්රියව්ව ක
ශනොවුශඩු ශ ොකක් නිවවද කියව ට ශපොඩ්ඩක් පැහැනැලි කය් න
ඔෙතු වට පුළුවශ් ද?

ෙුණ ජයන්ත සමදවීද මහතා
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
නරු ේ දුල ගුටවශර්ාන ් ්රීතු ව ඒකට උ්වතයයක් ශේවි.
අශනක් කවයටය ශම්කයි, නලි්  ෙඩුඩවය ජය හ ් ්රීතු ව.
මීශපට ශනොශනනිච්ශච් ඇයි, අරුවශක්කවලුවශලට ශනොශනනිච්ශච්
ඇයි කියන කවයටය ශනොශවශයි ව ශම් තු කය් ශ් . ඒ
මිනි බ් ශේ ජීවිතවශලට කවුරු්  ශහෝ වශන කිය් න ඕනම. ශම්
පවර්ලිශම්් තුවශ වශන කිය් න ඕනම. එදව හිටපු ආඩුක්්ව, අද ඉ් න
ආඩුක්වශ්ව වශන කිය් න ඕනම. ශ හි ජ අත පිහදව න් න ෙැහැ,
කවටවශ්ව. ැවාව්  දුරුවශ්  ශනොශවශයි ඒ ැරුශඩු. ඒ, අහිංවක
මිනිවා බ. ඒ මිනිවා බ නැගි්  නැනට
කි වශව, ළඅශේ ජීවිත
අනතුරුදවයකයි!ළ කියව. ළඅශේ නම් මතම් යට කයලව ගේණු දවලව
ගේණු ශනොඩ නහනවශව. ඒවශව එතැනි්  ඉවශ්ව කය් නළ කියලව කියන
ශකොට, ශපොලීසිශය්  දවලව කීර්තිය්වන හ්ව යවශේ ඔළුවශ පළව
ශයෝහල්නත කළව.

ඒ විතයක් ශනොශවශයි. අද කීර්තිය්වන හ්ව යවශේ මතපතඳ්ව
නැහැ, දරුවශව්ව නැහැ, මිනිමතපතය්ව නැහැ. අද ශම් හ ශපොශළොශ මීශතොටමුල්ශල් ඒ මිනී ැරුශ ්  අද වශැඩි ශ දනවවශට ප්ව වුශඩු
කීර්තිය්වන
හ්ව යවයි. ඒ අහිංවකයවශේ ශ දනවවශ තුනී
කය් ශ්  කවුද, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි?

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔෙතු වට තවශ්ව විනවඩියක කවලයක්
් ්රීතු ව.

තිශෙනවශව, නරු

ෙුණ ජයන්ත සමදවීද මහතා
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ව අවශවවන වශ ශය්  ශම්
කවයටය්ව කියනවශව.
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ශකොළඹ නවනපතක ශකො වවපතවාතු ව කි වශව, ළමීශතොටමුල්ල
ගේණු ක් ද ශ වශැනි ත්ව්වවශයකට නතු වීශම් ඉඩ කඩ තිශෙනවශව
කියව නැන හතකට කලි්  දැනශනන සිටියවළ කියව. 'නැන හතකට
ඉවාවය ශවශලව ඒක දැන ශනන හිටියව නම්, ක් ශකොළවද?' කියලවයි
අපට අහ් න ශවශ් ශ් .

නැන හතකට කලි්  ශම්ක දැන ශනන හිටියව නම්
ෙක් නිලවශනන හිටිශේ  ශ ොකද කියලවයි අපට ඇ තිවශරු් ශන් 
අහ් න තිශේ ශ් . නැන හතකට ඉහත ශම්ක දැන ශනන හිටියව
නම් ඒ මිනිවා බ අයි්  කයලව, ශම්කට උ්වතය ශහොය් ශ්  නැතුවශ
ශ ොනවශවද කශළ? ඒ අය වශන කිය් න ඕනම නැේද? ශකොළඹ
නවනපතක ශකො වවපතවා දැන ශනන හිටියව කියලව කියනවශව නම්, ශම්
මිනිවා ෂවතනයට ශකොළඹ නවනපතක ශකො වවපතවා වශන
උ්වතයකරුශවශක් ශනොශවශයිද කියලව අපි තමු් නව් ශවශන් 
අහනවශව. ඒ වශවශේ ශම් ශේදවශවචකය සිදු ශවශලව පැය හතකට
පවාශව ත යි ආපදව කළ නවකයට ශවවශව එතැනට ය් ශ් . පැය
හතක් ගියව එතැනට ය් න. පැය හතකට ඉවාශවල්ලව ගියව නම්,
දැන න්වතු වැණි්  ගියව නම් මීට වශඩව ශම් ෂවතන අක් කය න් න
තිබුටව; අතුරුදහ් වීම් අක් කය න් න තිබුටව. [ෙවාව කිරී ක්]
එශහ නම් ඒ ශනොගිය අය වශන කිය් න ඕනම නැේද? පළව්ව
පවලන ආයතන ටික ව්රීයවශ තිබුටව නම්, ඒවශවශේ  ඡ් දය තියලව,
ඒවශවශේ  නිශයෝජිතය්  ප්ව කයලව තිබුටව නම් ඒ මිනිවා බ ශම්
සිදුවී සිදු ශවශච්ච වැණි්  එතැනට ගිහිල්ලව ශබ්යව න් නවශව. ඒක
හජන නිශයෝජිතය් ශේ වශන කී . හජනයව ශවශනුශවශ්  ඒ අය
වශන කියනවශව. ඒ නිවව පළව්ව පවලන ැතිවශයට ශනොතිබ්ෙ මිනිවා බ
ශම්කට වශන කිය් න ඕනම. නැන හතකි්  ශම්ක ශවශනවශවය කියලව
දැන ශනන ඉඳලව උ්වතය ශනොශහොයපු මිනිවා බ ශම්කට වශන
කිය් න ඕනම. මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද ශ තැනට ශනොඩ
නහ් න කටුතතු කයපු මිනිවා බ ශම්කට වශන කිය් න ඕනම. උ්වතය
තිශෙේ ජ, ඒ උ්වතය ශවශනුශවශ්  ක්රියව්ව ක ශනොවුණු මිනිවා බ
ශම්කට වශන කිය් න ඕනම.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ශම්ක තිවා ශදශදශනගේශේ
මිනී රු ක්. පුේනලශයෝ අතුරුදහ්  කිරී ක්. ශම් ෂවතකයව
ශහොයව න් න ඕනම. ශම් ෂවතකයවට දඬුවශම් ශද් න ඕනම. එශහ
කශළෝව විතයයි ශම් විපත වැපතක් ෙවශට ප්ව කය න් න පුළුවශ් 
ශවශ් ශ්  කියලව අවශාවයටය කයමි්  ශේ කථවවශ අවශව් 
කයනවශව. ශෙොශහො වාතුතියි.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශෙොශහො වාතුතියි.

මීළඟට, නරු ය් ජ්  යව නවයක නිශයෝජය ඇ තිතු ව.
[අ. ව. 4.21]

ෙුණ දන්ජන් දාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ෙැන්වීේ හා
සුබසාධාන නිප්යෝජය අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க - சமூக ெலுவூட்டல் ைற்றும்
நலன்புொி பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social
Empowerment and Welfare)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, මීශතොටමුල්ශල් ෂවතනයට
ප්ව වුණු ජනතවවශට ශ ෝකය පළ කයමි්  ශේ කථවවශ
පට් 
න් නම්. මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ව ති්වත ඇ්වත කථව
කයන පුේනලශයක් විධියට ව ප්රථ ශය්  කිය් න ඕනම ශ ය
වාවශ වවික විපතක් ශනොශවශයි කියන එක. ශ ය වම්පූර්ටශය් 
ශනොවලකව හැරී ක්, - neglect කිරී ක්- හිතව තව යටයට ප්ව
කිරී ක් ශලව ව දකිනවශව. හිතව තව කයපු වමූල ෂවතනයක්ය
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කියලව කි වශ්ව වශැරැනැ නැහැ කියන එක ත යි ශේ තය වශ් ශ් .
ඒක ත යි ති්වත ඇ්වත. ශම් නැන නැගි්  නැනට මීශතොටමුල්ල
ජනතවවශ පැමිණිලි කළව, ප බගිය යජය් ට; ශම් යජයට වහ ඒ
විෂ්ඨයට අදවළ ෙලාවපත් ට. ශකොළඹ නනය ව වවශට, ් ්රීවශරු් ට,
ඇ තිවශරු් ට,
ජනවධිපතිවශරු් ට,
ජනවධිපතිනිය් ට,
අන ැතිවශරු්  ඇතුළු සියලුශදනවට පැමිණිලි කළව. ඒ සියලුශදනව
ශම් යටවශලට විවගවශ ශහෝ වශරවකවයවශ වශන කිවශ ුතතුයි කියන එක
ත යි ශේ තය වශ් ශ් .
වනැශවශල ් ්රී නිවශවවශේ  අශේ ශනදය ගේණු ය් ශ් ්ව,
ශකෝට්ශට්, කක්ශවශල පැතිවශල ගේණු ය් ශ් ්ව මීශතොටමුල්ලට.
එතශකොට ශම් යටවශලට වශන කී
ව්ව දය් න ශවශනවශව යි.
හිදය වවක්ෂියට එකඟවශ කියනවශව නම්, ඒ ගේණු පවශව ගිහිල්ලව
තිශේ ශ්  මීශතොටමුල්ලට. ඒ කිය් ශ්  අශේ ශනදය පිපතසිදු
කය් න කියලව හිතවශනන අපි හැ දව කශළ අශේ ගේණු ශවශන
තැනකට දවලව අපි පිපතසිදුවශ ඉ් නවශව; අපි අත පිහිදව න් නවශව; අපි
අ්ව ශහෝදව න් නවශව; ශවශන ශකශනක් දුක් විඳිනවශව. ති්වත ඇ්වත
කථව කයනවශව නම් ශම් සියලුශදනව විවගවශ ශහෝ වශරවකවයවශ ශම්
යටවශලට වශන කිය් න ඕනම.
ඇ්වත වශ ශය්  මීශතොටමුල්ල ජනතවවශ අහිංවකයි. ශම් අය
ශවශන අය ලවාවනට තිය් න, ශවශන අයශේ ශනවශල් පිපතසිදුවශ
තිය් න, ශවශන අයශේ වර්න පිපතසිදුවශ තිය් න තමු් ශේ ජීවිතය
ද්  දු් නව; පපතතයවන කළව; sacrifice කළව. ඒ අයට අ්ව වුශඩු
ඉතව
යවනක යටයක්. ඒක blood pressure එක නිවව
ැශයනවශව වශවශේ නැ්වනම් නිනැ ඇශේ මිය යනවශව වශවශේ යටයක්
ශනොශවශයි. ඉතව දරුණු, දුක්ඛිත යටයක්. ඒක, හුවා න් න
ෙැරුවශ මීශත්  වශවුතවශ වශවශේ ශනොශයගේ්ව විෂ්ඨ වශවුත ආ ාවශවව
කයන් න ෙැරුවශ සිදුශවශන ශෙොශහො ශ දනව්ව ක යටයක්. ඒ
ශ දනව්ව ක යටය අ්වකයලව දු් ශ්  ඒ විෂ්ඨයය හපතයට
කළ නවකයටය කය න් නට ෙැපත වුණු අපි වැශවශො කියන එක
ත යි ඇ්වත කථවවශ. පවධලී චම්පික ඇ තිතු ව ඉතව විදයව්ව ක
කථවවශක් කළව. ශම් නැන explanation එකක් scientifically
දු් නව. පතක්කවර් ැතිතු ව්ව ශෙොශහො ශ දනවශවශ්  ශම් නැන
කථව කළව.
එතු ් ලව ශදශදනවශේ කථවවශල -අශේ මිත්ර ඇ තිවශරු,
් ්රීවශරු ඇතුළු සියලු ශදනවශේ කථවවශල- තිබුශඩු, ''ශම්කට
ඉක් ්  පියවශයක් න් න ඕනම'' කියලවයි. ඉක් ්  පියවශය න් න
33ශදශනක් ැශයන කල් හිටියව. ඒක ත යි ලංකවශ තිශෙන
system එශක් වශයද.  බනවමි වංඥව ගේලුනු වවි කශළ දහවා නටනක්
ජීවිත ද්  දු් නවට පවාශවයි. අශනගේ්ව වාවශව වවික වශයවනය් 
ෙැලුවශව , ඒ සියලු ශේවශලට විවඳුම් න් නට අහිංවක ජනතවවශ
ජීවිතය පුද් න ඕනම. ශම්ක රැල්ලක්; ශම්ක trend එකක්; ශම්ක
වංවාකිතියක් ශවශලවයි තිශේ ශ් .
දැ්  කට්ටිය කලෙල ශවශලව, ''අපි කය් නයි හිටිශේ . අපි ඒ
වැල බම් ද ව ශනනයි තිබුශඩු. අ් ති ශ ොශහොශ්ව ත යි යජය
ශපයළුශඩු. නැ්වනම් අපි ශම්ක කය් න ඔ් න ශ ් න කියලවයි
තිබුශඩු.'' කියලව කියනවශව. එවශැනි ශේ කී මිය ගිය අයට කයන
අශනෞයවශයක් හැටියට ත යි
දකි් ශ් . ශම් වශයවනය
ඇ්වශත්  ශබ්යව න් න තිබුණු එකක්. ශම්ක ශනොවලකව
හැරී ක්. ශම්ක වහ බේශද්  neglect කයලව කයපු මිනී ැරු ක්
හැටියටයි
දකි් ශ් . ශ හි ශ ොකක්ද අ් ති විවඳු ? ශම්
අපයවායට වශන කිවශ ුත්වශ්ව කවුද?

ශකොළඹ නනය ව වශ අතීතය ෙැලුවශව
ව ද් නව විධියට,
''ලවල් විශීය්වන'' කියලව හ්ව ශයගේශේ න ක් කියැශවශනවශව.
ශකොළඹ ගේණු වම්ේ ාශය්  නනය ව වවශ ව ඟ අවුරුදු විසිපහක
agreement එකක් නහලව තිශෙනවශව. කවළ ශ ට්රික් ශටෝ  එකකට
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රුපියල් 300 නටශ් , ශ ට්රික් ශටෝ  300ට, දවශවකට නටන
රුපියල් තු් ලක්ෂ්ඨ හැටදහවයි. අදවළ cheque එක න් න රුපියල්
ලක්ෂ්ඨයක් අතට අයශනන නනය ව වවශට යන පුේනලයව නනය
ව වශ සියලු ශදනවට මුදල් ශෙදන වි්වතිය ශතොයතුරුවශලි් 
ආයංචි ශවශලව තිශෙනවශව. ඒ වශවශේ , ශ යි්  මිය ගිය අයශේ
ජීවිතවශලට වශටිනවක ක් ශද් න නම්, හිටපු නනයවධිපතිවශරු, නනය
ව වශ ශවවශකශයෝ ශම්ක අනැ් න, ශම්ක කල් ය් න ශකොච්චය
මුදල් න්වතවද, ඒවශවයි්  ශකොච්චය රුපියල් ශකෝටි නට්  වශටිනව
ශනවශල් හැදුවශවද, accountsවශලට වල්ලි ද ව න්වතවද කියන එක
අනවවශයටය කය න් නට ඕනම. ඒ 33ශදනව අතය කිසි පක්ෂ්ඨයක්,
පවටක් නැති ශපොඩි දරුවශ්  පවශව ඉ් නවශව. ඒක ශලොගේ අපයවායක්.
ශයෝජනව කයනවශව ශම් නැන ශවවී ට ජනවධිපති
ශකොමිව ක් ප්ව කළ ුතතුයි කියලව. ශ ොකද, ශම් පවර්ලිශම්් තුශ
ඉ් න 225ශදනවශන්  කවුරුවශ්ව ශ
සිේධිශය්  මිය ගිශේ 
නැහැ. ඒ නිවව ඒ අයට ශ දනවවශක් නැහැ. අපි හැ දව කශළ ඒ
අපයවාය සිදු වුණු මුල් කවලශේ  tension එශක්  කථව කයනවශව;
ශ දනවශවශ්  කථව කයනවශව. ඊට පවාශව ඒක අ තක ශවශනවශව.
දැනු්ව ඒ ප්ර ානය ශෙොශහො නිවිලව තිශෙනවශව. ඒක අද නැන ශම්
ව වශ
වහ වගි්වවශශය් 
ශ්වශයනවශව. කවළවශලි්  මුදල්
උපයපු, ශම් අපයවායට වශන කිවශ ුතතු රැවක් ඉ් නවශව. ඒ නැන
ශකොමිව ක් ප්ව කශළෝව, ශම් අපයවාය හයහව; පවතවලය හයහව
ශකොච්චය මුදල් ඉපුතවශවද, ශ ොන ශ ොන යජශය් ද ශම් ශේවශල්
වුශඩු, ශ ොන ශ ොන ආඩුක්වශලි් ද ශම්වශව වුශඩු කියලව සියලු
ශේවශල් up-to-date අපට ශහොයව න් න පුළුවශ් . ''ශකොළඹ ලවාවන
කයනවශව.'' කියලව ශම්වශවයි්  ලගේණු ද ව න් න, බ්ලූ ැ් ඩල්
එශක්  ගේණු තට්ටුවශ අයශනන ගිහිල්ලව මීශතොටමුල්ලට ද පු
සියලු ශදනව අල්ලව න් නට පුළුවශ් .
හිතනවශව ඒක විය
ුතතු කවර්යයක් කියලව.
අශේ ඉයව්  විර ය්වන
ැතිතු ව ශම් නරු ව වශ  ජ
ශයෝජනවවශක් කළව, ''ේලවවාටික් ශෙෝතල් පවවිච්චි කය් න එපව''ය
කියලව.
එතු වශන්  ඒ ශ ලවශ
ඇහුවශව, ''ශම්කට
ඔෙතු වශේ විකල්පය, solution එක, ශ ොකක්ද?ළ කියලව. ඒ
එක්ක
ට තවශ්ව මිත්රශයක් ශම් ශතොයතුය එවශලව තිබුටව. 2013
වශර්ෂ්ඨශේ  ප ටක් ශ්රීපවද ව ශේ  ේලවවාටික් ශෙෝතල් ශටෝ 
පහ වයක් ශ්රීපවදශේ  තිබුටව. ශකොකව ශකෝලව, ශපේසි ශකෝලව,
්රීම් ශවෝඩව නිෂ්ඨාපවදනය කයන හැ ෙහුජවතික ව වන ක්
ේලවවාටික් ශෙෝතල්වශල ත යි ත ් ශේ නිෂ්ඨාපවදන ජනතවවශ අතයට
එවශ් ශ් . එශහ එවශන ඒවශව දහනය කය් න, ඒවශව විනව
කය් න නැවශත්ව ජනතවවශශන්  වල්ලි ඉල්ලනවශව. ඒවශව විනව
කය් න නැවශත ජනතවවශ වල්ලි වියදම් කය් න ඕනම. නනය
ව වශවශ්  එකතු කය න්වත ේලවවාටික් ශෙෝතල් ටික ඒවශව
නිෂ්ඨාපවදනය කයපු ෙහු ජවතික ව වනම්වශලට දැමී යි හපත නම්
ශකශය් නට ඕනම.
පිට යටවශල ශම් ර ය නැහැ. ඒකට වීදුරු ශෙෝතල් තිශේ න
පුළුවශ් , ශවශන ශවශන ර තිශේ න පුළුවශ් . නමු්ව, අද ශකොළඹ
නනයය වම්පූර්ටශය්  ්ව, අනිගේ්ව නනය වශැඩි වශ ශයනු්ව
විනව ශවශලව තිශේ ශ්  ේලවවාටික් ශෙෝතල්වශලි් ; ඒ වශවශේ
ශවශලෝශ ්  ශකොළවශලි් . ශම් වම්ේ ාශය්  ප බ ගිය නැනවශල
අවවම් අමී්  හ්ව යව BBC එශක් ශහොඳ programme එකක්
කයලව තිශෙනවශව අපි දැක්කව. අවවම් අමී්  හ්ව යව, කවංචනව
වීයශකෝ්  කියන කව් තවවශ interview කළව. එය තමු් ශේ
ශනදය ජ
ගේණු ප්රතිච්රීකයටය කයන ආකවයය පිළිෙඳවශ
ශෙොශහො ශහොඳ වශැඩවටහනක්. කවුරු්ව අ් තර්ජවලය තුළි්  ඒ
වශැඩවටහන ෙලව ඇය වශවශේ නැපතය කව් තවවශකට ධාර්ය  ජලව, ඒ
ආකවයයට කටුතතු කයයි කියලව අපි ෙලවශපොශයෝවතු වශනවශව.
නවමිණී ජයවිර ශපශර්යව හ්ව යව්ව ශම් වම්ේ ාශය් 
ශහොඳ වශටිනව අදහවා කීපයක් ඉනැපතප්ව කළ ෙවශ ව ශම් අවශවාථවශ  ජ

1707

පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු ය් ජ්  යව නවයක හතව]

කිය් න ඕනම. මුතුයවජශවශලට ගේණු ශනන ශනොවා දැමී
වම්ේ ාශය්  එතු ව කථව කළව. ව්ව ප බ ගිය ටිශක් ඒ
උේශෂෝෂ්ඨටවශලට වම්ේ ා වුටව. ඒ වශවශේ පපතවයශ නැයගේ
හැටියට, පපතවයයට ආදයය කයන පුයවශැසියගේ හැටියට
කවශද්ව
කැ ැති නැහැ, marshy land එකක් පුයවශන එකට. ඒශක් 
පක්ෂී්  ඇතුළු වශටිනව ජීවී්  විනව වශනවශව. එතු ව්ව කි වශ විධියට,
ශම් සියලු
ශේවශල් විනව
කයලව ශලෝකශේ  ශකෝ ්රීට්
වශනව් තය ඇති කයලව ශ්වරු ක් නැහැ. අද ශම් වශවශේ ශකෝ ්රීට්
වශනව් තය ඇති කයපු චීනය, ජපවනය වශවශේ යටවශල ජනතවවශ අද
වර්නවශල න ්  කය් ශ්  මුකවශවඩ ක් - mask එකක්පැළඳශනන. යට නැුතණු වුටවය, ශයෝා වංවශර්ානයක් කළවය කියන
ශකෝ ්රීට් වශනව් තය ඕනම තයම් ශලෝකශේ  තිශෙනවශව. නමු්ව,
ජනතවවශට ඔක්සිජ්  ටිකක් නැහැ. කැනඩවශවශ්  ශනශනන
ඔක්සිජ්  ශෙෝතල්වශලට ෙටයක් වවි කය ශනන ත යි අද
කර් ව් ත පුයයක්, ශකෝ ්රීට් වශනව් තයයක් කියන චීනය වශවශේ
යටවශල ජනතවවශට නිසිශලව ඔක්ෂිජ්  ටිකක් ලෙව න් න සිේා
ශවශලව තිශේ ශ් . ඒක්ව ලෙව න් ශ්  වල්ලිවශලටයි. ඒකයි අද
ත්ව්වවශය. ඒ හි් දව යටක නැුතණුවශක් කිය් ශ් , ශයෝා
වංවශර්ානයක් කිය් ශ්  එක නැනට marshy lands පුයවශව ශනන පුයවශව ශනන ගිහිල්ලව building හදන එක ශනොශවශයි කියලවයි
කිය් ශ් . ගේණු ටික ගිහිල්ලව ද ව ඒ ඉඩම් විකිති කයලව ඒ
ප්රශේ ශේ  ඇති වක, ඒ ප්රශේ යට එන වංචවයක ගේරුල්ල් ,
්වවයය්  ඇතුළු ජල ජීවී්  විනව කයන එක ශනොශවශයි අපි කළ
ුත්වශ්ව. ශම් වඳහව නිවශැයනැ විවඳු ක් ශද් න ඕනම. ප බ ගිය ටිශක්
ඒ වශවශේ විවඳුම් ඇති තයම් ඇවිල්ලව තිශෙනවශව. ඒ ආ හැ
විවඳු ක් කල් ඇපතශේ  ශකොමිවා ෙලවශපොශයෝවතුශවශ් ය කියන
එක ත යි ජනතවවශශේ්ව ශේ්ව තය. ඒවශව නැන නිවශැයනැ
ශතොයතුරු අප ළඟ දැනට්ව තිශෙනවශව.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔෙතු වට නියමිත ශ ලවවශ අවශව් .

ෙුණ දන්ජන් දාමනායක මහතා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි,
විනවඩියක් ශද් න.

කරුටවකය

ට තවශ

කැනඩවශ සිට පැමිණි  බශේ ා කියන ශේ මිත්රයව ප බ ගිය
ටිශක් ශම් වශවශේ ශයෝජනව ශෙොශහො යක් ලංකවවශට ශනනවවශව.
ශෙොශහෝ ් ්රීවශරු -JVP එශක්  බනිල් හඳු් ශන්වති හ්ව යව
පවශව-  බශේ ා ව ඟ කථව කළව, කැනඩවශ  බශේ ශ
ා න්  ශකොමිවා
ඉල්ලූ ් ්රීවශරු, ඇ තිවශරු පිළිෙඳවශ. ශම් සියලු ශදනව ශම්
ප්ර න
ා යට විවඳු ක් ශනො ජ කල් හපත් ශ්  තමු් ට එන ශකොමිවා
ත ත යි කියන එකයි ජනතවවශශේ තය. ඒ නිවව අපි සියලු
ශදනව නැවශත නැවශත්ව මීශතොටමුල්ල ජනතවවශශන්  ව වවශ
ඉල්ලනවශව. නමු්ව, ව වවශ ඉල්ලී ට ප ටක් ශම් කවයටය සී ව
කය් න ෙැහැ. නැති වුණු ඒ ජීවිත නැවශත ලෙව ශද් නට අපට
ෙැහැ. ඔවු් ශේ නැති වුණු ඥවතී්  නැවශත ලෙව ශද් නට ශම්
කිසි ශකනගේට ෙැහැ. ශම් සියලු ශේට අප වශන කිවශ ුතතුයි.
අශේ ජීවිත ලවාවන කය් න, අශේ ශනවශල්වශල නඳ නැති
කය් න, අශේ ශනවශල්වශල කිලිටි නැති කය් න, අශේ ශනවශල්වශල
ගේණු නැති කය් න තමු් ශේ ජීවිතය දු්  ශම් ජනතවවශට හපත
වවාවයට්වවශයක් ශවශ් න නම්, ශම් පිටුපව තිශෙන පවතවලය,
ප්රි් වා ශකොලම්ශේ පවතවලය, බ්ලූ ැ් ඩල් පවතවලය ශ ්  , නනය
ව වවශ, ාය පපතවය අධිකවපතය ඇතුළු ශම් සියලු ආයතනවශල
අල්ලවා න්ව, ශකොමිවා න්ව, ශම් නැන විවඳු ක් ශනො ජ කල් යපු
සියලු නිලාවපත් , හිටපු නනයවධිපතිවශරු්  වහ දැ්  සිටින
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නනයවධිපතිවශරු නීතිය ඉවාවයහට ශනනැල්ලව ුතක්තිය ඉෂ්ඨාට
කය් න කියලවයි ව කිය් ශ් . නැ්වනම් ඉනැපතශේ  ජ්ව ශම් ආ
projects ටික්ව නවශ්වවශව, නැ්වනම් ඉනැපතයට එන අලු්ව වැල බම්
නවශ්වවශව ශම් අය තවශ තවශ කල් යව ශම් කටුතතු නැනට අනැයි. එශහ
වුශටෝව මීශතොටමුල්ල, බ්ලූ ැ් ඩල් වශවශේ
ශ තැනනැ
් ්රීවශරු වඳහ්  කළ හනුවශය ගේණු ශනොඩවශල් ද නවය ගිහිල්ලව
තවශ්ව ජීවිත විනව වශ් න පුළුවශ්  කියන එකයි ශේ තය. ඒ
නිවව එක එක් ශකනවට ශෙෝලය පවවා කය ශනන ශම් වශයනැ් 
ශබ්ශය් න හදනවශවට වශඩව අප සියලු ශදනව එකතු ශවශලව ශම්
වශයද පිළිශනන ළඅශප්  වශයදක් වුටව, අප සියලුශදනව ශම්
පවපයට හවුල්. ශම් අපයවදවශලට, මිනී ැරුම්වශලට හවුල්ළ කියලව
හිතවශනන ශ වශැනි ශදයක් නැවශත ශනොශවශ් න ශම් කටුතතු
අනැ් ශ්  නැතිවශ, යෙර් කය් ශ්  නැතිවශ, ඉලවවාටික් කය් ශ් 
නැතිවශ ශම් ප්ර න
ා යට ක්ෂ්ඨණික විවඳු ක් ශවොයමු. එශලව විවඳු ක්
ලෙව ශද් න ශද් න හැකියවවශ අපට ලැශේ න කියලව ව
ප්රවර්ථනය කයනවශව. ඒ වශවශේ ඒ පිළිෙඳවශ අපි ශෙොශහො
අවශාවනශය්  - alert එශක් - ඉ් නවශවය කියන එක්ව වඳහ් 
කයමි්  ව ශේ කථවවශ අවශව්  කයනවශව. ශෙොශහො වාතුතියි.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශෙොශහො වාතුතියි.

මීළඟට, නරු ේ දුල ගුටවශර්ාන ් ්රීතු ව.
[අ. ව. 4.35]

ෙුණ බන්දුල ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ශේ පවලන පක්ෂ්ඨ, පවට
ශේදශය්  ශතොයවශ ජනතවවශට සිදු වුණු හව ශේදවශවචකයක් පිළිෙඳ
පුවශතකි්  ත යි ශම් වශර්ෂ්ඨශේ  සිංහල අලු්ව අවුරුේද ආයම්
වුශඩු. මීශතොටමුල්ශල් නුෂ්ඨය ජීවිත වි වල වංණයවවශක් නැති
ශවශමි් , ශේශපොළ හව ජීවශශනෝපවය වර්න අහිමි කයමි්  ගේණු
ක් ශේ ශේදවශවචකය ඇති වුටව. ප බ නැන ඒකවෙේා විපක්ෂ්ඨශේ 
නවයක නරු නැශ් ෂ්ඨා ගුටවශර්ාන ් ්රීතු ව,
, යදවමිණී
ගුටවශර්ාන වහ අනික් ශේ පවලන ෙලඅධිකවපත් , ඒ ප්රශේ ශේ 
හිටපු ් ්රී නවවශලශේ ශෙනට් ගේශර් හතව,
අශ ෝකව
ලංකවතිලක හ්වමිය,  බදසිංහ පදනශම් අය හව ප්රවශේය ය
ශේ පවලන නවයකය්  ව ඟ වවකච්ඡව කයලව අරව වතයතු ව හව
ශවශන්ව වශනකිවශ ුතතු ශේ පවලන නවයකය්  දැනුවශ්ව කයලව,
වශහව පවර්ලිශම්් තුවශ කැඳවශලව ශම් පිළිෙඳ විවශවදයක් ශදන ශලව
ඉල්ලව සිටියව. නමු්ව අරව වතයතු ව එවශැනි විවශවදයක් නැය
ශනොහැකි ෙවශ වඳහ්  කළව. ඊට ප බවශ ජනවධිපතිතු ව විසි්  ශම්
කවළ ප්ර ානය පිළිෙඳවශ හනැසි අවශවාථව ශයගුලවසි යටශ්ව නැවට්
නිශ දනයක් නිගේ්ව කයලව, ඒ නැවට් නිශ දනයට
නීතයනුගේල වවශය ලෙව  ජ වඳහව ත යි ජනවධිපතිතු ව ශම්
පවර්ලිශම්් තුවශ කැඳවශනු ලැබුශ . ඒ නිවව කවළ කළ නවකයටය
පිළිෙඳ විවශවදයක් ශනොශවශයි, අද ශම් ශකශය් ශ් . කවළ ෙැහැය
කිරී වම්ේ ාශය්  තු ශවශන ජනතව විශයෝාතවවශ්  ර්දනය
කිරී වඳහව අවශ ය විධිවිාවන ඇතුළ්ව නැවට් පත්රයක් පිළිෙඳ
නීතයනුූලල ෙලය ලෙව  ජ
වඳහව ත යි ශම් විවශවදය
පැවශැ්වශවශ් ශ් .

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු ් ්රීතු ව, ශම් ශයෝජනවවශ විපක්ෂ්ඨ නවයකතු ව විසි් 
ශනශනන ලද ව වවශ කල් තෙන අවශවාථවශ ශයෝජනවවශක්.
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ෙුණ බන්දුල ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඒක ආශ ඊට පවාශව. දැ්  එය කල් තෙන අවශවාථවශ
ශයෝජනවවශක් ෙවශට ප්වශවශලව තිශෙනවශව. නමු්ව විවිා අං වශලට
ප්රහවය එල්ල කිරී වඳහව අපි ශම් ප්ර ානය පවවිච්චි කය් ශ් 
නැතුවශ ඇ්වත වශ ශය්  සිදු වූශේ  ගේ ක්ද කියව ෙැලුවශව නම් අපට
ශම් ජීවිත අනතුරු වංණයවවශ අක් කය න් න තිබුටව; අලව ය අක්
කය න් න තිබුටව. ශම් වම්ේ ාවශ ක්ෂ්ඨණික ැනැහ්වවී ක්
කය් න යවජය අං ශේ  අදවළ නිලාවපත්  ක්රියව කශළ නැහැ. නමු්ව
නිලාවපත් ට ශදොවා කිය් න්ව ෙැහැ; ්රිවිා හමුදවවශ ඇතුළු අනික්
අයට ශදොවා කිය් න්ව ෙැහැ. ශ ොකද, යජය පට්  න්ව අවශවාථවශ
සිට අද ශවශන තුරු කශළ ධවශරී ශේ පවලන ශච්තනවශවශ්  සියලු
පවර් ාවශය්  මූලය අපයවා වි ර් න ශකොට්ධවවයට ශනන ගිහිල්ලව
විවිා ශේ නැන ප්ර ාන කිරී ට ලක් කිරී ක්. හනැසියක් වුට්ව
කැටපිලර් එකක් දු් ශ්  ඇයි, බුල්ශඩෝවය එකක් දු් ශ්  ඇයි,
එශහ නැ්වනම් ශවශන ශදයක් දු් ශ් , කම පවර්වලයක් දු් ශ් ,
රැක්ටයයක් දු් ශ් , ශට්ලයයක් දු් ශ්  ඇයි කියලව ප්ර න
ා
කය් න පට්  න්වතව. ේව පවර්වලයක් දු් න්ව අද යවජය
නිලාවපත් , නැවවපතිතු ව, ප්රවශේය ය ශල්කම්තු ව, රව නිලාවපත් ,
යවජය ශවවශකය්  වි වල වංණයවවශක්, ්රිවිා හමුදවවශ ශම් හැ
ශකශනගේ තැති න්ව වාවශ වවශශය්  ත යි ඉ් ශ් . එයට ශහතුවශ
මූලය අපයවා වි ර් න ශකොට්ධවවයට ශම් ශවශනශකොට ශනොගිය
ශකශනක් නැති වී යි. යවජය වංවාථව, වශයවශවාථවපිත ඩුඩල,
යජශේ  ශදපවර්තශම්් තුවශල සියලු නිලාවපත්  වශවශේ එතැනට
ගිහිල්ලව තිශෙනවශව. සියලු වශයද නිලාවපත්  පිට පැටවී වවාවයට
නැහැ. නිලාවපත් ශේ්ව ශම් හව ව වන ජවවශවය ක් තිශයනවශව,

අය ය් ජ්  යව නවයක ැතිතු ව කි වශව වශවශේ වෆියවවශක්
තිශයනවශව, ගේණුවශලි්  වල්ලි හම්ෙ කළ අය ඉ් නවශව, ශකොමිවා
නැහූ අය ඉ් නවශව. ත ් ට ශකොමිවා ලැශේ ශ්  නැති නිවව ශම්
වශයවපිති ශනනවශ නැති අය ඉ් නවශව. ඒවශව ඇ්වත. ඒ සියල්ල
තිබුට්ව ශ ය ජවතික ශේදවශවචකයක් සිදුවුණු අවශවාථවවශක්. අද ශම්
වශවශේ ශේවශල් ශවශ් න පුළුවශ් .
 බනවමියක් ආශවශෝව ජනතවවශ ශම් යජය යටශ්ව ඉතව අවයට
ත්ව්වවශයට ප්ව ශවශනවශව. ශ ොකද, අපි ද් නවශව, ප බගිය
කවලපපතච්ශේදය තුළ එල්ටීටීඊ ත්රවාතවශවදය නි කළවට ප බවශ
transformer එකක්වශ්ව පුපුය් ශ්  නැතිවශ තිබුණු යටක ප්රථ
වශතවවශට අවිවාවවශ ල්ල
ැතිවශයට ශකොට්ධවවශේ , වවලවවශ
ප්රශේ ශේ  තිබූ හ අවි නෙඩවවශ පිපිරුටව කියලව. එහි ජ්ව ජීවිත
හවනියක් වහ වි වල ශේශපොළ හවනියක් සිේා වුටව.
අවිවාවවශ ල්ලට යන පවශර් අද්ව ගිහි්  ෙල් න, ඒ ජනතවවශට
වශ් නැ ශනවශලව නැහැ. ඒ කවලශය්ව ශම් වශවශේ පවර්ලිශම්් තුවශ
ඇතුශළ වහ ඉ්  පිටත නිලාවපත්  සියලු ශදනව ගිහිල්ලව වවකච්ඡව
කළව. අපි්ව ගියව. නමු්ව අපි ශම් ත්ව්වවශය යටශ්ව මීශතොටමුල්ලට
ගිශේ  නැහැ. ශ ොකද, අපි ළඟ ජ ඉඳ්  ශෙොශහො ප්රශ වම්
ශවශනවශව, ශපොලිවාපතිතු ව එක්ක ඉ් න තැ් වශල ජ
හජන
නිශයෝජිතය්  හැසිශය් න ඕනම ආකවයය පිළිෙඳවශ.
දැක්කව,
අශේ යවජය ආයක්ෂ්ඨක ඇ තිතු ව ශපොලීසිය වශට කයශනන
ශපොලිවාපතිතු ව ව ඟ ත යි මීශතොටමුල්ශල් ගේණු ප්ර න
ා ය
විවඳ් න ගිශේ  කියලව. ශපොලිවාපතිතු ව lawmakersලව
වලක් ශ්  tea makersලව විධියට. ඒ නිවව එවශැනි
ශපොලිවාපතිවශයශයක් යටශ්ව ශම්වශව කළ නවකයටය කය් න ගියව
නම් එතැන ජ තවශ අර්බුදයක ත යි අපි පැටශල් ශ් . යජශේ 
වශනකී ශලව ශම් කයලව තිශේ ශ්  විහිළු වහනත ප්රකව . මුදල්
අ වතයවශයයව වශහව ප්රකව කළව, නැති වුණු නුෂ්ඨය ජීවිතයකට
රුපියල් ලක්ෂ්ඨයක් ශනවශ් න ඕනම කියලව. ශ ශහ ප්රකව යක්
කයනවශවද, ශකොළඹ නැවා්රික්කය නිශයෝජනය කයන ් ්රීවශයශයක්
ශවශලව?
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මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, හමුදවශ යවජකවපතය කළ
නිලාවපතශයක් -ශම්ජර් වි ල් විර ශේ- අ්ව අඩංගුවශට න්වත
ත්රවාතවශවනැශයක් පැනලව යන අවශවාථවශ  ජ ශවශඩි තිබ්ෙව. ඔහු
යවජකවපතය කශළ. ඔහු ඒ යවජකවපතය කයලව අධිකයටයට ඉනැපතප්ව
ශවශලව, ළත්රවාතවශවනැශයක් පැනලව යන අවශවාථවශ ශවශඩි තිබ්ෙවළ
කියලව ඒ ශචෝදනවශවශ්  නිශදොවා වුටව. හමුදව පරීක්ෂ්ඨටවශල ජ
වම්පූර්ටශය්  නිශදොවා ශවශලව, ියෂ්ඨය්වවශ ලැමතලව ශවශන්ව යටවශලට
පවශව ගිහි්  ප බවශ ඔහු හමුදව ශවවශශය්  විරව ගියව. ඉ්  ප බවශ
අලුශත්  ඇති ශවශලව තිශෙන ජවතය් තය යටවිරු දඩයශම්
එකඟතවවශ අනුවශ නැේ නැවා බණු ශම් පැයණි නක්වශ අයශනන අනියම්
මිනී ැරීශම් ශචෝදනවවශ යටශ්ව ශකොළඹ ජ නක්වශ වි වන කළව. ෙම් 
කී මූ්  ලංකවවශට එ් න ශපය නැනශේ  නක් තී් දුවශක් දු් නව,
සියලු පුවශ්ව ප්වවශල ප්රාවන වශවර්තවවශ ශලව පළ ශවශ් නට. ළපැන
ගිය ත්රවාතවශවනැයවට ශවශඩි තැබීශම් අනියම් මිනී ැරු යටශ්ව
ශචෝදනවවශට ශම්ජර් වි ල් විර ශේ රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 20ක්
ශපෞේනලික ශේශපොළවශලි්  ශනවශ් න ඕනම. ඒ නැනයට කලි් 
ශන ශ නැ්වනම්
ේ ානවනවයනත කයනවශව; සිය දඬුවශම්
විඳි් නට ඕනමළ කියලව ලංකවශ අධිකයටය නක් තී් දුවශ දු් නව.
ඒ අවශවාථවශ  ජ
හජන නිශයෝජිතශයක් විධියට, -අපි යට
යකි් න ය් න කියලව, පවා පිඩක් ගිලිහී ශනොය් නට ය්  වශැටක්
ඇත සි ශකොශ්  කියලව පිපත්ව නූල් නැට නහලව අපි ශවශනුශවශ් 
යට ශබ්යව න් න යවශපු අයට යවජකවපතය කළව ශ ශහ දඬුවශම්
ශදනශකොට- ගිහි්  ෙලන විට ඒ නිලාවපතයව පිළිය් දල ප්රශේ ශේ 
ශනයක් තනමි්  ඉ් නවශව. පවවල් යන දරුවශ්  තු්  ශදශනගේ
ඉ් නවශව. ඔහුට ඒ මුදල ශනවශ් නට විධියක් නැහැ. අපි වල්ලි
එකතු කයලව, ශම් යශට් විවිා ප්රශේ වශල ජනතවවශ රුපියල් ලක්ෂ්ඨ
20ක් ශවශනුවශට රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 23ක් ඔහුශේ ගිණු ට ෙැය කළව.
මුදල් ශනවශ් නට උවවවියට යන විට උරු කරුවශ්  ඇවිල්ලව
හිටියව. එක උරු කරුශවශක් වශන මියගිය ත්රවාතවශවනැයවශේ මතපතඳ
කි වශව, ළ ට දැ්  එච්චය ප්ර න
ා යක් නැහැ.
ශවශන විවශවහයක්
කයශනන ඉ් ශ් . ඒ ඉ් ශ්  ශ යවළ කියලව. ඊට පවාශව උවවවිය
කි වශව, රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 10ක් ඒ තැනැ්වතියට වහ අශනක් රුපියල්
ලක්ෂ්ඨ 10 මිය ගිය ත්රවාතවශවනැයවශේ තව්වතවට ශනවශ් න කියලව. ඊට
පවාශව ඒ විධියට රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 20ක් ශන වශව. යවජකවපතය කය් න
ගිහි්  නිලාවපතශයගේ අති්  ත්රවාතවශවනැශයගේ මිය ගියව වශ් නැය
රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 20යි. ගේණු ක් දට යට ශවශලව යජශේ  වශැරැේශද් ,
අශේ වශැරැේශද් , ඒ ප්ර න
ා ය ශනොවිවීමශම් වශැරැේශද් 
නුෂ්ඨයශයක් මිය ගියව රුපියල් ලක්ෂ්ඨයක් ශද් න කියලව මුදල්
ඇ ති කියන විට, ඒ මුදල් ඇ ති නැන අපි ශකොළඹ නැවා්රික්කශේ 
ජනතවවශ ශවශනුශවශ්  කනනවටු ශවශනවශව. ශම් නුෂ්ඨය ජීවිතවශලට
ප්ර වටවශ්ව වශ් නැයක් ශනවශ් න-

ෙුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානෙද හා බස්නාහිද
සංවර්ධාන නිප්යෝජය අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன - ைொநகர ைற்றும் சைல்
ைொகொண அபிெிருத்தி பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Megapolis and Western Development)
ට විනවඩියක් ශද් න.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු ලව් ත අලගියවශ් න නිශයෝජය අ වතයතු ව.

ෙුණ බන්දුල ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
නැහැ, ඔෙතු වශේ කථවශ  ජ උ්වතය ශද් න.
කය් ශ්  ශේ කථවවශ ශ් .

ශම්
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු ේ දුල ගුටවශර්ාන හතව]

මීශතොටමුල්ශල් දුකට ප්වශවශලව සිටින ජනතවවශට ශනවශල්
ගේලියට න් නට තිශෙනවශව. ත ් ශේ දරුවශ් ශේ පවවල් ශපොශ්ව
ඉඳලව සියලු ශපෞේනලික උපකයට නැති ශවශලව තිශෙනවශව. ශම්
සියල්ල ශදනවශව කියලව තිශෙනවශව. ශම් ශදනවශව කියන ඒවශව
වවලවශ ජනතවවශට්ව කියලව තිශෙනවශව; කැලණි නං මිටියවවශශ්ව
නං වශතුයට හ බ වුණු අයට්ව කියලව තිශෙනවශව. තමු් නව් ශවලව
සියලුශදනව ් ්රීවශරු්  ශලව ැනැහ්ව ශවශලව වවාවයට ශලව
කඩිනමි්  කළ ුතතු ප්රථ කවර්ය වයය ශවශ් ශ්  ශම් ජවතික
ප්ර න
ා ය වඳහව ජවතික වංවශවදයක් තුළි්  විවඳු ක් ලෙව ජ යි. අපි ඒ
වඳහව එකඟයි.
පළමුවශ,
මීශතොටමුල්ශල්
දුකට
ප්වශවශලව
සිටින,
අවයට වවශයට ප්වශවශලව සිටින, හඬක් නඟ් නට ෙැපත, හඬ
නඟන විට විවිා ආකවයශේ  ශචෝදනවවශලට ශනොදුරු වශන ජනතවවශට
ක්ෂ්ඨණිකවශ අලු්ව වශැඩ පිළිශවශළක් යටශ්ව වහන වැපයීශම්
කවර්යයට ප්රමුණතවවශ ශද් න කියලව ඒකවෙේා විපක්ෂ්ඨය
ශවශනුශවශ්  අපි ඉල්ලව සිටිනවශව.
ශදවශනුවශ, නරු ඉයව්  විර ය්වන ැතිතු ව ඉතව වි වල
ශචෝදනවවශක් කළව, අවිවාවවශ ල්ල ප්රශේ ශේ  මීශේට ශම් ගේණු
ශනනිච්චව නම් ශම් ප්ර න
ා ය ඇති ශවශ් ශ්  නැහැ කියලව. එතු වට
ඒ ප්රශේ ය නැන අවශශෙෝායක් නැහැ. එතු ව ශෙොශහෝ කලක්
යවජය ශවවශශේ  ශහෝ ශපෞේනලික අං ශේ  නිලාවපත හ්ව ශයක්
විධියටයි කටුතතු කශළ. ශේ පවලනඥශයක් ශනොශවශයි එතු ව.
1505 පයංගි්  එන විට සීතවවශක යවජසිංහ යජතු ව යටශ්ව ඇති
වුණු වට් වශල ජ මුල්ශල්පතයව ශවශල ශල් විලක් වශන විට ශහවශවනම්
ශකෝයළශේ  ගේණු දව් නට ගිය මිනි බ්  ත යි, කක්ශනොඩ,
ශකොවාන , වවශතන , පිටුම්ශප, මීශේ වශවශේ පළව්වවශල ජනයව
ත යි අයනළය කශළ. ඒ කවලශේ  සිට එන ප්රසිේා කවියගේ්ව
තිශෙනවශව ළ...ශල ශක් ැතිඳු අද තනිය ශවශල ැේශේ....ළ
කියලව. ප්රථ ශය්  ශකොළඹ හ නනය ව වවශ ශයෝජනවවශක් පවවා
කයලව නිපතශපොළ ප්රශේ ශේ  ශල ශක් ැතිඳු සිටි ශවශල ැේදට
ත යි ගේණු ටික ශනොඩ කය් නට ලැහැවාති වුශඩු.
එතැනි්  ශෙොශහො ශපොඩි දුයක් යන ශකොට තිශේ ශ් 
කැලණි නඟයි. ශල ශක් ැතිඳු තනිවුණු ඒ හව ශවශලට ශම් ගේණු
ටික දැම් ව , එතැනි්  ඉතව ශකටි දුයක් තිශෙන කැලණි නඟට ඒ
ජලය වශැටුටව , ඕජවා නලන ඒ ගේණු ජලය කැලණි නශඟ් 
අඹතශල්ට එනවශව. අඹතශල්  ත යි ජලය පිපතපහදු කයලව
ශකොළඹ ජනතවවශට ශෙෝ න ශද් ශ් .

ෙුණ ඉදාන් වික්රමදත්න මහතා

(ைொண்புைிகு இரொன் ெிக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

නැඟී කුටිප්ේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු ඉයව්  විර ය්වන නිශයෝජය ඇ තිතු ව.

ෙුණ ඉදාන් වික්රමදත්න මහතා

(ைொண்புைிகு இரொன் ெிக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
නරු ් ්රීතු නි, ාය පපතවය අධිකවපතය එ ශයෝජනවවශ
අනු ත කයලවයි තිබුශඩු.
ශේ පවලනඥශයක් ශනොශවශයි කියව
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ඔෙතු ව කියපු එක්ව ශහොඳයි. ශේ පවලනඥශයක් ශනොවශන නිවව
ට කිය් න්ව පුළුවශ් , ඒ නිලාවපත්  එය අනු ත කළව නම්
ශේ පවලනඥය් ට ඇන්ලි නහ් න තිබුශඩු නැති ෙවශ.

ෙුණ බන්දුල ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
නරු නිශයෝජය ඇ තිතු නි, නිලාවපත්  ශෙොශහෝ ශේ අනු ත
කයනවශව. නිලාවපත්  බ්ලූ ැ් ඩල් ගේණු ක් ද්ව අනු ත කය
තිශෙනවශව; මීශේ ගේණු ක් ද්ව අනු ත කය තිශෙනවශව.
නිලාවපත්  ශනොශවශයි, ඇ තිවශරු්ව වශයවපිති පිළිෙඳ අනුන නය
කයන ක්රියව වර්න පිළිෙඳවශ තමු් නව් ශවට අ්වදැකීම් නැ්වනම්
නනය ව වශ ඉ් න අයශන්  අවව ෙල් න. ශ ොකද, හැ දව
වශවශේ ශම් නනය ව වවශ එක්ව්ව ජවතික පක්ෂ්ඨශේ  පවලනය
යටශ්වයි තිමතලව තිශේ ශ් . එහි ජ සිේා වශන ශදය පිළිෙඳවශ
ඔෙතු ව එතැනි්  අහ් න.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු
් ්රීතු නි, ඔෙතු වට තවශ විනවඩියක කවලයක්
තිශෙනවශව.

ෙුණ බන්දුල ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ශහොඳයි, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි.

ශම් කවළ යඳවශනය මීශේ ප්රශේ ශේ  මුහුදු ට්ටමි්  අඩි 500ක්
උඩ ජල ශපෝෂිත ප්රශේ යක ත යි හද් න කි ශ . ඒ ප්රශේ ශේ 
ජනතවවශ ඉතිහවවශේ  සිට අධියවජය විශයෝධී අයනළය කළව. 1915 ජ
ඩී.එවා. ශවනවනවයකලව, එ ා.ආර්. ශවනවනවයකලව, පියදවව
සිපතශවනලව හිය වයයට න්වතව. නැශ් ෂ්ඨා ගුටවශර්ාන ැතිතු වශේ
සීයව්ව යට දඬුවශ ට නිය ශවශලව හිටියව. ත ් ශේ ප්රශේ ය
ආයක්ෂ්ඨව කය නැනීශම් වශනකී ඒ ප්රශේ ශේ  ජනතවවශ පිට පැටවිලව
තිශෙනවශව. එය ඔවු් ශේ ුතතුක ක්. ශ ොකද, ලබුන , කලටුවශවවශ
ජලව ශදක තිශේ ශ්  ඒ ප්රශේ ශේ යි. වශන වම්පත ආයක්ෂ්ඨව
ශවශලව තිශේ ශ්  ඒ ප්රශේ ශේ යි. එශහ්  ත යි ශකොළඹට ජලය
එ් ශ් . ඒ ජලය එන ප්රශේ ශේ  තියවශනන ශම් ඕජවා නලන ගේණු
කළ නවකයටය කය් න ඉඩ ශද් ශ්  නැහැ කියන කවයටය
මිවක්, ප්ර ානය විවඳ් න ඉඩ ශද් ශ්  නැහැ කියව ශනොශවශයි
කි ශ .

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
දැ්  කථවවශ අවශව්  කය් න, නරු ් ්රීතු නි.

ෙුණ බන්දුල ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
තවශ විනවඩියකි්  කථවවශ අවශව්  කයනවශව, මූලවවනවරූඪ
නරු ් ්රීතු නි.

ශම් ප්ර න
ා ය විවඳ් න වි වශ
ා විදයවලවශල ආචවර්යවශරු,
හවචවර්යවශරු, විේවශතු්  වහ විවිා ක්ශෂ්ඨත්රවශල පපතවයශ නැ් 
එකතු කයලව ජවතික වශැඩවටහනක් කඩිනමි්  ක්රියව්ව ක
කය් නය කියව පවර්ලිශම්් තු ් ්රීවශරු ශලව අප ශයෝජනව
කය් න කැ ැතියි. ශම් වඳහව ආදර් න් න ශකොපතයවවශ ඇතුළු
යටවශලට ගිය අශේ නිලාවපත්  ඉ් නවශව. ශනෝධව ය යවජපක්ෂ්ඨ
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හිටපු ආයක්ෂ්ඨක ශල්කම්තු ව ුතේාශය්  ප බවශ ශකොළඹ නනයය
තුළ ශෙොශහෝ ශේවශල් කළව. දැ්  එතු වට ශචෝදනව කිරීශ ්  පලක්
වශ් ශ්  නැහැ. ශම් පවර්ලිශම්් තුවශ පවශව යට ශවශමි්  තිබුණු එක
වශළක්වශ් න එතු ව නංවශතුය වශැළැක්වීශම් වශයවපිති කළව.
ඊළඟට, ළ අපද්රවශය එක්රැවා ශවශලව ශකොළඹ නනයය තුළ ඒ
ෙට පුපුයව යවශම් ප්ර න
ා යක් තිබුටව. එතු ව ඒවශව විවඳුවශව. ඒ විධියට
දැවශැ් ත ප්ර ාන වංණයවවශක් විවඳලව තිශයේනැ, කවළ ප්ර න
ා යට්ව
හි් ද යවජපක්ෂ්ඨ යජශේ  විවඳු ක් තිබුටව; ඒ වඳහව මුදල් ශවශ් 
කය තිබුටව. නමු්ව, ප බගිය කවලය තුළ හ ඇ තිතු ව, විෂ්ඨය වය
ඇ තිතු ව, ශම් ගේණුවශල අයිතිකවයය්  අතය ඇති වූ ප්ර න
ා ,
වශයවපිති, වශයවපිතිවශල වශවර්තව, ඒවශව ඉනැපතප්ව කිරීම් වශැනි සියලු
ශේවශල්වශල නැටලු නැේ නැවාසිලව, නැේ නැවාසිලව අවශවවනශේ  ඒ
ශවශනුවශට මිනිවා ජීවිතවශලි්  වශ් නැ ශනවශලව, අද ශම් ප්ර න
ා ය
ශකශයහි ජවතිශේ  අවශාවනය ශයොමු කයවශලව තිශෙනවශව. එ නිවව
අප සියලුශදනව එකතු ශවශලව ශම් ප්රශේ ශේ  ප ටක් ශනොශවශයි,
හනුවශය හව අනික් ප්රශේ වශල්ව තිශෙන කවළ කළ නවකයටය
කිරී පිළිෙඳවශ ජවතික වශැඩවටහනක් ක්ෂ්ඨණිකවශ ඇති කළ ුතතුයි.
ර්දනය කිරී වඳහව අවශ ය අටපන්ව වම් ත කය් න එපවය
කියව්ව අප ජනවධිපතිතු වශන්  ඉල්ලව සිටිනවශව.
[අ. ව. 4.49]

ෙුණ නලින් බණ්ඩාද ජයමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ට කථව කය් න අවශවාථවවශ
ලෙව ජ පිළිෙඳවශ ඔෙතු වට වාතුතිවශ් ත ශවශනවශව.

"අේප වශදො අ ත පදං - ප වශදො ච්චුශනො පදං....ළ කියව
අශේ බුේා වශචනශේ  වඳහ්  ශවශනවශව. එහි අර්ථය, ළඉක් නි්  වශැඩ
කිරී වතුටට ශහතු ශ , ප්ර වදය දුකට ශහතු ශ ළ ය් නයි.
ඇ්වතට මීශතොටමුල්ල ශේදවශවචකයට ශේ පවලනඥය්  විධියට,
නිලාවපත්  විධියට, ජනතවවශ විධියට අප සියලුශදනව අක් වශැඩි
වශ ශය්  වශන කිවශ ුතතුයි. ශම් නැන දැ්  එක එක පැ්වතට ඇන්ල්ල
නැගු කිරී ශනොශවශයි කළ ුත්වශ්ව.

ෙුණ බන්දුල ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

Sir, I rise to a point of Order.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු ේ දුල ගුටවශර්ාන ් ්රීතු නි, ඔෙතු වශේ රීති ප්ර න
ා ය
ශ ොකක්ද?

ෙුණ බන්දුල ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි, ශම්ක ඉතව
වශැදන්ව
කවයටයක්. ශම් ශවශනුශවශ්  ශකොළඹ හ නනය ව වශ ශයෝජනව
වුණු කරුණු වඳහ්  ශල්ණන ව ළඟ තිශෙනවශව. ශම් අවශවාථවශ
එ ශල්ණන සභාෙත* කයනවශව.

—————————
* පුස්තකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ශම් ශ දනවවශට ප්ව වුණු ජනතවවශ එය අ්වවිඳි ශ ොශහොත නැන
අප කල්පනව කය් න ඕනම. අපට ශ ය වාවශව වවික විපතක්
විධියට දකි් න ෙැහැ. අශේ ක්රියවකවයකම්වශල ප්රතිලලයක් විධියට,
අශේ ප්ර වදශේ  ප්රතිලලයක් විධියට, ශේ පවලනඥය් ශේ ප්ර වදශේ 
ප්රතිලලයක් විධියට, තී් දු තීයට නැනීශම් ප්ර වදශේ  ප්රතිලලයක්
විධියට, නිලාවපත්  ක්ෂ්ඨණිකවශ ක්රියව්ව ක ශනොවීශම් ප්රතිලලයක්
විධියට ත යි ඒ ජනතවවශ ශම් ශ දනවවශට ප්ව වුශඩු.
ඇ්වතට අපි ශපොඩ්ඩක් ශ ශනහි කයලව ෙැලුශවශෝව ශම් සිදු
වී සිදු වශන අවශවාථවශ යම් ශනයක් ඇතුළත පවුලක් සිටියව නම්,
ඒ අය ගේණු ක් දට ශකොටු ශවශේ ජ, ඒ අය නත කළ ඒ පැය, පැය
ශදක, පැය තුන ශකොශහො නත කය් න ඇ්වද? එක පවුලක්
විධියට ව හය විට ඊට්ව වශැඩි ශවශලවවශක් නත කළ අය ඇති.
අම් ලව, තව්වතලව, දරුශවශෝ ශම් වශවශේ ශ ොශහොතකට ප්ව වුටව
ඒක ශ ොන තයම් ශේදවශවචකයක්ද කියලව දැශන් න ඒක
අ්වවිඳි් න ඕනම. ව හය දරුශවශෝ කමනහ් න ඇති; අඬ් න ඇති.
ව හය ශද පිශයෝ ත ් ශේ දරුවශ්  තුරුළු කය ශනන අඬ් න
ඇති. තවශ්ව ව හය පියවශරු ත ් ශේ ක්තිය ශයොදව ශනන ශම්
ගේණු ක් ද හිල් කය ශනන ය් න පුළුවශ්  කියලව ඒ වඳහව ඔට්ටු
ශවශ් න ඇති; ශවශය වීපතය දය් න ඇති. ඒ ක්රියවකවයකම් අපි
කවුරුවශ්ව දැක්ශක් නැහැ. ඒ ක්රියවකවයකම් අපි කවුරුවශ්ව
අ්වවි් ශේ නැහැ. ඒ ක්රියවකවයකම් අ්වවිඳලව, පැය නටනවවශක් දුක්
විඳලව ත ්  ජීවශ්ව වුණු ශේ ඇතුශළ ත ් ශේ පවුශල් අය්ව
එක්ක මියැශදනවශව තයම් අවශවවනවවශ් ත සිදු වී ක් නැන අපට
හිතවන් නවශ්ව ෙැහැ. අයටවයක නවය යමශම් ජ ත්වපයශය් 
ශදශක්  සියලුශදනව
යටශවශලව ය් න ඇති. මිනි බ් ට
හිතවන් න තයම්වශ්ව ශවශලවවශක් තිශය් න නැතිවශ ඇති. හැෙැයි,
ශ තැන එශහ ශනොශවශයි. දුක් විඳලව, ශ දනව විඳලව ත ් ට
වුශඩු ශ ොකක්ද කියලව හිතව න් න ෙැපතවශ අඳුශර් - කළුවශශර් මීශ්ව්  වශවුතවශ ආඝ්රවටය කයමි්  ශෙොශහො වශද ශ දනව විඳලව
ත යි ශම් ගේණු ක් දට යට ශවශලව ඒ අය මිය ගිශේ . ඒ නිවව ශම්
ශවශලවශ අපි සියලුශදනව එකිශනකවට ඇන්ලි නැගු කයනවශව
ශවශනුවශට, සියලුශදනව ත ් ශේ ශේ පවලන වශවසිය ශවශනුශවශ් 
කථව කයනවශව ශවශනුවශට, ශම් සිදුවී වශ්ව පවඩ කට අයශනන
කටුතතු කශළෝව අශේ යශට් ජවතික ප්ර න
ා යක් ශවශලව තිශෙන ශම්
ගේණු ප්ර ානය, අපද්රවශය ප්ර ානය, කවළ ප්ර ානය විවඳ් න පුළුවශ් 
ශවශයි. ඒක ත යි ඒ දුක් විඳලව මිය ගිය ඒ
ජනතවවශට, ඒ
දූදරුවශ් ට, ඒ ශද පිය් ට කයන ශලොගේ ශනෞයවශය. අපි ඒක
ශ තැනි් වශ්ව පට්  න් න ඕනම.
ජපවන විේවශතු්  පිපතවක් අන ැතිතු වශේ ප්රාවන්වවශශය් 
කැඳවශලව ඉතව ක්ෂ්ඨණිකවශ ශම් වම්ේ ාශය්  කටුතතු කළව. ඒ
අය කියලව තිබුටව, 1930 ජ ත යි ඒශනොල්ල් ට ශම් වශවශේ
ප්ර න
ා යකට මුහුට ශද් න වුශඩු කියලව. 1930 ජ ජපවනශේ ්ව ශම්
වශවශේ ශේදවශවචකයක් ශවශලව තිබුටව. එතැනි්  පවාශව ත යි ඒ
අය්ව ශම් වම්ේ ාශය්  වශැඩි අවශාවනයක් ශයොමු කය
තිශේ ශ් . ඒ නිවව, ළඅපි ශම්ක කය් න හිටියව, අපට කය් න
ශවශලවවශ තිබුශඩු නැහැ, කය් න ඔ් න ශ ් න තිශෙේ ජ අපි
පැයදුටවළ කියනවශව වශවශේ  බයංනනව කථව කිය් ශ්  නැතිවශ,
පපතවයශ  ජ් ට, විදයවඥය් ට ශම් ප්ර ානය විවඳ් න ඉඩ ශද් ශ් 
නැතිවශ, ඒවශවට එහව ගිය විවඳුම් ශද් න ශේ පවලනඥශයෝ
උ්වවවහ කය් ශ්  නැතිවශ කටුතතු කය් න ඕනම. ේ දුල
ගුටවශර්ාන ැතිතු ව, ය් ජ්  යව නවයක ැතිතු ව, ඉයව් 
විර ය්වන ැතිතු ව කි වශව වශවශේ කවළ යඳවශ් න මීශේ වාථවනය
ශවොයව න්වශ්ව අපි ශනොශවශයි; ශේ පවලනඥශයෝ්ව ශනොශවශයි.
ඒක ාය පපතවය අධිකවපතය ඇතුළු විේවශතු්  පිපතවක් ශවොයව න්ව
තැනක් ඒක අභිෙවශව ගිහිල්ලව ශේ පවලනඥශයෝ ඒ කටුතතු
විශ චනය කයනවශව නම්, ඒකට ශවශන්ව ශවශන්ව ශයෝජනව ශදනවශව
නම් -ඒවශවශේ සිේධී්  ශනොඩක් ශවශනවශවඒක ශනොශවශයි විය
ුත්වශ්ව. විේවශතු් ට, ශම් වම්ේ ාශය්  දැනු
තිශෙන
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කඩුඩවයම්වශලට ශම් ප්ර න
ා ය විවඳ් න ඉඩ  ජලව, ඒ අය ශදන තී් දු
ක්රියව්ව ක කය් න ශේ පවලනඥය් , නිලාවපත්  වහ ජනතවවශ
උදවු කයනවශව නම්,
හිතන විධියට ඒක ත යි ශවශ් න ඕනම
ශේ. එශහ නැතිවශ අපට කවශදවවශ්ව ශම් ප්ර න
ා ය විවඳ් න
ලැශේ ශ්  නැහැ.
මූලවවනවරුඪ නරු ් ්රීතු නි, ඒ වශවශේ අවශදවන පිළිෙඳවශ
අශේ යශට් ජනතවවශ තුළ තිශෙන දැනු
ඉතව අල්පයි.
විශ ෂ්ඨශය්  ඉනැකිරීම් ක්ශෂ්ඨත්රශේ  කටුතතු කළ ශකශනගේ විධියට
ද් නවශව, ඉනැ කිරීම් ක්ශෂ්ඨත්රශේ  වශැඩ මතම්වශල ආයක්ෂ්ඨවවශ වහ
පපතවයය -safety and environment- පිළිෙඳවශ ශකොච්චය අවශාවනය
ශයොමු කයනවශවද කියලව. හැෙැයි, අශේ ජනතවවශ තුළ එශහ
අවශදවන ක් පිළිෙඳ අවශාවනයක් නැහැ. ශම් මීශතොටමුල්ශල්
ජනතවවශට්ව ව හය තැ් වශලි්  ඒ අනතුරු අඟවශලව තිබුටව.
හැෙැයි, අවශදවන ට එහව ගිය ශනොදැනුවශ්වක ක් ශ තැන තිබුටවය
කියලව අපට ශ්වශයනවශව. ශම් අවශදවන දැකපු ව හය පුේනලශයෝ
ත ් ශේ ශපෞේනලික වශවසි ප්රශයෝජන වඳහව ව හය කල්ලි,
කඩුඩවයම් එතැන තියව ශනන ඒ අය පවවිච්චි කළව. ව හරු
තවශ ්ව ඒක කයමි්  ඉ් නවශව. ශම් අයට වාථීයවවය විවඳු ක්
ශද් න ඕනමය කිය කියව තවශදුයට්ව ශම් අය එතැන තියවශනන
ඉ් නවශව.

ශම් සිදුවී ට ශපය යජය කටුතතු කයපු ආකවයය නැන
වමහී කට ප්ව ශවශනවශව කියලව කිය් ශ්  නැහැ. හැෙැයි, ශම්
සිදුවීශ ්  ප බවශ, ප ච
ා ව්ව ක්රියව වර්න නැනී ට යජය ක්රියව කළ
ආකවයය නැන
සියයට සියයක් වතුටු ශවශනවශව, මූලවවනවරූඪ
නරු ් ්රීතු නි. ශම් සිදුවීශ ්  නැන ක් ඇතුළත ශම් අයට නිවශවව
ලෙව ශද් න අපට පුළුවශ්  වුටව. එතැන ජ්ව කඩුඩවය ක් කියලව
තිබුටව, ළඅශේ නිවශවවශේ  වශටිනවක ට වශඩව අක් නිවශවව ලෙව
දු් ශ් .ළ කියලව. අශේ යජය පැහැනැලිවශ කි වශව, ළඔයශනොල්ල් ශේ
නිවශවවශේ  වශටිනවක ලක්ෂ්ඨ සියයයි නම්, ලෙව ශදන ශම් නිවශවවශේ 
වශටිනවක ලක්ෂ්ඨ පනහයි නම්, ඒ ඉතිපත මුදල ලෙව ශදනවශව.ළ
කියලව. ජනතවවශ ප්රතික්ශෂ්ඨප කයපු කල්ලි කඩුඩවයම් ත යි වශැරැනැ
ප්රචවය යවශලව ජනතවවශ ශම් විධියට උසිනැ් වූශ . ඒ වශවශේ ,
අවශ ය නිහ වඩුඩ න් න එක් පවුලකට රුපියල් ලක්ෂ්ඨ
ශදකහ වයක් ලෙව දු් නව. ඒ වශවශේ , ඔවු් ශේ ෙක්ෙවහියවනැය
ප්රවශවහනය කය් න මුදලක් දු් නව. ගේලී නිවශවවයක් න් න වව
තුනක් වඳහව රුපියල් 50,000ක් ශද් න කටුතතු කළව. ඒ වශවශේ ,
ශම් ප්ර ානයට ශකටි කවලීන,  ජර්ෂ කවලීන හව ාය කවලීන විවඳුම්
ශනශන් න ජප්  විේවශතු්  පිපතවක් අන ැතිතු ව කැඳවශලව ඉතව
ශකටි නැන නටනකි්  ඒ අයශේ වශවර්තවවශ ලෙව න්වතව. ඒ නිවව ශම්
ප ච
ා ව්ව ක්රියව වර්න නැන නම්
සියයට සියයක් ශනොශවශයි,
සියයට දවහක් වතුටු ශවශනවශව, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි.
හැෙැයි, ශ තැනි්  එහවට ශම් ප්ර න
ා ය විවඳ් න ශේ පවලනඥය් 
විධියට අපට්ව ෙැහැ; නිලාවපත්  විධියට එතු ් ලවට්ව ෙැහැ.
ජනතවවශ ඇතුළු ශම් සියලුශදනව , සියලු කඩුඩවයම් එකතු
වුශටෝව ත යි ශම් ප්ර න
ා ය විවඳ් න පුළුවශ් .
විශ ෂ්ඨශය්  ත ් ශේ ශනදය දවශවට එකතු ශවශන ගේණු
ප්ර වටය පුරුේදක් විධියට ශවශ්  කය න් න පුළුවශ්  වුශටෝව,
අ් න ඒක අපි ලෙන ශලොගේ ජයරහටයක්. ඒ වශවශේ , අශේ
නිලාවපත් ට පුළුවශ්  නම් ශම් ශවශ්  කයන ගේණු ඒ විධියට ලෙව
න් න, ඒක්ව අපි ලෙන ශලොගේ ජයරහටයක්. ත ් ශේ නිවශසි් 
ඉවශතලන ගේණු ඒ විධියට ශවශ්  කයලව ශද් ශ්  නැ්වනම්, යජය
විධියට අපට දඩයක් නහ් න පුළුවශ් . ගේණු ඒ විධියට ශවශ්  කයලව
ශද් ශ්  නැ්වනම්, නනය ව වශවශ්  ඒ ගේණු ෙවයන් ශ්  නැතිවශ
ඉ් න පුළුවශ් .
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ශම් ප්ර ානය විවඳ් න ශම් විධිශේ  යම් යම් අලු්ව නීති
ශනශන් න ශවශනවශව. එශහ නැතිවශ අපි  බයංනනව කථව කියලව
ශම් ශෙෝලය එහවට පවවා කයලව, අය ශෙෝලය ශ හවට පවවා කයලව
ශම් ප්ර න
ා ය විවඳ් න ෙැහැ. හැ තැන උේශෂෝෂ්ඨටය කය කය,
ළඅශේ න ට ගේණු දව් න එපව, අශේ න ට ගේණු දව් න එපවළ කිය
කියව ගිශයෝව, අපට ලංකවශ ගේණු දව් න තැනක් නැති ශවශනවශව.
ශම් ප්ර න
ා යට ශකටි කවලීන විවඳු ක් අවශ යයි. ශ ොකක්ද ඒ ශකටි
කවලීන විවඳු ? නැනපතව එකතු වශන ගේණු දව් න  බදු බ තැනක්
තිශේ න ඕනම. ාය පපතවය අධිකවපතය ශ වශව, යම්කිසි විේවශ්ව
පිපතවක් ශ වශව ඒ අයට ශද් න ඕනම ශම් නැටලුවශට විවඳු ක්
තීයටය කය් න. එශහ
නැතිවශ ශේ පවලනඥය් ටවශ්ව,
නිලාවපත් ටවශ්ව, ජනතවවශටවශ්ව ශම් තී් දු න් න ෙැහැ. ශම්
ප්ර න
ා ය විවඳ් න
ාය
පපතවය අධිකවපතයට ශහෝ යම්
අධිකවපතයකට ශහෝ ශකොමිව කට ෙලය ශද් න ඕනම.

ශම් ප්ර න
ා යට ාය කවලීන විවඳුම් ශවොය් න ශවශනවශව. අපට
ශම් යශට් ගේණු දව් න තැ්  ශහොයව න් න ෙැපත නැහැ. ගේණු
ද ් න පුළුවශ්  ඉඩ-කඩ තිශෙන  බදු බ වාථවන අශේ යශට් ඕනම
තයම් තිශෙනවශව. අපට විදයවනුූලලවශ ගේණු දව් න  බදු බ තැනක්
ශවොයව න් න පුළුවශ් . මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ගේණු
ශකොච්චය ප්රතිච්රීකයටය කළ්ව, යම්කිසි ගේණු ප්ර වටයක් ඉතිපත
ශවශනවශව. Urban waste ශයොදව ශනන ෙල ක්තිය නිෂ්ඨාපවදනය
කළ්ව, සියයට විවාවක්වශ්ව ගේණු ඉතිපත ශවශනවශව. ඒ නිවව අපට ශම්
වඳහව  ජර්ෂ කවලීන විවඳු ගේ්ව අවශ යයි.
නරු අන ැතිතු ව ශම් ප්ර ානය නියවකයටය කය් න ඉතව
ුතහු බලුවශ කටුතතු කයපු ශකශනක්. කඩුඩවයම් රැවාවීශම් ජ ශ වශව,
කැමතනට් රැවාවීශම් ජ ශ වශව, ජනවධිපතිතු ව එක්ක එකතු ශවශලව ශම්
ප්ර න
ා ය විවඳ් න හැ දව කථව කළව.
ශම් ගේණු ප්ර න
ා ය නිවව වශැඩිශය්  ෙැට කවපු ශකශනක්
ත යි පතක්කවර් ් ්රීතු ව. එතු ව ් ්රීවශයශයක්. එතු ව
් ්රීවශයයගේ විධියට ශම් සිදුවී ට ශපය වි වල කැපවී කි් 
කටුතතු කළව; කථව කළව. නමු්ව, එතු වශේ ඒ උ්වවවහය වවර්ථක
ශවශ් න කලි්  ගේණු ක් ද නවය ගියව. අන ැතිතු ව ශම් ගේණු
ක් ද වම්ේ ාශය්  ක්රියව වර්නයක් න් න කලි්  ගේණු ක් ද
නවය ගියව. ඒ නිවව අපං සියලුශදනවට එකතු ශවශ් න පුළුවශ් 
විශ ෂ්ඨ අවශවාථවවශ ශ යයි කියව ව හිතනවශව. විශ ෂ්ඨශය් 
විපක්ෂ්ඨශේ  ් ්රීවශරු්ව ශම් ප්ර ානය ජවතික ප්ර න
ා යක් කියලව
හිතවශනන එකට එකතු ශවශලව කටුතතු කළ ුතතුයි කියලව ව
හිතනවශව.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු ් ්රීතු වට තවශ විනවඩි ශදකක කවලයක් තිශෙනවශව.

ෙුණ නලින් බණ්ඩාද ජයමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ේ දුල ගුටවශර්ාන ් ්රීතු ව්ව ද් නවශව, ශම් ගේණුවශල
අයිතිය තිශේ ශ්  පළව්ව පවලන ආයතනවශලට ෙවශ. එශහ
නැ්වනම්, පළව්ව ව වවශට. ශම් ගේණුවශල අයිතිය තිශේ ශ් 
ාය යජයට ශනොශවශයි. එශහ කියලව කවුරුවශ්ව ශම් ප්ර න
ා ශේ  ජ
අයි්  ශවශ් ශ්  නැතිවශ අපි සියලුශදනව එකතු ශවශලව, සියලු
ආයතන එකතු කයශනන ශම් ගේණු ප්ර න
ා යට තියවවය විවඳු ක්
ශනනවශ නැ්වනම් මීට වශඩව ෙයපතළ ප්ර න
ා යකට ඉනැපතශේ  ජ
මුහුට ශද් න සිදු ශවශනවශව. යම් යම් ආයතන තී් දු කයලව
තිශෙනවශව, අලුති්  ඉනැවශන නිවශවව වංකීර්ටවශල ගේණු ප්ර ානය ඒ
නිවශවව වංකීර්ට තුළ විවඳව නත ුතතුයි කියලව. ඒවශව ශහොඳයි. ඒ
වශවශේ අලු්ව නීති ශේ් න ඕනම. ඒ ෙය මිනිවා බ් ට දැශන් න
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ඕනම. ත ්  ඉවශතලන ගේණු ද්රවශය කළ නවකයටය කයලව එයි් 
යම්කිසි ප්ර වටයක් නිවශශව ජ ප්රතිච්රීකයටය කයලව, ඉතිපත
ශකොටවක් ශනදපත්  එළියට ෙැහැය කයනවශව නම්, ශකොළඹ
නනයශේ  එකතු වශන ශටෝ  00ක් ප ට වශන ගේණු ප්ර වටය
ශටෝ  400ක්, 300ක් දක්වශව අක් කයන් න පුළුවශ්  කියලව
වි වශ
ා වව කයනවශව.
අපි ද් නවශව, ගේණු කිය් ශ්  මිල කය් න පුළුවශ්  ශදයක්
ෙවශ.
නිශයෝජනය කයන මතංගිපතය ආවනශේ  ශේ ජි
කර් ව් ත වලවවශ කියලව වි වල කර් ව් ත වලවවශක් තිශෙනවශව.
ශම් කර් ව් ත වලවශ දවශවකට එකතු වශන ඉඳුල් න් න එක
කඩුඩවය ක් ඉ් නවශව. ඒ ශනොල්ල්  ඒවශව ව්වවශ කම වඳහව
ප්රශයෝජනයට න් නවශව. දවශවකට එකතු වශන ඉඳුල්වශල තිශෙන
ව්වවශ කම වශටිනවක රුපියල් 30,000ක් විතය ශවශනවශව. දවශවකට
එකතු වශන කඩදවසි ටික න් න තවශ්ව කඩුඩවය ක් ඉ් නවශව.
දවශවකට එකතු වශන ඒ කඩදවසිවශල වශටිනවක රුපියල් 20,000ක්,
30,000ක් විතය ශවශනවශව.
අශනක් අපද්රවශය න් න තවශ කඩුඩවය ක් ඉ් නවශව. ශම් වශවශේ
ර ශ ද හදලව, ත ් ශේ කර් ව් ත වලවශවශ්  ශහෝ ශ වශව,
ශනදපත්  ශහෝ ශ වශව අපද්රවශය ශවශ්  කයලව එළියට ශද් න පුළුවශ් 
නම් ඒවශවට මිලක් තිශෙනවශව. ඊට අ තයවශ අශේ ප්රශේ වශල
ඉ් නවශව, ගේඩව ශලොපතවශලි්  ශනවශල් නටශ්  ගිහිල්ලව ෙක් එකතු
කයන අය. ශම් අයට්ව ප බගිය කවලශේ  ශනොශයක් ප්ර න
ා තිබුටව.
එක්ශකෝ ඇ් ද උඩට යනශතක් ෙක් පැශට ශවශෝව, ශපොලීසිශය් 
අල්ලනවශව. ඒ අය වි වල ශවවශයක් කයනවශව.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ඔෙතු ව්ව ඒ නැන ද් නවශව
ඇති; මිනුවශ් ශනොඩ ප්රශේ යට්ව ඒ අය එනවශව ඇති. ඒ ශනොල්ල් 
ේලවවාටික් ටික ශවශන එකතු කයනවශව; කැඩී තිශෙන පුටු ශවශන
එකතු කයනවශව; යකඩ කමලි ටික ශවශන එකතු කයනවශව; ශෙෝතල්
ටික ශවශන එකතු කයනවශව. ශම් අය්ව කය් ශ්  ශලොගේ ශවවශයක්.
ශම් අයවශ්ව ශ
කටුත්වතට හවුල් කය න් න අපට පුළුවශ් . අශේ
නම් ප්රශේ වශල සිටින එ ෙක් එකතු කයන අය ශපොඩි ළෙට්ටවළ
ශලොපත අයශනන උශේ නමි්  පිට්ව ශවශලව ගිහි්  හවශවට එ් ශ් 
වඩුඩවශලි්  ශලොපත පුයවශවශනනයි. ඒ අය එය ආදවයම් වර්නයක්
ෙවශට ප්ව කයශනන තිශෙනවශව. ශ
වශයවපවයශේ  ශය ජ සිටින
අයට්ව අත ශද් න අපට පුළුවශ් . ප බ ගිය කවලශේ  ඒ අයට
ශනොශයක් ප්ර න
ා තිබුණු ෙවශ අපි ද් නවශව. ව වජශේ  ශම් හැ
ශකශනගේවශ ශ
ගේණු ප්ර න
ා ය විවීම ට එකතු කය නත ුතතුයි
කියන එක ත යි ශේ තය ශවශ් ශ් .

ෙුණ බන්දුල ගුටවර්ධාන මහතා
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ශයෝජනව එයි; අශේ පැ්වශත්  ශහොඳ ශයෝජනව එයි; ජනතවවශශන් 
ශහොඳ ශයෝජනව එයි; නිලාවපත් ශන්  ශහොඳ ශයෝජනව එයි. ඒ
සියලු ශේවශල් එකතු කයශනන අපට කටුතතු කය් න පුළුවශ් .
ශ ොකද, වවිත කයන ශපොලිති්  ප්ර වටය, ේලවවාටික් ශෙෝතල්
ප්ර වටය අක් කළ ුතතුයි. දැ්  ුතශයෝපව යටවශල වීදුරු ශෙෝතල්වශල
ත යි ඕනම ශදයක් තිශේ ශ් . අපි ඒ නැන ද් නවශව. අපි පවනය
කයන වශතුය පවශව කඩවශල තිශේ ශ්  වීදුරු ශෙෝතල්වශල. අපි්ව
එතැනට ශහමි් -ශහමි්  න ්  කය් න ඕනම. ශහමි්  ශනොශවශයි,
අපි ඉක් නි්  එතැනට න ්  කය් න ඕනමයි කියව ව හිතනවශව.
ඒ නිවව නරු ේ දුල ගුටවශර්ාන ැතිතු ව ඉනැපතප්ව කළ එ
ශයෝජනවවශට අපි අ්ව ශදක ඔවවශව එකඟ ශවශනවශව.
අතිනරු ජනවධිපතිතු ව, නරු අන ැතිතු ව, විපක්ෂ්ඨශේ  සියලු
් ්රීවශරු් , ඒකවෙේා විපක්ෂ්ඨශේ  සියලු
් ්රීවශරු් ,
නිලාවපත් , විේවශතු් , ජනතවවශ කියන අපි සියලු ශදනවට එකතු
ශවශලව අ් න ඒ වශවශේ නිවශැයනැ වශැඩ පිළිශවශළක් හදව න් න පුළුවශ් 
වුශටෝව, තවශ අවුරුදු ශදක-තුනක් ඇතුළත ශ
ප්ර න
ා ශය් 
සියයට පනහක් අවශව්  කය් න පුළුවශ්  ශ වි කියව ව වි වශ
ා වව
කයනවශව, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි. ඒ වශවශේ ශම් වඳහව
අපට  ජර්ෂ කවලීන විවඳු ක් ශනශන් න පුළුවශ් . හැෙැයි,
ජනතවවශ ගේලේපු කයන කඩුඩවය ක්-ශදකක් ඉ් නවශව. අපි ඒ
අයට කිය් ශ් , ශෙොරුවශට ජනතවවශ ගේලේපු කය් න එපව
කියලවයි. ශ
ප්ර ානය විවඳ් න යජයට ඉඩ ශද් න; විේවශතු් ට
ඉඩ ශද් න; නිලාවපත් ට ඉඩ ශද් න කියලව ආදයශය්  ඉල්ලව
සිටිනවශව. ශ
සිදුවීශ ්  යටයට ප්ව වුණු අයශේ පවුල්වශල
වව වජිකය්  වහ විපතට ප්ව වුණු සියලු ජනතවවශ ඒ අවශවාථවශ
 ජ ප්ව වුණු ත්ව්වවශය ශ ශනහි කය් න කියලව ව ඉල්ලව
සිටිනවශව. ත ් ශේ පවුශල් අය ශනවශල් ඇතුශළ සිටිය ජ ගේණු
ක් දකට යට ශවශනවශව කියව ශ ශනහි කය් න. ඒ අය විඳපු
දුක, ශ දනවවශ අප සියලු ශදනවට අ්ව වුණු දුකක් කියව
ශ ොශහොතකට හිතලව අදවශ්ව ශ
ප්ර ානය විවීම ට එකතු
ශවශ් නය කියලව සියලු ශදනවශන් 
ආදයශය්  ඉල්ලව
සිටිනවශව. එ ශේදවශවචකශය්  මිය ගිය හව විපතට ප්ව සියලු
ජනතවවශ ශවශනුශවශ්  ශේ ශ ෝකය ප්රකව කයමි් , මිය ගිය
සියලු ශදනවට නිවශ්   බවශ අ්ව ශ වශව! කියව ප්රවර්ථනව කයමි් 
නිහඬ ශවශනවශව. ශෙොශහො වාතුතියි.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශෙොශහො වාතුතියි.

මීළඟට, නරු ලව් ත අලගියවශ් න නිශයෝජය අ වතයතු ව.

(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි,
ශපොඩි අදහවක් ඉනැපතප්ව
කය් න කැ ැතියි. නරු නලි්  ෙඩුඩවය ජය හ ් ්රීතු නි,
යජශේ  කඩුඩවය ට ශයෝජනවවශක් කය් න ඔෙතු වට පුළුවශ් .
ශලෝකශේ  හැ යටක ශපොලිති්  වහ ේලවවාටික්වශලට සියයට
25ක් ශහෝ ඊට වශඩව වශැඩි පපතවය ෙේදක් අය කයනවශව. එශව ෙේදක්
අය කශළෝව, ඒවශවශේ  මිල ඉහළ යව නිවව ශපොලිති්  හව
ේලවවාටික් පපතශ ෝජනය වි වල ශලව අක් ශවශනවශව. ඒ නිවව
ඔෙතු ව එවශැනි ශයෝජනවවශක් යජයට ඉනැපතප්ව කය් නය කියව ව
ඉල්ලව සිටි් න කැ ැතියි.

ෙුණ නලින් බණ්ඩාද ජයමහ මහතා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
නරු ේ දුල ගුටවශර්ාන ැතිතු වට ව වාතුතිවශ් ත ශවශනවශව.
ඒක ත යි අපි කිය් ශ් . ඔෙතු ් ලවශේ පැ්වශත්  ශහොඳ

[අ. ව. 5.04]

ෙුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානෙද හා බස්නාහිද
සංවර්ධාන නිප්යෝජය අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன - ைொநகர ைற்றும் சைல்
ைொகொண அபிெிருத்தி பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Megapolis and Western Development)
මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි, ප්රථ ශය් 
ශ
ශේදවශවචකය ශවශනුශවශ්  ජීවිත පූජව කළ සියලු ශදනව ශවශනුශවශ් 
අශේ කනනවටුවශ පළ කය් න ඕනම. ඒ වශවශේ ශ
සිේධිය වුණු
අවශවාථවශ සිට ශම් දක්වශව අතිනරු ජනවධිපතිතු ව්ව, නරු
අරව වතයතු ව්ව, අශේ යජය්ව, ශේ අ වතය නරු පවධලී චම්පික
යටවශක ැතිතු ව ඇතුළු අපි සියලු ශදනව ්ව කඩුඩවය ක්
විධියට ශ
ප්ර න
ා යට ඉතව වවර්ථකවශ මුහුට  ජලව එ
ශේදවශවචකයට මුහුණු දු්  අයට උපපත ආකවයශය්  වහන ලෙව
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[නරු ලව් ත අලගියවශ් න හතව]

 ජලව අද එ ප්ර න
ා යට වාථියවවය විවඳු ක් ළඟව කය නැනී ට අවශ ය
ක්රියව වර්න අයශනන තිශෙනවශව. එශව ජීවිත පූජව කළ අය
ශවශනුශවශ්  අද අපට දක්වශ් න තිශෙන උපපත ශනෞයවශය විධියට
ව ශපෞේනලිකවශ දකි් ශ්  එයයි.
අද විවශවදශේ  ජ නරු ඇ තිතු ව මුලි්  ශම් පිළිෙඳවශ
විවාතයව්ව කවශ කරුණු ඉනැපතප්ව කළව. නමු්ව ඊට ප බවශ කථව කළ
නරු ් ්රීතු ් ලව කිහිප ශදශනගේ ඉනැපතප්ව කළ අදහවා හව
ශයෝජනවවශලට ව පිළිතුරු ලෙව ශද් න ඕනම. නරු ේ දුල
ගුටවශර්ාන ් ්රීතු ව වඳහ්  කළව, යජය රුපියල් ලක්ෂ්ඨයක
වශ් නැයක් ලෙව  ජ ප්රකව යට ප්ව කළව කියලව. එශව ප්රකව යට
ප්ව කළව. ඒක ඇ්වත. නමු්ව අද -වශර්ත වනශේ  ජ- ආපදව
කළ නවකයට අ වතයවං ය යක්ෂ්ඨට වශයවපිතියක් ආයම් කයලව
තිශෙනවශව.
ඕනම ශකශනක් වාවශව වවික විපතකි්  මිය ගිශයෝව රුපියල්
ලක්ෂ්ඨයක් ශනවශනවශව. ඒ වශවශේ , හවනි වශන ශේශපොළවශලට උපපත
රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 25ක වශ් නැයක් ශනවශනවශව. ඒක යක්ෂ්ඨට වශැඩ
පිළිශවශළ. ශම් සිේධිය සිදු වුණු අවශවාථවශ  ජ ප්රකව යට ප්ව කශළ
යක්ෂ්ඨටය වඳහව ලෙව ශදන වශ් නැය ප ටයි. නමු්ව ඊට නැන
ශදකකට ප බවශ සිට අද දක්වශව තක්ශවරු ශදපවර්තශම්් තුශ
නිලාවපත්  ක්ශෂ්ඨත්ර චවපතකවවශල ශයශදනවශව.
අතිනරු
ජනවධිපතිතු ව, නරු අරව වතයතු ව ඇතුළු ශම් යජය ජීවිත වඳහව ජීවිත මිල කය් න ෙැපත වුට්ව- උපපත වශ් නැයක් ලෙව  ජ ට්ව,
ශේශපොළ වඳහව උපපත වශ් නැයක් ලෙව  ජ ට්ව ශම් වශන විට අවශ ය
ක්රියව වර්න නනිමි්  සිටිනවශව. ඉතව කඩිනමි්  වශ් නැ ලෙව  ජශම්
වශැඩ පිළිශවශළ නි කයනවශවය කියන එක ශෙොශහො පැහැනැලිවශ
වඳහ්  කය් න ඕනම. එ නිවව රුපියල් ලක්ෂ්ඨයක වශ් නැය
හුශදක් ශේ පවලන ය කරුටක් කියන එක විශ ෂ්ඨශය් 
වඳහ්  කය් න ඕනම. ඒක වම්පූර්ට වශ් නැ මුදල ශනොශවශයි කියන
එක්ව වඳහ්  කය් න ඕනම.
ගේණු ප්ර න
ා ය වම්ේ ාශය්  2017 ශපෙයවශවපත 0 වශැනි නැන
නරු උදය ප්ර ව්ව නම් ් පිල
් ්රීතු ව පවර්ලිශම්් තුශ
ප්ර න
ා යක් ඇහුවශව. ව එ ප්ර න
ා යට එනැන පිළිතුරු ලෙව දු් නව.
එ හැ් වවඩ් වශවර්තවවශ
දැ්  කිශය වශව. නරු උදය ප්ර ව්ව
නම් ් පිල ් ්රීතු ව අද ශම් ව වශ  ජ පට්ටපල් අවතයක්
කි වශව. හැ් වවඩ් වශවර්තවවශ කියවශ් න කි වශව.
එහි වශැරැනැ
ශතොයතුයක් ප්රකව කය තිශෙන ෙවශ එතු ව වඳහ්  කළව.
ඒක
ප්රතික්ශෂ්ඨප කයනවශව. අරුවශක්කවලු ගේණු වශයවපිතිය වම්ේ ාශය් 
පැහැනැලි නැන වශකවශවනු වහිතවශ අශේ අ වතයවං ය ශනන තිශෙන
ක්රියව වර්න පිළිෙඳ එ පිළිතුශර් වඳහ්  කය තිශෙනවශව. ඒක
හැ් වවඩ් වශවර්තවශ තිශෙනවශව. ඒක කියවශව ෙල් න කියලව
ඉතව කවරුණිකවශ ඉල්ලී ක් කයනවශව.

අද ශම් විවශවදය පුයව
දැකපු කරුටක් තිශෙනවශව. “ශම්ක
ශපොදු ප්ර ානයක්, ශම් වඳහව ඒක යවිය විය ුතතුයි, පක්ෂ්ඨ ශේද
සියල්ල අ තක කළ ුතතුයි, සියලු ශදනව ශම් වඳහව වශනකී
වය
නත ුතතුයි” කියලව ශෙොශහෝ ශදශනගේශන්  අදහවා ප්රකව වුටව.
නමු්ව ශෙොශහෝ ශදනක් එශහ කියන අතයතුය, විශ ෂ්ඨශය් 
විපක්ෂ්ඨශේ  ව හය අය කි වශව, “ශම් යජය ප ටක් ශ හි වශනකී
වය නත ුතතුයි; පැවශැති යජය නැනට තිබුටව නම් ශම් ප්ර න
ා ය
වඳහව වාථියවවය විවඳුම් ලැශෙනවශව, එ නිවව ශම් සිේධිශේ  වශනකී
අනිවශවර්යශය්  ශම් යජය වය නත ුතතුයි” කියලව. විපක්ෂ්ඨශේ 
ශෙොශහෝ ශදශනගේ එවශැනි අදහවා පළ කයනවශව අපට ඇහුටව. එ
නිවව ශම්ක අලු්ව ශදයක් ශනොශවශයි. ශෙොශහො පැහැනැලිවශ,
අතිනරු ජනවධිපතිතු ව, නරු අන ැතිතු ව ඇතුළු යජය ශම්
සිේධිශේ  වශනකී
වය න් නවශව. ශම් ප්ර ානශේ  වශනකී අපි වය
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න් නවශව. අපි ශ ොන ආකවයයකි් වශ්ව ශම් සිේධිශය්  ඈ්ව
ශවශ් න, ශම් වශනකීශ ්  ඈ්ව ශවශ් න  බදවනම් ශවශ් ශ්  නැහැ.
ඒ වශවශේ අපි ශම්ක ක්රියව්ව ක ශනොවීශම් වශනඋ්වතයකරුවශ් ශේ
ශනොඩි්  ඈ්ව ශවශ් න  බදවනම් ශවශ් ශ් ්ව නැහැ. අපි කලි් 
යජශේ ්ව හිටියව. අපි ඒ වශනකී ්ව වය න් නවශව. ඒ වශනකීශ ් 
එක පවර් වශ
ා යකට ප ටක් පවශය් ශ්  නැහැ. ළශම් ප්ර න
ා ය 2015
වශවය ශවශනකම් අවුරුදු 30ක් තිබුණු ප්ර න
ා යක්; ශම් ප්ර න
ා ය
විවඳ් න ෙැපත වුටව; විවඳ් න ෙැපත වුශඩු ඒ ආඩුක්ශ යම්
ශකොටවක් නිවව; ඒ ශකොටශව අපි නැහැ” කියලව අපි ඈ්ව
ශවශ් ශ් ්ව නැහැ. ඒක්ව ශෙොශහො පැහැනැලිවශ වඳහ්  කය් න
ඕනම.
එ නිවව ශම්ක ජවතික ප්ර න
ා යක්; ශම්ක පක්ෂ්ඨ
ශේ පවලනශය්  ශතොයවශ ෙැලිය ුතතු ප්ර න
ා යක්; ශම් වඳහව සියලු
ශදනව පක්ෂ්ඨ ශේදයකි්  ශතොයවශ, වැෙම ශලව, හදවශතට එකඟවශ
දවයක ශවශලව අනිවශවර්ශය්  වාථියවවය විවඳුම් ලෙව නැය ුතතුයි
කියලව
විශ ෂ්ඨශය්  වඳහ්  කය් න ඕනම.
අශේ අ වතයවං ය විශ ෂ්ඨශය්  ෙවානවහිය පළවත තුළ ප්රාවන
අභිශයෝන තුනක් හඳුනව ශනන තිශෙනවශව. ඉ්  පළමුවශැනි එක
ත යි, ෂන අපද්රවශය කළ නවකයටය. ශදවශැනි එක, යථවශවහන
තදෙදය. ඒ නැන කථව කය් ශ්  නැති වුටවට ඒක ප්රාවන
ප්ර න
ා යක්. තු් වශැනි එක, ශකොළඹ නනය ප්රශේ ශේ  ඇති ශවශලව
තිශෙන ජල නැලීම් ප්ර ානය.
අශේ අ වතයවං ය මුලි්  තිබුශඩු ආයක්ෂ්ඨක අ වතයවං ය
යටශ්ව. ඉ්  ප බවශ නනය වැල බම් හව ජල වම්පවදන අ වතයවං ය
යටතට පැවශරුටව. ඊට ප බවශ නවශ අ වතයවං යක් හැදුවශව. 2015
ජනවශවපත 0 වශැනිදවට ප බවශ අශේ අ වතයවං ය යටශ්ව තිබුණු
සියලු ආයතන, විෂ්ඨය පථ කරුණු වහ ලිපිශනොනු අ වතයවං
තුනකට ශෙ ජ ගියව.
ඒ නිවව අශේ අ වතයවං ය යටශ්ව තිශෙන වම වශයවපිතියක
වව තුන හතයක ප්ර වදයක් තිශෙනවශව කියන එක අපි නිහත වනීවශ
පිළිනත ුතතුයි. ඒක කවශේවශ්ව වශයදක් නිවව සිදු වුණු ශදයක්
ශනොශවශයි. ැතිවශයටයක ජ ජනතවවශ ලෙව  ජපු ඡ් දය නිවව
ආඩුක්වශ ශවශනවා වුටව; ජනවධිපති ශවශනවා වුටව. එ පපතපවලන ය
ශවශනවා වී නිවව එ කවර්ය වයය අනිවශවර්යශය්  අ වතයවං
තුනකට ශෙ ජ ගිය නිවව පපතපවලන ය වශ ශය්  වව තුනක
ප්ර වදයක් තිශෙනවශව. අද අපි ඉතව වතුශට්  වඳහ්  කයනවශව, ඒ
පපතපවලන ය ශහතු නිවව ව හය වශයවපිති වව තුනක් ප්ර වද
වුට්ව, ඒ වව තුන්ව අභි වශව 2019 වශවශර් ජ අවශව්  කය් න
තිබුණු වශයවපිති 2019 වශර්ෂ්ඨය මුල ජ අවශව්  කයන ත්ව්වවශයට
ශනන ඒ ට අවශ ය ක්රියව වර්න අපි ශම් වශන විට අයශනන තිශෙන
ෙවශ. ඒක විශ ෂ්ඨශය්  වඳහ්  කය් න ඕනම.
හිතන විධියට ෙවානවහිය පළවශ්ව දවශවකට ගේණු ශ ට්රික්
ශටෝ  2,000ක්-2,200ක් ඒක යවිය ශවශනවශව. ඒක වශයදවශව ශ්වරුම්
න් න එපව. ඒකට ළෙවානවහිය පළවශ්ව ගේණුළ කියන එක වශැයනැයි.
ෙවානවහිය පළවශ්ව ව වාත රව නිලාවපත වශවම් ප්ර වටශය්  ගේණු
ඒක යවිය කය් ශ්  සියයට 45ක් ප ට රව නිලාවපත වශවම්
ප්ර වටයක විතයයි. සියයට 55ක් රව නිලාවපත වශවම්වශල ගේණු
එකතු කය් ශ්  නැහැ. එකතු කය් ශ්  කැහැ කියව කිය් ශ්  ඒ
ප්රශේ වශල ගේණු පිළිෙඳවශ ප්ර ානයක් නැහැ කියන එක ශනොශවශයි.
ඒ ප්රශේ වශල ගේණු පිළිෙඳවශ ප්ර න
ා යක් තිශෙනවශව, හැෙැයි ඒ
ප්රශේ වශල ගේණු පිළිෙඳ ප්ර න
ා ය අද එළියට එ් ශ්  නැහැ. ශේ
ැතිවශයට ෙල ප්රශේ ශේ ්ව රව නිලාවපත වශවම් 23ක ප ටයි
ගේණු එකතු කය් ශ් ; නම්පහ නැවා්රික්කශේ  වශැඩි ජනනහනයක්
සිටින ප්රවශේය ය ශල්කම් ශකොට්ධවවය. ෙවානවහිය පළවශ්ව ශම් වශන
විට ගේණු ඒක යවිය කය් ශ්  රව නිලාවපත වශවම්වශලි්  සියයට
45ක් ප ට ප්ර වටයක ප ටයි. 2013 වශර්ෂ්ඨශේ  ජ ෙවානවහිය
පළවශ්ව පළව්ව පවලන ආයතන රුපියල් මිලියන 5,473ක් වියදම්
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කයලව තිශෙනවශව, ගේණු ශවශනුශවශ් . 2013 වශවශර් ජ විතයක්
ශනොශවශයි, ප බගිය අවුරුදු 20-30 තුළ ඒ පළව්ව පවලන ආයතන
ගේණු ශවශනුශවශ්  ඒ මුදල වියදම් කයලව තිශෙනවශව. ඒ ත යි
ෙවානවහිය පළවශ්ව ගේණු ප්ර වටය වහ දයන වියදම් ප්ර වටය
පිළිෙඳ ප්ර න
ා ය. ඒ රුපියල් මිලියන ප් දහවා හවයසිය නටන
වියදම් කශළ වාථියවවය විවඳුම් ලෙව  ජ ට ශනොශවශයි. ගේණු හැංගී
වඳහවයි වියදම් කයලව තිශේ ශ් , ගේණුවශලට විවඳුම් ලෙව  ජ ට
ශනොශවශයි. එශහ විවඳු ක් ලෙව දු් නව නම් ශ වශැනි ගේණු කඳු අද
ඉතුරු ශවශ් ශ්  නැහැ. එ නිවව කිසිදු වශැඩ පිළිශවශළක් නැතුවශ
තවවශකවලික පැලැවාතය දැමී වඳහව ප ටක් ෙවානවහිය පළවත තුළ
වම අවුරුේදක රුපියල් මතලියන 3කට ආව් න මුදලක් ප බ ගිය
ද ක නටනවවශ තිවාශව වශවර්ෂිකවශ වියදම් කයලව තිශෙනවශව.
ආර්ථික ය වශ ශය්  විතයක් ශනොශවශයි, අවිධි ්ව කවළ
කළ නවකයටය නිවව ශවෞණය ය වශ ශය්  වශවශේ
විවිාවකවයශය්  පවක් ලේ න සිදු ශවශලව තිශෙනවශව. මිල කය් න
ෙැපත දැවශැ් ත ප්ර ාන නටනවවශකට අද ශම් ගේණු ප්ර න
ා ය මුල් ශවශලව
තිශෙනවශව. එ නිවව ශම් වම්ේ ාශය්  ශකටි කවලීන, ාය
කවලීන වහ  ජර්ෂ කවලීන විවඳුම් ක්රියව්ව ක කළ ුතතුයි.
විශ ෂ්ඨශය්  වඳහ්  කය් න ඕනම, මීශතොටමුල්ල ගේණු
ක් ද නවය යමශ ්  ඒ ජනතවවශ විපතට ප්ව වුණු අවශවාථවශ  ජ
අශේ අ වතයවං යට ඒ වශනකී පැවශරුටව. නරු පවධලී චම්පික
යටවශක ඇ තිතු වශේ නවයක්වවශශය්  අපි රැවාවීම් පවශ්වවශලව,
්රිවිා හමුදවශ වහශයෝනය ඇතිවශ නැන තුනක් ඇතුළත අවශ ය
කටුතතු සිදු කළව. විශ ෂ්ඨශය්  ්රිවිා හමුදවශ දවයක්වවශය නිවව
අපට එය කය් න පුළුවශ් ක ක් ලැබුටව. ජපවනශය්  පැමිණි
විශ ෂ්ඨඥය්  වඳහ්  කයපු එක කරුටක් ත යි අශේ යශට්
විශ ෂ්ඨඥය් , අශේ යශට් උනතු් , බුේධි තු් , ්රිවිා හමුදවවශ අශේ යශට් වනවශ වම්පත- වව ශදකකි්  කය් න ඕනම වශැඩ නැන
කිහිපයකි්  -නැන තුනක් ඇතුළත- ඉටු කය තිශෙනවශවය කියන එක.
අ් න ඒවශවයි අපි ශු වශව ජවශ දකි් න ඕනම.

ෙුණ බන්දුල ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි,-

ෙුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඔෙතු ව කථව කයන විට, ට ෙවාව කය් න දු් ශ්  නැහැ.
ඔෙතු ව ගුරුවශයයව නිවව
කථව කය් න ශද් නම්.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු ේ දුල ගුටවශර්ාන ් ්රීතු ව.

ෙුණ බන්දුල ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
නරු නිශයෝජය අ වතයතු නි, ගේණු ක් ද නිවව මිය ගිය
අයශේ මුළු වංණයවවශ ශලව ඔෙතු ් ලව අයශනන තිශේ ශ් 
කීයද?

ෙුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
දැනට, මිය ගිය වංණවවශ 33යි.

1722

ෙුණ බන්දුල ගුටවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ශහොඳයි.

ෙුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ශම් වශන විට්ව එ ගේණු ක් ද වම්ේ ාශය්  ්රිවිා හමුදවවශ
වහ අශේ අ වතයවං ය ඒකවෙේා ශවශලව යම් වශැඩ පිළිශවශළකට
අවශතීර්ට ශවශලව තිශෙනවශව. ශ
ගේණු ක් ද කළු නලක් ෙවශට
ප්ව කයලව වදවකවලිකවශ ශම් විධියට තියයි ද කියලව අද ශ
නරු ව වශ  ජ කියවුටව. එශහ තිය් ශ්  නැහැ. බ්ලූ ැ් ඩල්
ගේණු ක් ද -දැ්  එය යථව ත්ව්වවශයට ප්ව ශවශලව තිශෙනවශව.එතැනි්  ඉවශ්ව කයලව එතැන උදයවනයක් ඉඳි කිරී ට මීට වව
හයකට ප ට ශපය අපි පුවශ්ව ප්ව දැ් වීම් කැදවශලව තිශෙනවශව.
එතැන අක්කය 25ක් තිශෙනවශව. ඒ ගේණු ක් ද එතැනි්  ඉවශ්ව
කයලව ඒ කටුතතු කය් න වශයවය අධිකවපතය්ව අපි්ව ගිවි බ ක්
අ්වව්  කයලව තිශෙනවශව. ඒ ආකවයශය් 
ත යි ශ
මීශතොටමුල්ල ගේණු ක් ද වම්ේ ාශය්  කටුතතු කය් ශ් ්ව.
දැනට ශම්ක ශම් ආකවයශය්  පවශ්වවශව ශනන යව ුතතුයි. ඉනැපතශේ  ජ
වශර්ෂ්ඨවපතනය එනවශව. ඒ වඳහව අවශ ය තවක්ෂ්ඨණික පිළියම් ශයොදවශව
තිශෙනවශව.
වව කිහිපයක් නත වුටවට ප බවශ, එ ගේණු ක් ද
එතැනි්  ඉවශ්ව කයලව  ජර්ෂ කවලීනවශ වාථීයවවය විවඳුම් ලෙව  ජශම්
වශැඩ පිළිශවශළ අනිවශවර්ශය් 
ක්රියව්ව ක කයනවශව. ඒ
ප්රශේ වශවසී් ට ශ ොන ආකවයයකවශ්ව හවනියක් නැවශත වශතවවශක්
ඇති ශවශ් ශ්  නැහැ. ඒ වශවශේ ඉනැපතශේ  ජ අවශදවන ක් ඇති ශවශයි
කියලව හිතන තවශ්ව පවුල් 300 නටනක් ප ට හඳුනව ශනන
තිශෙනවශව. ඒ අයට නිවශවව 300 නටනක් ලෙව  ජශම් කටුතතු
ක්රියව්ව ක කළ ුතතුයි. ඒ වම්ේ ාවශ ඉනැකිරීම් ව වන ට කියලව
තිශෙනවශව.
ඒ ශනවශල් වවදව අවශව්  වශ් ශ්  ජූලි වවය
අවශවවනශේ  ජයි. නමු්ව, ්රිවිා හමුදවශ වහශයෝනය්ව ලෙව  ජලව
වගනි වවය වශන විට ඒ නිවශවව වවදව නි කය ඒ අය වඳහව්ව නිවශවව
ලෙව  ජශම් වශැඩ පිළිශවශළක් ක්රියව්ව ක කය තිශෙනවශව. ඒ වඳහව
අශේ අ වතයවං ශය්  නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතයට මුදල්
ප්රතිපවදන ලෙව ශදනවශව. නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතයට යජශේ 
මුදල් නඩ්වතු කිරීම් වඳහව ලෙව ශද් ශ්  නැහැ. නවනපතක
වංවශර්ාන අධිකවපතය ශනවශල් හද් ශ්  ශපොලියට ටය අයශනනයි.
එවිට, ශපොලී ශනවශ් න ඕනම. දැනට ශකොළඹ නනයශේ  හදපු
නිවශවව වඳහව වවයකට ශපොලිය ප ටක් රුපියල් මිලියන
තු් සියයකට ආව් න ප්ර වටයක් නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතය
ශනවශනවශව. යජය ඒ ප්රතිපූර්ටය කය් න දැනට ඉනැපතප්ව ශවශලව
තිශේ ශ්  ඒ නිවවයි. ශම් ආකවයශය්  ඒ අයට වහන ලෙව  ජ
වහ ගේණු ක් දට ාය කවලීන වහ  ජර්ෂ කවලීන විවඳුම් ලෙව  ජශම්
වශැඩ පිළිශවශළක් ක්රියව්ව ක කයනවශව වශවශේ , කවළ
කළ නවකයටය වහ කවළ ඉවශ්ව කිරී ශවශනුශවශ්  තිශෙන වශැඩ
පිළිශවශළ ශ ොකක්ද?

විශ ෂ්ඨශය් 
කිය් න ඕනම, නරු ඇ තිතු ව්ව වඳහ් 
කළව, අපි හිටපු ප බගිය යජය අරුවශක්කවලු ප්රශේ යට ගේණු ශනන
යම ට වශැඩ පිළිශවශළක් ඉනැපතප්ව කළ ෙවශ.
හිත් ශ් 
කථව කළවට ප බවශ නරු ශ ොශහො ඩ් නවශවි ් ්රීතු ව කථව
කය් න ඉ් නවශව. එතු ව ඒ වම්ේ ාවශ කථව කයයි. එ
ප්රශේ යට කවළ ශනන යව වම්ේ ාශයනු්ව විශයෝාතවවශක්
තිශෙනවශව. නමු්ව, යජය ශෙොශහො පැහැනැලිවශ වාථියවවය විවඳු ක්,
තීයටයක් අයශනන තිශෙනවශව. ශ
ගේණු ශකොහවට ශනන ගිහි් 
ශම් කටුත්වත සිදු කළ්ව අවශ වශ ශය්  කවටවශ්ව හවනියක්
ශවශ් ශ්  නැහැයි කියලව කිය් න පුළුවශ්  ක ක් නැහැ. නමු්ව,
සියයට 2ක තුනක හවනියක් සිදු ශවශයි. හැෙැයි, ශ හි සියයට 90ක
හවනියක් සිදු ශවශනවශව නම්, තවශ්ව තැනක සිදු වශ් ශ්  සියයට 2ක,
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සියයට 3ක ප ට හවනියක් නම්, ශ ොන අවශදවන , ශ ොන
අභිශයෝනය ආවශ්ව ඒ සියයට 2, 3 අභිශයෝනය න් න යජයකට සිදු
ශවශනවශව.

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, 2013 වශර්ෂ්ඨශේ  හිටපු ආයක්ෂ්ඨක
ශල්කම්තු ව ශලෝක ෙැංගේ ආාවය යටශ්ව අරුවශක්කවලු වශයවපිතිය
කයතව අායයනය කයලව ඒ කටුතතු ආයම් කළව. ඒක ශහොඳ
වශයවපිතියක්. ඒක කළ ුතතු වශයවපිතියක්. හැෙැයි, අපි ඒ වශයවපිතිය
නතය කශළ නැහැ. ඒක ශෙොශහො පැහැනැලිවශ අපි වඳහ්  කය් න
ඕනම. 2013 පට්  න්වතවට ඒ වඳහව කැමතනට් ප්රිකවවශ දැම්ශම්,
2014 ශනොවශැම්ෙර් වවශේ යි. Proposals call කිරී වහ අවශ ය
කරුණු කිහිපයක් වම්ේ ාශය්  ත යි අවශ ය කැමතනට් ප්රිකවවශ
දැම්ශම්. එතශකොට පවපතවපතක අායයන කටුතතු සිදු ශවශමි්  තිබුටව.
2013 පපතවය ඇනයීම් වශවර්තවශවශ්  ඒ ශතෝයව න්ව ඉඩ වඳහව
පපතවය ෙලපත්රය ලෙව ශද් න පුළුවශ් ක ක් නැහැයි කියලව අපට
වඳහ්  කළව. ඒක වශන වංයක්ෂ්ඨට ප්රශේ යට අය්වවශ තිශෙන
 වමියක් කියලව කි වශව.

(The Hon. Presiding Member)
ශකොප ට ශවශලවවශක් අවශ ය ශවශයිද?

ෙුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
විනවඩි 15ක් ප ට.
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(The Hon. Presiding Member)
විනවඩි 15ක් ශනොශවශයි, විනවඩි 5ක් ශද් න පුළුවශ් .

ෙුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
පවා වශරු 3.30 දක්වශව ශවශලවවශ තිශෙනවශව ශ් .

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා
ඊට ප බවශ අශේ අ වතයවං ශේ  නිලාවපත් , නවමිණී ජයවිර
ශපශර්යව ඇ තිතු ව ඇතුළු සියලු අය නිරීක්ෂ්ඨට චවපතකවවශක්
කයලව ඒ ශතෝයව න්ව ඉඩ ශනොවශ, ශවශන්ව ඉඩ ක්, ශවශන්ව
ප්රශේ යක් ඒ වඳහව ශතෝයව න්වතව. ඒ වඳහව තියවය වංවශර්ාන හව
වශනජීවී අ වතයවං ශේ  එකඟතවවශ ලැබුටව. ඒ වශවශේ කලි් 
වැල බම් කයලව තිබුශඩු, තීයටය කයලව තිබුශඩු, මීශතොටමුල්ල
ප්රශේ ශය්  ශකෝච්චිවශලට ගේණු පටවශව අරුක්වශක්කවලු ප්රශේ යට
ශනන ය් නයි. නමු්ව මීශතොටමුල්ල ප්රශේ ශේ ්ව ඒ කටුත්වත
කය් න පුළුවශ් ක ක් ලැබුශඩු නැහැ. ඒ පශ
ර ේ ශේ  ගේණු ක් ද
නිවව ඒ වඳහව ශවශ් කය තිබුණු ඉඩම් පවශව ඒකට යටවශන
ත්ව්වවශයක් ත යි තිබුශඩු. ඒ අනුවශ පමලියශනොඩ ප්රශේ ශේ  දැනට
තිශෙන ගේණු ක් ද -එශහ නැ්වනම් ශ ය අලු්ව ප්රශේ යක්
කියලව කියයි.- වහිත ප්රශේ ශේ  අක්කය 10ක් හඳුනව ශනන, ඒ
ප්රශේ ශේ  ගේණු ශකෝච්චිවශලට පටවශව අරුක්වශක්කවලු ප්රශේ යට
ශනන යමශම් වශයවපිතිය වඳහව අවශ ය ක්රියව වර්න ශනන, ප බගිය
කවල සී වවශ තුළ ජ එය ක්රියව්ව ක ශවශමි්  තිබුටව.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔෙතු ව කථව කය් න ශකෝ. කථිකශයෝ -ශ තු ් ලවශවශනවා කයයි.

ෙුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன)

ෙුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඊට අ තයවශ විශ ෂ්ඨශය්  මීශතොටමුල්ල ප්රශේ ශේ  විදුලි
නිෂ්ඨාපවදනය කිරී වඳහව 2011 ජ ශකොළඹ නනය ව වශවශ් 
ළශවශවාටර්්  පවශර්ළ කියන ව වන ට ඉඩ ක් ලෙව දු් නව. ඉඩ ක්
ලෙව  ජලව ඒ ඉඩ ට නවනපතක වංවශර්ාන අධිකවපතයට රුපියල්
මිලියන 150ක් ශන වශව. ශම් වශයවපිතිය 2011 සිට තිබුටව.
හැෙැයි, ඒ ව වන ට  ජපු ඉඩ ට්ව 2012 සිට ගේණු දැම් ව. ගේණු
දැම් වට පවාශව ඒ ව වන ට ඒ වශයවපිතිය කය් න පුළුවශ් ක ක්
ලැබුශඩු නැහැ. ඊට පවාශව 2013 මුල් වනශේ  ජ නැවශත වශතවවශක්
ඒ ව වන ට එ් න කියලව මුතුයවජශවශල ප්රශේ ශය්  අක්කය
10ක ඉඩ ක් අපි ලෙව දු් නව. 2012 ජ අය ඉඩ ට ශනවශපු වල්ලි ශ්රී
ලංකව ඉඩම් ශනොඩකිරීශම් හව වංවශර්ාන කිරීශම් වංවාථවවශට
ලෙවශනන ඒ වඳහව ගිවි බම් දැ්  අ්වව්  කයලව තිශෙනවශව. ඒ
වශවශේ පළව්ව ව වවශලට, පළව්ව පවලන ආයතනවශලට ගේණු
වම්ේ ාවශ ජවතය් තය වශ ශය්  ගිවි බම් අ්වව්  කිරීශම්
හැකියවවශක් නැති නිවව 2015 ජ අ වතය ඩුඩලය විසි්  අශේ
අ වතයවං යට ශම් වම්ේ ාවශ අවශවාථවවශ ලෙව දු් නව. අ වතයවං
තුනක් ඒකවෙේා ශවශලව ජවතය් තයවශ මිල නට්  කැඳවශව,
ශයෝජනව කැඳවශව, පුවශ්ව ප්ව දැ් වීම් පළ කළව; නම්පහ
නැවා්රික්කය වඳහව්ව, ශකොළඹ නැවා්රික්කය වඳහව්ව ගේණු වඳහව
වාථියවවය විවඳුම් ලෙව  ජශම් වශයවපිතිය ක්රියව්ව ක කය් නය
කියලව. ඒ අනුවශ ප බ ගිය අවුරුේදක් වශැනි කවල සී වවශක් තුළ අපි
පුවශ්ව ප්ව දැ් වීම් පළ කළව. ආයතන 194ක් ශයෝජනව අයශනන
ගියව. ශයෝජනව අයශනන ගිය්ව, අවශවවනශේ  අපට ශයෝජනව ලෙව
දු් ශ්  වශයවපිති 7ක් ප ටයි. වශයවපිති 7 අවශවවන වශ ශය් 
ශට් ඩර් ඩුඩලශය්  වහ තවක්ෂ්ඨණික ඇනැයීම් කමිටු ඒ අවශ ය
කටුතතු, පරීක්ෂ්ඨට සියල්ලක් කයලව, ශම් වශන විට මුතුයවජශවශල
වඳහව ශක්සීඑච්ටී කියන ආයතනය දවශවකට ශ ට්රික් ශටෝ 
330කට්ව, විශ ෂ්ඨශය් 
ශකොළඹ කයනැයවන ප්රශේ ශේ 
ශ යවර්ශ කියන ආයතනය දවශවකට ශ ට්රික් ශටෝ  500කට්ව
මීට වව එකහ වයකට ශපය ගිවි බම් අ්වව්  කයලව තිශෙනවශව.

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඔ .

දැ්  ෙවානවහිය පළව්ව ව වශ ෂන අපද්රවශය කළ නවකයටය
අධිකවපතය ත යි ශ හි ඉනැපත කටුතතු කය් ශ් . ගිවි බම් අ්වව් 

අවශවවන වශ ශය්  න් න ෙැපතශවශලව තිබුණු තී් දු තීයට විශ ෂ්ඨශය්  පවපතවපතක වශ ශය්  තිබුණු ප්ර ානවශලට, ශම් පිළිෙඳවශ
හ ජනතවවශට විශයෝාතව ඉනැපතප්ව කය් න වව 3ක කවලයක්
ලෙව නැය ුතතුයි යනව ජ වශ ශය්  තිබුණු ප්ර ානවශලට- ශම් සිේධිශය් 
පවාශව යජය ප්රතිප්වති ය වශ ශය්  න්වතව, වවයක් ඇතුළත
පවපතවපතක අායයන වශවර්තව වකවා කයලව අනිවශවර්යශය්  ශම්
වශයවපිතිය කඩිනමි්  ක්රියව්ව ක කයනවශවය කියලව. ඒ අනුවශ ඒ
වශයවපිතිය දැ්  ක්රියව්ව ක කිරී ට අවශ ය කටුතතු සිදුවශ තිශෙනවශව.
විශ ෂ්ඨශය්  අවුරුදු එකහ වයක් ඇතුළත ශම් වශයවපිතිය නි
කය් න ත යි ෙලවශපොශයෝවතුවශ තිශේ ශ් . පවශතින ත්ව්වවශය
අනුවශ අපට ඉලක්කවශලට ය් න පුළුවශ් ක ක් තිශෙනවශව. අ් න
එවශැනි කටුතතු වඳහව පවර්ලිශම්් තුශ සියලු ශේ පවලන
පක්ෂ්ඨවශල වහශයෝනය, දවයක්වවශය වැෙම ශලව ලෙව  ජ අවශ යයි
කියව ව හිතනවශව.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔෙතු වට තවශ ශවශලවවශ අවශ යද?
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன)
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කයලව ඒ කටුතතු සිදු කළ ුතතුවශ තිශෙනවශව. ශම් ආයතන තුශ් 
පවපතවපතක ඇනැයීශම් වශවර්තව වවයක් ඇතුළත ලෙව  ජලව නි
කයනවශව. ශම් ව වනම් තුන
ප්රකව
කයලව තිශෙනවශව,
විශ ෂ්ඨශය්  අවුරුදු එකහ වයක් ඇතුළත ශම් වශයවපිති ආයම්
කයලව ගේණු ඒකයවිය කිරීශම් කටුතතු ආයම්
කය් න
පුළුවශ් ක ක් තිශෙනවශවය කියලව.
ශම් ව වනම්වශලට ආපු ප්රාවන ප්ර න
ා යක් ත යි, තවක්ෂ්ඨණික
ප්ර න
ා ය. අද ශම් නරු ව වශ  ජ්ව කියැවුටව, ළආසියවතික යටවශල්
ඇතුළු ශලෝකශේ  වම යටක අද ගේණු ප්රතිච්රීයකයට වශැඩ
පිළිශවශළ ක්රියව්ව ක වශනවශව; ඇයි අපි ක්රියව්ව ක කය් ශ් 
නැ්වශ්ව?ළ කියලව. අශේ යශට් ගේණුවශල තිශෙන ජල ප්ර වටය
වශැඩියි. ශලෝකශේ  අශනක් යටවශල ශම් තවක්ෂ්ඨටය පවවිච්චි කළ්ව
අශේ යශට් ගේණුවශල පවශතින අධික ජල ප්ර වටය නිවව තවක්ෂ්ඨණික
ප්ර න
ා යක් තිශෙනවශව. ලංකව විදුලිෙල ඩුඩලය වව වනයශය් 
ශ නවශවශොට් එකකට ශනවශ් ශ්  රුපියල් 23ක්, 24ක් ප ට
මිලක්. ඒ අනුවශ අශේ අ වතයවං ය්ව ලංකව විදුලිෙල ඩුඩලය්ව
වවකච්ඡව
කයලව,
විශ ෂ්ඨශය් 
ජනවධිපතිතු වශේ්ව,
අන ැතිතු වශේ්ව ැනැහ්වවී තුළ යශට් කැළි කවළවශලි්  විදුලිය
නිෂ්ඨාපවදනය කයනු ලෙන ව වනම්වශලට විදුලිය ඒකකයක් වඳහව
රුපියල් 33.20ක මුදලක් ලෙව  ජශම් ප්රතිප්වති ය තී් දුවශක් මීට
වව එකහ වයකට, ශදකකට කලි්  අ වතය ඩුඩලය අයශනන
තිශෙනවශව. එ නිවව ත යි ශපෞේනලික ව වනම් තුන වඳහ් 
කශළ, විදුලිය එකකයක් වඳහව එ මිල ශද් න පුළුවශ්  නම් ඔවු් 
එ ව වනම් නැවශත ආයම් කය් න කැ ැ්වතක් තිශෙනවශව
කියලව. ශම් ප්ර න
ා ය වඳහව වාථියවවය විවඳුම් ලෙව  ජශම් අවශ යතවවශ
හව අයමුට ඇතිවශ ප බ ගිය අවුරුදු එකහ වයක් වශැනි කවල සී වවශ
තුළ අ වතයවං ය විධියට අපි ඉතව ්ව වශන කී කි්  ුතතුවශ කටුතතු
කය තිශෙනවශව.
ශම් සිේධිශේ  ජ අපි කවටවශ්ව කවටවශ්ව ඇන්ල්ල නැේ කයලව,
අයයවට ශ යවට වශනකීම් පවශයලව, අපි ඒ වශන කීශ ්  ඈ්ව ශවශ් න
සූදවනම් නැහැ. අපි ඒ වශනකී
වය න් නවශව. ඒ වශනකී වඳහව
වාථියවවය විවඳුම් අනිවශවර්යශය්  ලෙව ශද් න ඕනම; ලෙව
ශද් න පුළුවශ් ; ලෙව නැය ුතතුයි. එශහ ලෙව ශනොදු් ශනෝව අශේ
වශනකීම් ඉටු කළවය කියලව කිය් න පුළුවශ් ක ක් අපට නැහැ.
ප බගිය කවල සී වවශ තුළ ජ නම්පහ නැවා්රික්කය තුළ්ව දැවශැ් ත
උේශෂෝෂ්ඨට ඇති වුටව. නම්පහ නැවා්රික්කශේ  ජනතවවශ නිශයෝජනය
කයන හජන නිශයෝජිතශයක් හැටියට ව කියනවශව, ශම් ප්ර න
ා ය
වඳහව වාථියවවය විවඳුම් ලෙව  ජ ශවශනුශවශ්  කැප ශවශලව, එ
ජනතවවශ ශවශනුශවශ්  හව නම්පහ නැවා්රික්කය ශවශනුශවශ්  අවශ ය
වශනකී අනිවශවර්යශය්  අපි ඉටු කයන ෙවශ.
අද නම්පහ නැවා්රික්කශේ  රව නිලාවපත වශවම්වශලි්  සියයට
40ක ප ට ත යි ගේණු එකතු කය් ශ් . ගේණු ඒක යවිය කළ ුතතු
තවශ්ව ප්රශේ නටනවවශක් තිශෙනවශව. ගේණු එක්කව බ කයන
ප්රශේ වශල්ව නිසි කළ නවකවරී්වවශයක් ඇතුවශ ශනොශවශයි එ
කවර්යය සිේා ශවශ් ශ් . එ නිවව අපි ෙලවශපොශයෝවතු වශනවශව
ගේණු ඒක යවිය කිරීශම් වශැඩ පිළිශවශළට නවීන තවක්ෂ්ඨටය හඳු් වශව
 ජලව, නවීන ය් ත්රසූත්ර හදු් වශව  ජලව ව වාත ප්රශේ ය ආවශයටය
වශන පපතනැ ගේණු ඒක යවිය කිරී සිදු කය් න.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
කරුටවකය නි ා බ්ද වශ් න. කවුරු්  ශහෝ නරු
් ්රීවශයශයක් මූලවවනය වඳහව නරු ශී. එම්. ආන් ද ගේ වයසිපත
් ්රීතු වශේ න ශයෝජනව කය් න.

ෙුණ ඩිලාන්
අමාතයතුමා)

ප්පප්ර්දා

(ைொண்புைிகு
டிலொன்
இரொஜொங்க அமைச்சர்)

මහතා
தபசரரொ

(මහාමාර්ෙ
-

දාජය

தநடுஞ்சொமலகள்

(The Hon. Dilan Perera - State Minister of Highways)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ළශී. එම්. ආන් ද ගේ වයසිපත
් ්රීතු ව දැ්  මූලවවනය නත ුතතුයළ යි ව ශයෝජනව කයනවශව.

රන්නය විමසන ලිනන්, සභා සේමත විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුණව ෙුණ එඩ්වඩ් ගුටප්සේකද මහතා මූලාසනප්යන් ඉවත්
වුප්යන්, ෙුණ ප්ේ.එේ. ආනන් රාමාදකුරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு எட்ெட் குணசசகர அெர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசெ, ைொண்புைிகு சஜ.எம். ஆனந்த
குைொரசிறி அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair,
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
නරු නිශයෝජය ඇ තිතු නි, කථව කය් න.

ෙුණ ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியென்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි, විශ ෂ්ඨශය් 
නම්පහ
නැවා්රික්කය ඇතුළු මුළු ෙවානවහිය පළවත තුළ ගේණු එකතු කිරීශම්
වශනකී අපි අනිවශවර්යශය්  අවශංකවශ ඉටු කයනවශව කියන එක්ව
විශ ෂ්ඨශය්  වඳහ්  කය් න ඕනම.

අද ශ ය යශට් ප්රාවන ප්ර න
ා යක්; ජවතික ප්ර න
ා යක්. අයයවට,
ශ යවට ඇන්ල්ල නැේ කය කය ඉ් න පුළුවශ් ක ක් අද නැහැ.
ේ දුල ගුටවශර්ාන ් ්රීතු වශේ කථවශ  ජ වඳහ්  කළව,
නිලාවපත්  වශැඩ කය් ශ්  නැහැ කියලව. එශහ කිසි ශදයක්
නැහැ. ශම් වශයවනශේ  ජ නැවා්රික් ශල්කම්තු ව, ප්රවශේය ය
ශල්කම්තු ව ඇතුළු සියලු නිලාවපත්  කිසිදු මතයකි්  හව වැකයකි් 
ශතොයවශ, ඉතව ්ව ශහොඳි්  කැප ශවශලව ්රිවිා හමුදවවශ ව ඟ එකතු
ශවශලව දැවශැ් ත කවර්ය වයයක් ඉටු කයනු ලැබුවශව. එ නිවව අශේ
යශට් නිලාවපත්  පිළිෙඳවශ  බෙවශව ජවශ ෙලලව අපි අනිවශවර්යශය් 
කටුතතු කළ ුතතුවශ තිශෙනවශව. ශම් ප්ර ානය වඳහව තිශෙන විවඳුම්
ඒවශවයි. ශම් වඳහව පවර්ලිශම්් තුවශ නිශයෝජනය කයන නරු
් ්රීවශරු සියලු ශදනවශේ වහවය ලැමතය ුතතුයි. අරුවශක්කවලු
ප්රශේ යට ගේණු ශනනිය් න ෙැහැ. ශ තැන ඇවිල්ලව එකක්
කියලව, උේශෂෝෂ්ඨටවශලට ගිහි්  උදවු වශනවශව නම්,
හිතන
විධියට අපට තිශෙන වැෙම ුතතුක හව වශනකී ඒක ශනොශවශයි.
මුතුයවජශවශල කිය් ශ් , පපතවය වංශ  ජ ප්රශේ යක්. එ
පපතවයයට හවනියක් වශන පපතේශද්  ශ
වශයවපිතිය ක්රියව්ව ක
කය් න අපි ශ ොන ආකවයයකටවශ්ව ෙලවශපොශයෝවතු වශ් ශ් 
නැහැ. එ නිවව ශෙොරු මතයක් ඇති කයනත ුතතු වශ් ශ්  නැහැ.
ශම් ප්ර න
ා ය වම්ේ ාශය්  අපි වාථියවවය විවඳු ක් ලෙව  ජ ට
කටුතතු කයනවශව කියන කවයටය වඳහ්  කයමි් 
නිහඬ
ශවශනවශව. වාතුතියි.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. H.M.M. Harees. You
have 10 minutes.
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[பி.ப. 5.31]

ෙුණ එච්.එේ.එේ.
අමාතයතුමා)

හරීස්

මහතා

(ක්රීඩා

නිප්යෝජය

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ் - ெிமளயொட்டுத்துமற பிரதி
அமைச்சர்)

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports)
பிஸ்ைில்லொஹிர் ரஹ்ைொனிர் ரஹீம் .
தகளரெ
தமலமைதொங்கும்
உறுப்பினர்
அெர்கசள,
அண்மையில் ைீத்ததொட்டமுல்மலயில் ைிகப் தபொிய ஓர்
அனர்த்தம்
ஏற்பட்டதனொல்
33
உயிர்கள்
இழக்கப்
பட்டிருக்கின்றன. உண்மையில் இந்த அனர்த்தம் நடந்திருக்கக்
கூடிய
ஒரு
ெிடயம்
அல்ல.
ஆனொல்,
குப்மபகமள
அகற்றுெமத
முகொமைத்துெம்
தசய்கின்ற
ெிடயத்தில்
அலட்சியைொக இருந்ததன் கொரணைொகசெ இந்தப் தபொியசதொர்
அனர்த்தம் எைது நொட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. உயிொிழந்த
அந்த 33 சபொின் குடும்பங்களுக்கும் ஸ்ரீலங்கொ முஸ்லிம்
கொங்கிரஸ் சொர்பில் இந்தச் சமபயில் ஆழ்ந்த அனுதொபங்கமளத்
ததொிெித்தெனொக எனது உமரமய ஆரம்பிக்கின்சறன்.
குறிப்பொக இன்று குப்மப அகற்றும் ெிடயைொனது
ைக்களுமடய சுகொதொரத்துடன், ைக்களுமடய ெொழ்ெியலுடன்
ததொடர்புபட்டதொக ைொறியிருக்கின்றது. நொன் பிரதிநிதித்துெப்
படுத்துகின்ற அம்பொமற ைொெட்டத்தில் ஒரு நொமளக்குக்
கிட்டத்தட்ட 300 ததொன்களுக்கு சைல் குப்மபகள் சசர்கின்றன.
ஆனொல், அெற்மற அகற்றுெதில் நவீன ெிஞ்ஞொன ொீதியொன
முகொமைத்துெத்துக்கொன எந்ததெொரு கட்டமைப்பும் இல்லொத
துரதிருஷ்டெசைொன நிமலமை கொணப்படுகின்றது. கடந்த
சுனொைி அனர்த்தத்தின் பின்பு குப்மபகமள அகற்றுெதற்தகன
ஒலுெில், அஷ்ரஃப் நகர் பிரசதசத்தில் திண்ைக் கழிவுப்
பரொைொிப்பு நிமலயம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனொல்,
இப்தபொழுது அது தசயலற்றுக் கிடக்கின்றது. இதனொல்
அம்பொமற ைொெட்டத்தின் உள்ளூரொட்சி ைன்றங்களின் கீழுள்ள
பிரசதசங்களில்
இன்று குப்மப அகற்றும் பிரச்சிமன
தபொியததொரு பிரச்சிமனயொக ைொறியிருக்கின்றது. எனசெ,
இந்தச் சமபயில் இருக்கின்ற குறிப்பொக நகர அபிெிருத்திக்குப்
தபொறுப்பொன அமைச்சர்கள் சைல் ைொகொணத்தில் ைட்டுைல்ல,
நொடு பூரொவும் இந்தக் கழிெகற்றல் ெிடயத்தில் நடெடிக்மக
எடுக்கசெண்டும்.
குறிப்பொக
சுனொைியினொல்
பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற
எங்களுமடய
அம்பொமற
ைொெட்டத்தில் புதிய நவீன முமறயில் திண்ைக் கழிவு அகற்றல்
நிமலயங்கமள
உருெொக்குெதற்கு
நடெடிக்மக
எடுக்க
செண்டும் என்று சகட்டுக்தகொள்கின்சறன்.
இன்று அம்பொமற ைொெட்டத்தில் ைற்றுதைொரு பூதொகரைொன
பிரச்சிமனதயொன்று
உருெொகியிருக்கின்றது.
அந்த
ைொெட்டத்தின் பொரொளுைன்றப் பிரதிநிதி என்ற அடிப்பமடயில்
இந்தச் சமபக்கு அந்தப் பிரச்சிமனமயக் தகொண்டுெருெது
எனது கடமையொகும். அம்பொமற ைொெட்டைொனது தைிழர்கள்,
முஸ்லிம்கள்,
சிங்களெர்கள்
ஆகிய
மூெினத்தெரும்
ஒற்றுமையொக ெொழ்ந்துெருகின்ற பிரொந்தியைொகும். அங்குள்ள
ைக்கள் கடந்த யுத்த கொலத்திலும் தைது தொய்நொட்டுக்கொக, இந்த
நொட்டின் இமறமைமயப் பொதுகொப்பதற்கொக, உமழத்தெர்கள்.
குறிப்பொக அந்த ைொெட்டத்தின் முஸ்லிம் சமூகம் இந்த நொட்டின்
ஆட்சியொளர்கசளொடு
சசர்ந்து
நொட்டின்
இமறமைமயப்
பொதுகொப்பதற்கொகப் பல அர்ப்பணிப்புக்கமளச் தசய்தெர்கள்
என்பமத நொம் ைறந்துெிட முடியொது. ஆனொல், இப்தபொழுது
புதிதொக இந்த நொட்டில் இனெொதக் குழுக்கள் சதொன்றியதன்
பின்பு அங்கு பொொியததொரு பிரச்சிமன உருெொகியிருக்கின்றது.
புதிதொக உருெொகியுள்ள இந்த இனெொத அமைப்புக்கள்
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தங்களின் ெிஷக் கருத்துக்கமள அம்பொமற ைொெட்டத்திலும்
பரப்பிெருகின்றன. அந்த ெமகயில் அங்கு நூற்றொண்டு
கொலைொக ைிகவும் ஒற்றுமையொக ெொழ்ந்துெருகின்ற சிங்கள,
முஸ்லிம்,
தைிழ்
ைக்கள்
ைத்தியில்
செறுபொடுகமள
உருெொக்குெதற்கொகப்
பலசபர்
இன்று
முயற்சி
தசய்துதகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
அெர்களில் ைிக முக்கியைொனெரொகக் கருதப்படுகின்ற
ஞொனசொர சதரர் அெர்கள் தங்களுமடய அமைப்பின்
தகொள்மககமள
ெிொிவுபடுத்துெதற்கொக
கடந்த
ெொரம்
அம்பொமற, இறக்கொைம் பிரசதசத்திற்குச் தசன்று அங்கு
ஆண்டொண்டு
கொலைொக
ெொழ்ந்துெருகின்ற
முஸ்லிம்
சமூகத்துக்குச் தசொந்தைொன கொணிகமள அபகொித்து, அெற்றில்
தங்களுமடய சதமெகளுக்கொகக் கட்டிடங்கமள நிறுவுெதற்கு
முயற்சி தசய்துதகொண்டிருக்கிறொர். அதுைட்டுைல்லொைல், இந்த
ைதகுரு அந்த ைொெட்டத்தின் அரசொங்க அதிபமர ைிரட்டி, அந்த
ைொெட்டத்திலுள்ள
நில
அளமெயொளர்,
கொணி
ஆமணயொளருமடய பிரதிநிதிகள் என்று பல்செறு அரச
அதிகொொிகமளயும் அமழத்து கூட்டம் நடத்துைொறு உத்தரெிடச்
தசய்துள்ளொர். அந்த ைொெட்டத்தில் இறக்கொைம், ைொணிக்கைடுப்
பிரசதசத்திலுள்ள தனியொர் கொணிகமள அபகொிப்பதற்கொகசெ சூமறயொடுெதற்கொகசெ அந்த அரொஜக உத்தரமெ அெர் அந்த
அரசொங்க அதிபருக்கு இட்டிருக்கின்றொர். அெருக்கு அந்த
அதிகொரத்மதக்
தகொடுத்தது
யொர்?என்று
அம்பொமற
ைொெட்டத்திலுள்ள இமளஞர்களும் ைக்களும் தகொதிப்பமடந்
துள்ளொர்கள்.
இதன்
ெிமளெொக
இன்று
அம்பொமற
ைொெட்டத்தின்
சகல
பிரசதசங்களிலும்
முஸ்லிம்
பள்ளிெொசல்கள் முன்பொக முஸ்லிம் தபொதுைக்கள் தகொதிப்
பமடந்து ஆர்ப்பொட்டம் தசய்திருக்கின்றொர்கள். கல்முமன
ததொடக்கம் தபொத்துெில் ெமரயுமுள்ள பிரசதசங்கள் ைற்றும்
இறக்கொைம் பிரசதசங்கள் என்று எல்லொ இடங்களிலும் இன்று
முஸ்லிம் சமூகத்தின் பிரதிநிதிகள் ஆர்ப்பொட்டம் தசய்தசதொடு,
"அங்கு ைிக நீண்ட கொலைொக ஒற்றுமையொக ெொழ்ந்துெருகின்ற
ைக்கமளக் குழப்புகின்ற இந்தத் தீய சக்திமயக் கட்டுப்படுத்த
செண்டும்!
இறக்கொைம்
ைொணிக்கைடுப்
பிரசதசத்தில்
கொணிகமளச் சுவீகொித்துக் கட்டிடங்கள், ைத ஸ்தலங்கள்
என்பெற்மறக் கட்டுெதற்கொன நடெடிக்மககமளத் தடுத்து
நிறுத்தசெண்டும்!"
என்ற
சகொொிக்மககமளயும்
ெிடுத்துள்ளொர்கள்.
இந்த நொட்டில் ஒரு புதிய அரசு உருெொக்கப்பட்டொல்,
சிறுபொன்மை
ைக்களுக்குப்
பொதகைில்லொைல்
ஆட்சி
நடக்குதைன்ற நம்பிக்மகயில் நொங்கள் எல்சலொரும் சைதகு
ஜனொதிபதி
அெர்களினதும்
ைொண்புைிகு
பிரதைர்
அெர்களினதும் தமலமையில் இந்த ‘நல்லொட்சி’ அரமசக்
தகொண்டுெந்சதொம். அவ்ெொறொன ஆட்சியிலொ இந்த சைொசைொன
நடெடிக்மக நடக்கின்றது? என்று எைது ைக்கள் இன்று
சகள்ெிதயழுப்புகின்றொர்கள்.
இதனொல்
எங்களுமடய
தமலெர் தகௌரெ ரவுப் ஹக்கீம் அெர்களும் தைிழ்த் சதசியக்
கூட்டமைப்பின் தமலெர் தகௌரெ சம்பந்தன் அெர்களும்
இமணந்து இன்று கொமல சைதகு ஜனொதிபதி மைத்திொிபொல
சிறிசசன
அெர்கமளச்
சந்தித்து,
இந்த
இறக்கொைம்
ைொணிக்கைடுப்
பிரசதசத்தில்
ெணக்கஸ்தலத்மத
அமைப்பதற்கு அனுைதிக்கொைல் அந்த நடெடிக்மகமயத்
தடுத்து நிறுத்தி, அங்கு சகஜைொன ஒரு நிமலமைமயக்
தகொண்டுெருைொறு செண்டுசகொள் ெிடுத்திருக்கின்றொர்கள்.
அதற்கொன நடெடிக்மகமய எடுப்பதொக இன்று சைதகு
ஜனொதிபதி அெர்கள் உறுதியளித்துள்ளொர். அதமன இந்த
நொட்டின் சகல முஸ்லிம் சமூகத்தினரும் தைிழ்ச் சமூகத்தினரும்
எதிர்பொர்த்துக் தகொண்டிருக்கின்றனர். இந்த ெிடயத்தில் சைதகு
ஜனொதிபதி அெர்கள் ைிகத் தீர்க்கைொன, உறுதியொன,
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நொங்கள்

இதிசல இந்த அரசு அசட்மடயொக இருக்குைொனொல்,
அம்பொமற ைொெட்டத்திலுள்ள இறக்கொைம் பிரசதசத்தில்
ைீண்டும் ஓர் ‘அளுத்கை நிமலமை' அரங்சகறும்! இதற்கொன
சூத்திரத்மத, அத்திெொரத்மத ஞொனசொர சதரர் அெர்கள்
உருெொக்குெொர்! அெரும் அெருமடய குழொமும் அங்கு தசன்று
பலொத்கொரைொக
இவ்ெொறொன
கொணிகமளச்
சுவீகொித்து
ெணக்கஸ்தலங்கமளக்
கட்டுெதற்கு
நடெடிக்மக
எடுக்கின்றதபொழுது ைிகப் தபொியததொரு ெிபொீதைொன நிகழ்வு
அங்கு இடம்தபறும்! அது ைீண்டும் அளுத்கை ென்தசயல்
சபொன்றதொக ைொறி, சைதகு ஜனொதிபதி
அெர்கள் ைீதும்
ைொண்புைிகு பிரதைர் அெர்கள் ைீது ம் இந்த நொட்டு முஸ்லிம்
சமூகம் மெத்திருக்கின்ற நம்பிக்மகமய இரசெொடிரெொகத்
தெிடுதபொடியொக்கிெிடும்!
அதுைட்டுைல்லொைல், முஸ்லிம்
இமளஞர்கள் ைத்தியில் இந்த ெிடயங்கள் இன்று தபரும்
ஆத்திரத்மதக்
கிளப்பியிருக்கின்றன.
கடந்த
யுத்தகொலத்தில்கூட அெர்களுமடய பொதுகொப்பு நிமலமை
சைொசைொனசபொது, தங்கமளப் பொதுகொப்பதற்கு அெர்கள்
முற்பட்டொர்கள். தொம் உயிொினும் சைலொக சநசிக்கின்ற
தங்களுமடய ைொர்க்கம், தங்களுமடய பிரசதசம் என்பெற்றுக்கு
இன்று ஆபத்து ெந்திருக்கின்றசபொது, அதற்கொக எந்தளவுக்
சகனும் தியொகம் புொிெதற்குத் தயொர் என்று முஸ்லிம்
இமளஞர்கள்
சிந்திக்கின்றமையொனது
ஓர்
ஆபத்தொன
நிமலமையொகும்.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, you have one more minute.

ෙුණ එච්.එේ.එේ. හරීස් මහතා

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)

எனசெதொன், "ஏன் இவ்ெொறொன அரொஜகங்கமள இந்த
அரசு பொர்த்துக்தகொண்டிருக்கின்றது?" என அந்த ைொெட்
டத்தின் ைக்கள் பிரதிநிதிதயன்ற அடிப்பமடயில் நொன்
சகட்கின்சறன். இந்தத் சதரர் அெர்கள் முன்னொள் ஜனொதிபதி
ைகிந்த ரொஜபக்ஷெின் ஆட்சிக்கொலத்தில் அளுத்கை, தம்புள்ள
சபொன்ற பிரசதசங்களில் ைட்டுைல்லொைல் நொடு பூரொவும்
முஸ்லிம் சமூகத்திற்தகதிரொக, ைொர்க்கத்திற்தகதிரொக அரொஜகம்
தசய்தசபொது,
இப்தபொழுது
ஆட்சிக்கு
ெந்திருக்கின்ற
ைொண்புைிகு பிரதைர் அெர்களும் சைதகு ஜனொதிபதி அெர்களும்
தொங்கள்
ஆட்சிக்கு
ெந்தொல்
இவ்ெொறனெர்கமளக்
மகதுதசய்து
சிமறக்குள்
அமடத்து,
இந்த
நொட்டின்
சிறுபொன்மை ைக்களுக்குொிய அத்தமன பொதுகொப்மபயும்
ஏற்படுத்துசெொம் என்று ெொக்குறுதியளித்தொர்கள். இன்று ஏன்,
இெர்கமளக்
மகது
தசய்ய
முடியொதுள்ளது?
இெர்களுக்தகன்று இந்த நொட்டில் தனிச்சட்டம் இருக்கின்றதொ?
என்று
எங்களுமடய
ைக்கள்
எங்களிடம்
சகள்ெி
சகட்கின்றொர்கள். எனசெ, உடனடியொக சைதகு ஜனொதிபதி
அெர்களும் ைொண்புைிகு பிரதைர் அெர்களும் தமலயிட்டு இந்த
இறக்கொைம் ைொணிக்கைடுப் பிரசதசத்தில் இெர்களொல் ஏற்பட
இருக்கின்ற இந்த அரொஜகத்மதத் தடுத்துநிறுத்தி, அங்கு
எங்களுமடய ைக்களின் கொணிகள் பறிசபொகொைல், அெர்களின்
ைன
உணர்வுகளுக்கு ெிசரொதைொக ெணக்கஸ்தலங்கமள
அமைக்க ெிடொைல் தடுத்து, ஒரு சுமுகைொன - சகஜ
நிமலமைமய ஏற்படுத்த செண்டுதைன்று இந்தச் சமபயிசல
செண்டுசகொள் ெிடுக்கின்சறன். நன்றி.
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ෙුණ (මහාචාර්ය) ආශු මාදකුංහ මහතා

(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ප්රථ ශය්  මීශතොටමුල්ල
ශේදවශවචකශය්  විපතට ප්ව වුණු, අප අතපත්  විශයෝ වුණු සියලු
ශදනවට අශේ ශනෞයවශය වහ කනනවටුවශ ප්රකව කයනවශව.

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, විවිා අය විවිා විධියට
මීශතොටමුල්ල ශේදවශවචකය අර්ථකථනය කළව.
ව වාතයක්
හැටියට න්වශතෝව ශම් යශට් ජීවශ්ව වශන සියලු ජනතවවශ ශම්
ශේදවශවචකයට වශන කිවශ ුතතුයි. ශේ පවලනඥය්  එශව නැ්වනම්
නිලාවපත්  එශව නැ්වනම් ශම් ප්රශේ යට ගේණු ශනනැවි්ව ද න
අය විතයක් ශනොශවශයි, ශම් යශට් සියලු
ජනතවවශ ශම්
ශේදවශවචකයට වශන කිවශ ුතතුය කියව අප වි වශ
ා වව කයනවශව. එයට
ශහතුවශ, ශම් යශට් කවළ කළ නවකයටය තුළ ජවතියක් හැටියට
අශේ ශවශලව තිශෙන අක්පවක්වශයි. ශම් අක්පවක්වශ නැන කථව
කයනශකොට මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ව ශවශන්ව පැ්වතක්
දකිනවශව.
අද හැ
ශදනව
කථව කශළ
ශම් ගේණු ක් ද
කළ නවකයටය
කය
අයි් 
කය් ශ් 
ශකොශහො ද,
වශර්ත වනශේ  ජ එකතු වශන ගේණු ටික කළ නවකයටය කය් ශ් 
ශකොශහො ද කියවයි. අපි එතැනි්  එහවට ගිහි්  අනවනතය නැන
කල්පනව කය් න ඕනම. දැ්  ශම් ප්ර ානය වුටව වශවශේ
අනවනතශේ  ජ ශම් ප්ර න
ා ය ශකොශහො සිේා විය හැකිද කියන ශදය
නැන සිතව අලු්ව වශැඩ පිළිශවශළක්; ජවතික වශැඩ පිළිශවශළක් ශම්
යටට අවශ යයි. එහි ජ ප්රාවන කවයටයක් ත යි අායවපනය. අශේ
අායවපන ර ශ දය තුළ අපි කිසි
ශවශලවවශක
කවළ
කළ නවකයටය නැන උන් වශ් ශ්  නැහැ. පවවල්වශල අපි
කවළ කළ නවකයටය නැන කථව කයලව නැහැ. අපට තකයි,
අපි පවවල්වශල වශැසිකිළි, කැසිකිළි ගිශේ  නහය වශවවශනන ෙවශ.
ශම්ක ඇ්වත කථවවශ. අශේ අායවපන ර ශ දය තුළ අපි උන් වශව
නැහැ, කවළ කළ නවකයටය කය් ශ්  ශකොශහො ද, පිපතසිදු
ශවශ් ශ්  ශකොශහො ද කියව. ශලෝකශේ  අශනක්
යටවශල,
විශ ෂ්ඨශය්  ජපවනය වශවශේ යටවශල ශම් නැන ළmoral education"
කියව විශ ෂ්ඨ අායවපනයක් තිශෙනවශව. Moral education හයහව
කවළ කළ නවකයටය කය් ශ්  ශකොශහො ද කියන එක
උන් වශනවශව. ශ ය පවවශල්  විතයක් ශනොශවශයි; ළදරු පවවශල්
සිට පට්  නත ුතතු ශදයක්. ළදරු පවවල් පේාතිය තුළ ප්රවථමික
අායවපනයට කවළ කළ නවකයටය ඇතුළ්ව කළ ුතතුය කියව
ව ශයෝජනව කයනවශව. විශ ෂ්ඨශය්  separation ර නැන අපි
කථව කයනවශව. ශනදය ජ ශෙොශහො වයලවශ කය නත හැකි ර යකට
ඇයි අපි හුරු ශනොවශ් ශ් ? ශ ය ත යි ශම් ශේදවශවචකශේ  මුල.
ශම් ශේදවශවචකයට තවශ ප්රාවන කවයටවවශක් ත යි ශපොලිති් .
මීශතොටමුල්ලට එන ශපොලිති් වශලට වශන කිවශ ුත්වශ්ව ව වාත ශ්රී
ලංකවශවශ්  ශකොළඹට ඇ ජ එන ජනතවවශයි. ත ් ශේ ේව පත
ඔතවශනන එන ඒ ශපොලිති්  කඩදවසිශේ  සිට ඒ සියලු ශේවශලි් 
ත යි, ශම් කවළ කළ නවකයටය ප්රමිතිනත කය න් න ෙැපත
ශවශලව තිශේ ශ් ; ර වනුූලල කය න් නට ෙැපත ශවශලව
තිශේ ශ් . එ
නිවව ප්රාවන වශ ශය්  අනවනත ජවතික
වශැඩවටහනක් හයහව moral education system එකක් ශම්
අායවපන ර ශ දය තුළට ඇතුළ්ව කශළ නැ්වනම් ර වනුූලලවශ
කවළ separation system එකක් develop කය න් න අපට
කිසිශව්ව හැකියවවශක් ලැශේ ශ්  නැහැ. ශලෝකශේ  යටවශල්
අතය ජපවනශේ  ශයොශකොහව ව නනයය, Western Region
Megapolis Planning Project එක හව ව වනවශ යන smart city
එකක්. ශම් ර ය යටශ්ව විවිා ර වශලට කවළ කළ නවකයටය
ශවශනවශව විතයක් ශනශවශයි, separate ශවශනවශව.
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උදවහයටයක් වශ ශය්  කියනවශව නම් ළburnable garbage"
හැටියට නැ්වනම් plastic containers and packaging cans,
bottles, PET bottles, small metal items විධියට, නැ්වනම්
කඩදවසි විධියට, වවිත කළ ශයනැ විධියට, වි වල garbage විධියට
ශම් ආ ජ වශ ශය්  separation systems develop ශවශලව
තිශෙනවශව. එශව නම්, ශ
ර ශ දය අපි ගේඩව දරුවශ් ට
මුලි්  උන් වශ් ශ්  ශකොශහො ද? ප්රවථමික අායවපනයට ශම්
ර ශ දය හපතයවකවයවශ ඉනැ් වුවශ ශහෝව වශැඩිහිටියනු්ව ශනදය ජ
ශ ය හපතයවකවයවශ කයනවශව. ඒ ශ ොකද, ගේඩව දරුවශ්  කියනවශව, ළ
තව්වශ්ව, තව්වශ්ව ඔශහො ශනොශවශයි ඔය ගේණු ටික දව් ශ් .
ඕක ශනොශවශයි නිවශැයනැ ර යළ කියව. ඒ විධියට ගේඩව දරුවශ් 
ශද පිය් ට උන් වශනවශව. ශම් moral education එක ශම් යටට
අවශ යයි. එශව නැතිවුශටෝව අපට කිසි දවශවක ජවතියක් හැටියට
ජවතය් තය ප්රමිතිනත ර යකට එශව නැ්වනම් අනවනතය දකින
නැර්ෂ කවලීන වැලැවා කට ශම් කවළ කළ නවකයටය කය
න් නට ෙැපත ශවශනවශව. අපිට අ්ව දැකිම් තිශෙනවශව. ප බගිය අවුරුදු
විවාව තුළ අපිට ෙැපත වුටව, ශම් කවළ කළ නවකයටය කය
න් න. ශම් අවුරුදු විවාව තුළ ගිහි්  මීශතොටමුල්ශල් ගේණු ශනොඩ
නැහුවශව.
ඒ කවළ කළ නවකයටය කයන් න ෙැපත වුටව. දැ්  කිඹුල්
කඳුළු ශහළන අයට ප බගිය අවුරුදු 20 ඇතුළත ඒක කය න් න
ෙැපතවුටව. දැ්  කියනවශව, ශම්ක වව 3්  කය් න ෙැහැ; වව 9් 
කය් න ෙැහැ; අවුරුදු ශදකක් නතශවශනවශව කියලව. ඔ , එවශැනි
ක් දක් ශනොඩනැහුවශවට පවාශව ඒක ඉවශ්ව කය් න  ජර්ෂ කවලයක්
නතශවශනවශව. එය ර වනුූලලවශ කශළ නැ්වනම් කළ නවකයටය
කයනත ශනොහැකි ශවශනවශව.
ජපවනශේ  ශයොශකොහව ව වශැනි නනයවශල ශනවශල් 50ක්, 100ක්
වශවශේ එකතුශවශලව කමිටු හදලව තිශෙනවශව. එ කමිටු හයහව ත යි
ත ් ශේ ප්රශේ ශේ  කවළ කළ නවකයටය නැ්වනම් නිවශැයනැවශ
separate ශවශනවශවද කියව ශවොයව ෙල් ශ් . ඒ ආකවයශේ  කමිටු
හයහව නිවශවව ආශ්රිතවශ නවයකයි්  ප්ව කයශනන, එ නවයකයි් 
හයහව කවළ කළ නවකයට වශැඩවටහ්  නියව නය කයන් න
පුළුවශ්  ශවශනවශව. එය යශට් සියලු ජනතවවශ එකතු විය ුතතු
වශැඩවටහනක් ශවශනවශව. ළශම්ක අයිති අපට ශනොශවශයි, ඒක අයිති
හ නනය ව වවශටයි, ඒක කවළ එකතු කයන ශවවශකයවට අයිති
වශැඩක්, එශහ ්ව නැ්වනම් ශම්ක අයිති ශේ පවලනඥයි් ටළ
කියලව ඇන්ල්ල නැගු කයලව පැ්වතකට ශවශලව ඉ් න ෙැහැ. කවළ
කළ නවකයටය කයන්වශ්ව නැ්වනම් අපට ශනවශල්වශල වශවවය
කය් න ෙැපතශවශනවශව. අපි දැක්කව, කවළ කළ නවකයටය
හපතයවකවයවශ ශනොකිරී නිවව අප්රිකවවශ වශවශේ යටවශල වශවංනත ශයෝන
පවශව ඇති වුටව. එවශැනි අනවනත ප්ර ානයක් ශවශ් න කලි්  අශේ
යශට් සියලුශදනව එකතු ශවශලව නිවශැයනැ ජවතික ප්රතිප්වතියකට යව
ුතතුයි.
නරු ඉයව්  විර ය්වන නිශයෝජය ඇ තිතු ව වඳහ්  කළව,
නිවශැයනැ තීයට ශනොන්ව යවජය නිලාවපත්  ශ යට වශන කිවශ ුතතුයි
කියලව. ඒ වශවශේ නරු නවමිණී ජයවිර ශපශර්යව ැතිතු ව
ශයෝජනව කළව, තියවය වංවශර්ානයක් වහිත අනවනතයකට යව
වඳහව ශපොලිතී්  තහනම් කය් ශ්  ශකොශහො ද කියන කවයටය.
එතු ව්ව එක්ක එකඟ ශවශනවශව. අපි supermarket එකකට
ගිශයෝව අපි දකිනවශව, ජනතවවශ polythene bagsවශල ත යි ෙක්
ශනනය් ශ් . Recycle කය් න පුළුවශ්  bags වශර්න
supermarketsවශල තිශෙනවශව. එශව recycle කළ හැකි ල්ලකට
ෙක් න්වශතෝව ශපොලිතී්  වවිතය අක් ශවශනවශව. එශහ නම් අපි
polythene bagsවශලට මුදලක් ශයෝජනව කය් න ඕනම. අපි දැකලව
තිශෙනවශව, ශවශන්ව යටවශල polythene bag එකක් න් නවශව නම්
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ශලොගේ නටනක් අය කයනවශව. Polythene bag එකක් රුපියල්
100ක් විය ුතතුයි කියලව අපි ශයෝජනව කයනවශව. රුපියල් 100ක්
ශන ශ නැ්වනම් polythene bag එකක් ලෙව ශද් ශ්  නැහැ.
එශහ ශදයක් කශළෝව polythene bags ශනොශනන ඉ් න
ජනතවවශ ශපළශඹනවශව. එශහ වුශටෝව ත යි recycle bag එකක්
න් න, එශහ නැ්වනම් ල්ලක් අයශනන ගිහිල්ලව ෙක් ටික
දවශනන ශනදය ඇවිල්ලව පපතහයටය කය් න ජනතවවශ ශයොමු
ශවශ් ශ් . දැ්  කය් ශ් , අපි ශපොලිතී්  ටික ශනදය ශනොඩනවව
න් නවශව. ඊට පවාශව ඒ ශපොලිතී්  ටික එශහ පිටි්  කවළ
ව ඟ ද නවශව. එතශකොට ශ ොකද ශවශ් ශ් ? මීශතොටමුල්ල වශවශේ
ගේණු කඳු ශනොඩ නැශහනවශව. ඒ නිවව අනිවශවර්යශය්  ශපොලිතී් 
ශම් යට තුළ තහනම් කළ ුතතුයි. අපට ඒවශව ශකටි කවලීනවශ
තහනම් කළ හැකියි. එශහ නැ්වනම් ශවශන්ව ර ශ දවශලට,
නැ්වනම් ශපොලිතී්  ශවශනුවශට
වවිතව කළ හැකි ශවශන්ව
ආශේ කවශලට යව හැකි ශවශනවශව. ශම් හයහව අනවනතශේ  ජ තියවය
ශ්රී ලංකවවශක් වඳහව අවශ ය ජවතික වශැඩවටහ්  ක්රියව්ව ක කළ
හැකි ශවශනවශව.
නරු ලව් ත අලගියවශ් න ැතිතු ව තක් කළව, අශේ
කවළවශල වශැඩි වශතුය ප්රති තයක් තිශෙනවශව, ඒ නිවව
කළ නවකයටය කය් න අ වරුයි කියලව. නමු්ව, ශලෝකශේ 
විවිා යටවශල biogasification වශවශේ ර ශ ද න්්  වශතුය්ව
එක්ක
එකතු කයලව, sludge
එකතු කයලව කවළ
කළ නවකයටය කයන ර තිශෙනවශව. එ ර ශ දවශලට අප යව
ුතතුවශ තිශෙනවශව. ශම් ආ ජ ර හයහව  ජර්ෂ කවලීන වශැඩවටහ් 
පිළිෙඳවශ අපි අශේ අවශාවනය ශයොමු කළ ුතතුයි කියව ප්රකව
කයමි් , ට කවලය ලෙව ජ පිළිෙඳවශ වාතුතිවශ් ත ශවශමි්  ශේ
කථවවශ අවශව්  කයනවශව.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශෙොශහො වාතුතියි.

The Hon. Mohamed Navavi, please. You have five
minutes.
[5.51p.m.]
ෙුණ ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහතා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)

Thank you very much, Mr. Presiding Member, for
giving me this opportunity. First, my condolences and
sympathies are with the families who have lost their kith
and kin and their family members, in this tragedy.
Sir, I was listening to the speakers of the Opposition
who said that all must take the blame. I disagree. I was
the Minister of Environment in the North-Western
Provincial Council - I can remember it was the third
Provincial Council in the country. We had the same
problem in Kurunegala, but we sorted it out within two
years. In Aruwakkalu - the famous area which we are
talking of - we had the same problem. They had removed
Limestone and just left the pits. But, we sorted it out; we
got it refilled with soil. Like this, whatever problems we
had, we were able to solve them under the leadership of
the then Chief Minister, the Hon. S. B. Nawinne.
Sir, today, the Hon. Members of the Opposition
cannot point fingers at us, because for the last 10-15
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years, all the Provincial Councils were run by them and
ninety per cent of the local government bodies were
managed by the present Opposition. So, they should have
attended to this problem earlier. Today they say that they
started something which we did not follow. But, when
you think of the last 10-15 years, I am sure, all the
mistakes were done by them. Now only His Excellency
the President and the Hon. Prime Minister have got the
opportunity to attend to them and within the last two
years they have started resolving the problem.

I was listening to all the speeches and every other
Hon. Member was talking about Aruwakkalu in Puttalam.
Sir, just give me a few more minutes. I do not know
whether people consider Puttalam as a junkyard. First and
foremost, in 1965, they started the Cement Corporation in
Puttalam and for 15 - 20 years we were suffering. The
dust was swarming around the area and the coconut
plantation was severely affected. So, people had to sell
their lands. In addition, there were diseases like TB and
asthma spreading and unfortunately these were going on
for many years. I can remember, during the third
Provincial Council Election we promised to attend to this
problem. When we won, we fixed electrostatic
precipitators and we were be able to arrest the problem.
That was the first thing we did.
The famous Holcim Cement Plant is in Puttalam. But,
you will not believe that out of 1,229 workers there, only
47 workers are from Puttalam. Today, even a small
contract is not given to a person in Puttalam; it is given to
outsiders. That is also another junkyard in Puttalam. It
was dumped there, but the profit is going to some others.
Then, take the famous coal power plant in
Norochcholai. The Sampur people objected the setting up
of the coal power plant there and they put a stop to it. We,
the Puttalam people, also objected. Despite that it was
constructed and today we are suffering. The dust is
always swarming around and 16,000 acres of cultivable
land have got spoiled. That is what is happening in
Puttalam today. There too, over 1,200 people are
working, but not even 25 - 50 workers are from Puttalam.
When it was constructed, they promised so many things.
They said, 50 per cent of the workforce would be from
Puttalam; they would pay compensation straightaway and
the industries there would get 50 per cent of electricity
through that project. But, very unfortunately, not even 25
- 30 people of Puttalam are working there today. Even last
month, 40 people were taken, all from outside. So, it is
another junkyard.
In addition, the Air Force has taken over 2,000 acres
of land in Kalpitiya. I am sure the Hon. Members know
about it. There, they practise target shooting there.
Because of this, five or six people and so many animals
have got killed. We have protested. This is another
junkyard.

The moment you start dumping garbage, I am sure the
people of Puttalam - whether I support or not - will create
a problem. They will protest and there will be many
problems.
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At the Presidential Election, His Excellency won the
Puttalam Electorate by 35,000 votes. That is why we won
the District. At the Parliamentary Election, we won it by
28,000 votes. That is why we won the District. The
people of Puttalam supported the President; the people of
Puttalam supported the Hon. Prime Minister and today
they are asking me, "Is this what we get in return?" What
am I to say?
Sir, if you compare the cost of transporting garbage
from Colombo to Puttalam with the installation of
machineries - I will submit the estimates - it will be
enormous, it will be ten times more. Therefore, I request
the Hon. Prime Minister to take this matter into his hands.
What is happening today is, the Provincial Councils are
pulling in on direction and the Local Government bodies
are pulling in another direction just to create a bad
impression on the Government. Therefore, I am sure if
the Hon. Prime Minister takes this into his hands - under
his Ministry which has all the powers - within six months
we can solve this problem.
In the morning, I was listening to the Hon. Faiszer
Musthapha. He stated that he has already organized to
provide a few machineries, one for each province, to
arrest this issue without transporting garbage from one
point to another. A Canadian company came to me and I
took them there. They said it is a goldmine, because fifty
per cent of it can be recycled. What is happening today?
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have to wind up now.

ෙුණ ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහතා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)

Sir, please give me two more minutes.

I took this company there eight months ago; but for
months we are still going round and round, meeting this
official and that official. At the same time, that company
has gone to Bangladesh and opened a factory. Within one
month they have started work there. I think, the Hon.
Prime Minister should look into this matter and take it
into his hands and solve this problem, because we have
been suffering for too long.
Sir, roads have not been constructed in Puttalam;
employment has not been given to Puttalam people. I
request the Hon. Prime Minister to fulfill our needs first.
I am the only Member from that area. But unfortunately, I
am not in any of the District Committees. My people tell
me that roads have not been constructed and employment
has not been given to them. Seventeen thousand acres of
vegetable land have been neglected today because of the
coal power plant. These things must be corrected before
you dump garbage there. I do not say, “Do not do it.” But
the people of Puttalam will never allow that. Last month,
about 5,000 people protested when they came to know
about it. With the expenditure of transporting one
trainload there, probably five or six factories can be
opened.
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු ශ ොශහො ඩ් නවශවි හතව]

Hon. Presiding Member, please give me two more
minutes.
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

No, I have given you almost nine minutes now. Please
wind up.

ෙුණ ප්මොප්හොමඩ් නවවි මහතා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)

Therefore, I request the Hon. Prime Minister to
reconsider and stop this. The people of the Puttalam
Electorate which looked after the President and the Hon.
Prime Minister are expecting a few things in return.
Thank you very much.
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළඟට, නරු (ධවශදය)  කවි් ද ශහෂ්ඨව්  ජයවශර්ාන
ඔෙතු වට විනවඩි 5ක කවලයක් තිශෙනවශව.

හතව.

[අ. ව. 3.01]

ෙුණ (ඩව ය) කවින් ප්හේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා
(ைொண்புைிகு
ஜயெர்தன)

(மெத்திய

கலொநிதி)

கெிந்த

சஹஷொன்

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)
ශෙොශහො වාතුතියි, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි.

ප්රථ ශය්  මීශතොටමුල්ල ජනතවවශට අ්වවුණු කනනවටුදවයක
ඉයට පිළිෙඳවශ අපශේ ශ ෝකය ප්රකව කයනවශව. ශලෝකශේ 
විවිා යටවශලට ගියව ඒ යටවශල් ළඟව කයශනන ඇති වංවශර්ානය
අපි දකිනවශව. ඒ යටවශලට ෙැහැලව ගුවශ්  ශතොටුපශළ්  එළියට ආපු
න ්  අපිට දකි් නට ලැශෙන ඒ ලවාවන පපතවයය්ව එක්ක ත යි
ඒ යටවශල්වශල වංවශර්ානශේ  පැවශැ්ව ්ව යඳව පවශති් ශ් . නමු්ව,
නැුතණු ශවශමි්  පවශතින යටක් හැටියට අශේ ලංකවශ පවයකට
ෙැවාශවෝව පවශර් තැනි්  තැන ගේණු ශනොඩනැසී ඇති ආකවයය
ඉතිහවවශේ  ඉඳලව අපි දැකලව තිශෙනවශව. තැනි්  තැන කපුශටෝ,
ෙල්ශලෝ දකි් නට ලැශෙනවශව. හිඟ් ශනෝ නැවශශව්  පවයවශල්
දකි් නට ලැශෙනවශව. ඒක ඉතව ්ව කනනවටුදවයකයි.
අපි විශේ වංචවයකය් ට ශම් යටට ආයවානව කයනවශව. විශේ
වංචවයකය්  ශම් යශට් වංචවයය කයේනැ ඔවු්  දකින ශේවශල් අනුවශ
ත යි අශේ යට පිළිෙඳවශ ඔවු් ශේ ආකල්පය එ යටවශලට ශනනි
ය් ශ් . ශකශව ශවශත්ව අද ඉතව
වශැදන්ව, කවශලෝචිත
වතිකවවශක් පිළිෙඳවශයි කථව කය් ශ් . ව හිතන හැටියට ශම්
ගේණු ප්ර න
ා ය නැන කථව කය් න
ත යි පවර්ලිශම්් තුශ වශැඩි
කවලයක් නත කයලව තිශේ ශ් , මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි.
නමු්ව කිය් න කනනවටුයි, ශම් වශනශකොට අපි අයයවට ශ යවට
ඇන්ල්ල නැගු කය වශැඩක් නැති ෙවශ. ශ ොකද, ශවශ් න පුළුවශ් 
ශලොගේ හවනිය ශවශලව, ජීවිත තිවා ශදකක් අප අතපත්  ශවශ්  ශවශලව
අවශව් . ඔවු්  අශේ යශට් අහිංවක ජනතවවශ.

ගේණු කියන ශේ අපි හැ ශවශලවශ
දැක්ශක් වම්පතක්
හැටියටයි. ශම් වම්පත නිසි ආකවයශය්  කළ නවකයටය
කය් න අශපොශහොව්ව වී නිවව අද ශම් යශට් ජනතවවශ ඇතුළු
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මුළු හ්ව යට කැලඹිලව තිශෙනවශව. අද මුළු හ්ව යශට්
ජනතවවශ පවයට ෙැහැලව සිටිනවශව, “අයශහට ගේණු ශනශන් න එපව;
ශ ශහට ගේණු ශනශන් න එපව” කියලව. නමු්ව ශම් යශට් ජනතවවශ
හැටියට, ආදයණීය
වශරු හැටියට, ගුරුවශරු හැටියට, ියෂ්ඨයශයෝ
හැටියට, ලවංකිකශයෝ හැටියට, ශම් යටට වශන කියන නිලාවපත් 
හැටියට, ශේ පවලනඥය්  හැටියට අප සියලු ශදනවට වශනකී ක්
තිශෙනවශව. අශේ
මත , අශේ යට, අශේ ජවතිය කියන හැ ශ ් 
අප සියලු ශදනව එකතු ශවශලව ශම් වම්පත රැක නත ුතතුයි. අපි
වශවහනශේ  යනශකොට ශටොෆියක් කමවශව නම්, ඒ ශටොෆි ශකොළය
වීදුරුවශ පහ්ව කයලව එළියට ද නවශව. අපි පවවශල් ජ කන ේව
පැකට් එශක් ඉතිපත ටික ගේණු ෙක්කියට ද ් ශ්  නැහැ. ඒක
ශකොශහ ශහෝ විසි කයලව ද නවශව. අප සියලු ශදනවට යම් වශන
කී ක් පැවශරී තිශෙනවශව. අප සියලු ශදනව ඒ වශනකී පැහැය හැය
තිශෙන ෙවශ ත යි
දකි් ශ් .

අපි ශම් ශවශනව ආයම් කය් න ඕනම ශනදපත් ; අපි ශම්
ශවශනව ආයම් කය් න ඕනම පවවලි් . නමු්ව අපි ඒ ශේ කශළ
නැහැ, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි. ඒශක් ලල විපවකය ත යි
අද අපි බුක්ති විඳි් ශ් . ඒ ලල විපවකය බුක්ති විඳිේනැ අද ව හය
ශේ පවලනඥය්  තවශ කට්ටියකට ඇන්ල්ල නැගු කයනවශව.
නිලාවපත්  අ්ව ශදක පිව ද ව න් නවශව. ව වජශේ  ඉ් න මිනි බ් 
පවයට ෙැහැලව උේශෂෝෂ්ඨටය කයනවශව. අද යට අවුල් ජවලවවශක්
ෙවශට ප්ව ශවශලව. ශම්කට අප සියලු ශදනව වශන කිය් න ඕනමය
කියන එකයි ව වි වශ
ා වව කය් ශ් .
හැෙැයි, හ්ව ව නව් ධි ැතිතු ව කි වශව “ඔෙ දකි් න ඕනම
ශවශනව දකි් න අවශ ය නම් ඔෙ ශවශනවා ශවශලව ඉ් නට ඕනම”
කියලව. - ළBe the change you want to see in the world."- අපි
ශවශනවා ශවශ් ශ්  නැතිවශ ශම් ප්ර ානයට කවශදවවශ්ව විවඳු ක්
ලැශේ ශ්  නැහැ, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි.
ශම් ප්ර න
ා ය ශවශනුශවශ්  ශම් යශට් මුදල් ශකොච්චය ශවශ් 
කළ්ව, ශම් යශට් උ්වතරීතය පවර්ලිශම්් තුශ අපි පැය නට් 
ශකොච්චය කම නැහුවශ්ව, ශම් යශට් සියලු ශදනව පවයට ෙැවාව්ව,
කදුළු නමවා නහලව, වශතුය නහලව, ජනතවවශ පවලනය කය් න
හැදුවශ්ව, ශම් පවර්ලිශම්් තුශ සිටින ශේ පවලනඥය්  උගුය ශල්
යහ වශනතුරු කම නැහුවශ්ව වශැඩක් නැහැ, අපි සියලු ශදනව ශවශනවා
වුශඩු නැ්වනම්. Factory ඇති කයලව ගේණු ප්රතිච්රීකයටය recycle - කළ්ව, කළ නවකයටය කළ්ව, වශැඩක් තිශෙනවශවද,
නැවශත්ව අපි කවපු ේව පැකට් එක, ශටොෆි ශකොළය ගේණු ෙක්කියට
ද ් ශ්  නැතිවශ වශවහනශය්  එළියට ද නවශව නම්, ඒවශව පවශර්
ශකොශහ ශහෝ ශකොනක ද නවශව නම්, රෑට ශ ෝටර් වයිකලශේ 
නැ්වනම් පයි්  ගිහිල්ලව අශනක් මිනිහවශේ ශනදය ඉවාවයහි් 
shopping bag එකක ද පු ගේණු එක ශහොශය්  තියලව එනවශව
නම්. අපි එශහ කය් ශ්  නැේද? එශහ කයන අය ඉ් නවශව.
එශහ කයන නිවව ත යි රුපියල් 5,000ක දඩයක් නහනවශව
කියලව නීතියක් ශනනවශ . එශහ දඩ නහේනැ්ව අශේ අය ගිහිල්ලව
ගේණු ටික අශනක් ශකනවශේ ශේ ඉවාවයහි්  ද නවශව. එශහ
නැ්වනම් තවේපශය්  එළියට වීසි කයනවශව. ශම්ක ත යි
යථවර්ථය. අපි ශවශනවා ශවශ් ශ්  නැතිවශ ශම් යට ශවශනවා කය් න
ෙැහැ; ශම් ශලෝකය ශවශනවා කය් න ෙැහැ කියන කවයටය ව
කිය් නට ඕනම, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි.
ශම් ප්ර න
ා ය උ්වව් න වශන අවශවාථවශ ව හය අය ශේ පවලන
වශ ශය්  වශවසි ලෙව න් න, ශේ පවලන වීයශයෝ ශවශ් න, ගේණු
වීයශයෝ ශවශ් න උ්වවවහ කයනවශව. ගේණු ප්ර න
ා ය වම්ේ ාශය් 
අද ව හය අය අශේ ආඩුක්වශට ඇන්ල්ල නැගු කයනවශව. අවුරුදු 10ක්
තිවාශව අශනක් පවර් වශ
ා ය ත යි ආඩුක් කශළ කියන කවයටය
අ තක කය් න එපව. ඔවු්  ත යි මීශතොටමුල්ලට ගිහිල්ලව ගේණු
ටික දැම්ශම්. නමු්ව අපි දැ්  ඔවු් ට ඇන්ල්ල නැගු කය් න සූදවනම්
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නැහැ. හැෙැයි, ඔවු් ට්ව වශනකී ක් පැවශරී තිශෙනවශව. අපිට
ඇන්ල්ල නැගු කයන ශකොට ඇන්ලි තුනක් නැ්වනම් හතයක්
ඒශනොල්ල් ශේ පැ්වතට්ව හැපතලව තිශෙනවශවය කියන කවයටය්ව
ඒ අය අ තක කය් න ශහොඳ නැහැ. ශ ොකද, ඒකට ඔවුනු්ව වශන
කිය් න ඕනම. ෙශල්  ගිහිල්ලව මීශතොටමුල්ලට ගේණු ටික දැම් ව.
අපි ගේණු ද ් න කි ශ නැහැ. නමු්ව අතිනරු ජනවධිපතිතු වට්ව,
නරු අරව වතයතු වට්ව ශම් ප්ර න
ා යට වාථියවවය විවඳු ක්
ශවොය් න ශලොගේ ඕනමක ක් තිබුටව. ඒ නිවව ත යි, ශම් යශට්
ඇති ශවශච්ච ශම් වශයවනයට කලි්  - අවුරුදු ශදකක් තිවාශව වවකච්ඡව නටනවවශක් පැවශැ්වවුශ . ශ ශහ ශදයගේ්ව තිශෙනවශව
ශ් . ගේණු ශනන ගිශේ  නැති වුට්ව ආඩුක්වශට ෙණිනවශව.
ගේණු ශනන ගිහිල්ලව ශකොශහ ශහෝ ප්රශේ යකට දැම්ශ ෝව ඒ
ප්රශේ ශේ  අය්ව ආඩුක්වශට ෙණිනනවශව. එශහ ප්ර න
ා යගේ්ව
තිශෙනවශව, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි. ඒ ප්ර න
ා වශලට මුහුට
ශදමි්  පපතවය අායයනය්  කිරී ආනැ සියලු කටුතතුවශලට කවලය
නත ශවශනවශව. ශ ොකද, ප්රජවත් ත්රවශවනැ, යහ පවලන ආඩුක්වශක් අද
ක්රියව්ව ක වශ් ශ් . ඒ වශැඩ පිළිශවශළ කයශනන යේ ජ ත යි ශම්
කනනවටුදවයක සිේධිය ඇති වුශඩු. ඒ අතයතුය ජව-ඇල ප්රශේ යට,
එශහ නැ්වනම් ඒකල ඔශ්ව කැශළ ප්රශේ යට ගේණු ශනන යනවශව
කියව කට කතවවශක් ශලව්ව, වාය ඔවාශව්ව දැනන් නට ලැබුටව.
ඒ නැන
ශම් පවර්ලිශම්් තුශ කථව කළව. ජව-ඇල ජනතවවශ්ව
එක්ක පවයට ෙැවාවව. ජව-ඇල ජනතවවශ එයට විරුේාවශ නැ සිටියව;
අපි්ව නැ
සිටියව. නරු අරව වතයතු වශන් , අතිනරු
ජනවධිපතිතු වශන්  වහ අශනගේ්ව ඇ තිවශරු් ශන් , ළඒක
කය් න එපවළ කියව
ඉල්ලී ක් කළව. ඒ වශවශේ
ට තක්
ශවශනවශව, නරු  බදර්ියනී ප්රනව් දුපුල්ශල් යවජය අ වතයතුමිය.
එතුමිය්ව අපට වහශයෝනය දු් නව.
ද් නවශව, ජව-ඇල ජනතවවශ
හැටියට අපි ළශකොළඹ ගේණු ජව-ඇලට එපවළ කියේ ජ ශකොළඹ ගේණු
ටික දවන් න ශවශන්ව තැනක් තිබුශඩු නැති ෙවශ. ජව-ඇල
ප්රශේ යට ගේණු ද න එක නතය කය න් න අපට පුළුවශ්  වුටව,
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි. නමු්ව ශම් යශට් ගේණු ටික ශනන
යන එක එශහ්  ශ ශහ්  නතය කයලව හපත ය් ශ්  නැහැ.
ශේ පවලනඥය්  හැටියට අපි කියනවශව, ළඅශේ පැ්වතට ගේණු
ශනශන් න එපවළ කියලව. ඉංග්රීසි වෂ්ඨවශවශ්  කිය නක් තිශෙනවශව,
"Project is good but not in my backyard." කියව. අපි විරුේායි
අශේ ප්රශේ යට ගේණු ශනන එනවශවට. නමු්ව අපි ඔක්ශකෝ
ද් නවශව, ශ යට නිසි විවඳු ක් අවශ යයි කියව. ඒ නිවව ව
කිය් ශ්  අප එකිශනකවට ඇන්ල්ල නැගු කයන් නව එක නතය
කය් න ඕනම කියවයි.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ශම් යශට් ුතේාය අවශව් 
කය් න අපට පුළුවශ්  වුටව. ශම් යට වංවශර්ානය කය් න අවශ ය
නම් අපි ආශය්ව එකතු වශ් න ඕනම. ශම් යශට් වංවශර්ානය දකි් න
අවශ ය නම්, ශ වශැනි ප්ර න
ා වශලට මුහුට ශනො ජ ඉ් න අවශ ය නම්
අපි ආශේ  වශතවවශක් එකතු වශ් න ඕනම.
ශෙොශහො කවරුණිකවශ
ශම් නරු ව වශවශ්  ඉල්ලනවශව, ළඅපි ඇන්ල්ල නැගු කයන් න එක
නතය කයමු. ශම් නැටලුවශට අවශ ය කයන නිසි විවඳු ශවශනුශවශ් 
ශේ පවලනඥය්  හැටියට අපි අශේ වශනකී ඉෂ්ඨාට කයමු.ළ කියව.
අශේ වශනකී ඉෂ්ඨාට කයේ ජ යශට් ජනතවවශ්ව, නිලාවපතනු්ව ඔවු් ශේ
වශනකී ඉෂ්ඨාට කයවවි කියන වි වශ
ා වවය ශේ හදවශශ්ව තිශෙනවශව.

මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ජව-ඇලට ගේණු ශනන යව
වම්ේ ාශය්  අපි විරුේා වුණු අවශවාථවශ , ශකොළඹ අනයදගුරු
අතිඋතුම් ැල්කම් යංජි්ව කවනැනල් හිමිපවට් , ඒ වශවශේ
අතිශනෞයවශනීය භික්ෂූ්  වශහ් ශවලව්ව අප්ව එක්ක සිටන්වතව. මීට
නැන කීපයකට කලි් , වශ්වතලට ගේණු ශනන යනවශව කියව ජනතවවශ
පවයට ෙැවාවව. ශදොම්ශේ ප්රශේ යට ගේණු ශනන යනවශව කියව
ජනතවවශ පවයට ෙැවාවව. ඒ මිනි බ් ට හමුදවවශ, ශපොලීසිය කඳුළු නමවා
නැහුවශව. ඔවුනු්ව ශම් අශේ යශට් අහිංවක ජනතවවශ. අපි ශම් ගේණු

ප්ර න
ා ය නැන ආඩුක්වශටවශ්ව, නිලාවපත් ටවශ්ව ඇන්ල්ල නැගු කයලව
හපත ය් ශ්  නැහැ. එයට වාථියවවය විවඳු ක් ලෙව ශද් න නම්
ශේ පවලන පක්ෂ්ඨ, පවට ශේදශය්  ශතොයවශ කටුතතු කළ ුතතුයි.
ගේහක ශකෝටශය්  ෙල් ශ්  නැතිවශ ආනමික වහජීවශනය්ව,
ජවති්  අතය තිශෙන වම්ේ ාතවවශ්ව,  බහදතවවශ්ව තුළි්  අප
සියලුශදනව එකට එකතු ශවශ් න ඕනම. එශහ එකතු ශවශලව
එයට නිසි වශැඩ පිළිශවශළක් ක්රියව්ව ක කය් න ඕනම.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ඒ්ව එක්ක අපි අප අතය
ශවශනවක් ඇති කය න් න ඕනම. අපි ශම් යශට් අනවනතය
වයන් න සිටින තරුට තරුණිය් ට, ගේඩව දරුවශ් ට පවවල්
කවලශේ  ඉඳ්  පුරුදු කය් න ඕනම, ත ්  කන ශෙොන ශේවශල්
අ බයව තිශෙන ශපොලිතී් , ේලවවාටික් ආවශයට ආනැය අදවළ ගේණු
ෙක්කියට ද ් න; කවලව ඉතිපත වශන ඉඳුල් ටික ඊට අදවළ ගේණු
ෙක්කියට ද ් න. ඉවශත ද න යකඩ කමලි, වීදුරු කමලි ඒවශවට
අදවළ ගේණු ෙක්කිවශලට දැමීශම් පුරුේද ඒ අය තුළ ගේඩව කවලශේ 
සිට ඇති කය් න ඕනම.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
කථවවශ දැ්  අවශව්  කය් න, නරු ් ්රීතු ව.

ෙුණ (ඩව ය) කවින් ප්හේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා
(ைொண்புைிகு
ஜயெர்தன)

(மெத்திய

கலொநிதி)

கெிந்த

சஹஷொன்

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)
ව වවශ් න, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි. අවශවවන ත්වපය
කීපයයි ව න් ශ් .

ඒ කටුත්වත යවජය ආයතනවශල්ව කය් න ඕනම. එය අශේ
පවර්ලිශම්් තුශ ්ව කය් න ඕනම. අපි කථව කයලව විතයක් වශැඩක්
නැහැ, මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි. අද අපට ෙැපත ශවශලව
තිශෙනවශව, අශේ පවර්ලිශම්් තුශ
ගේණු කළ නවකයටය
කය් න. අප කියවශන ශම් ශකොළ ටික ඔක්ශකෝ අප ද ් ශ් 
එක ගේණු ෙක්කියට.
ද් ශ්  නැහැ, ඒවශව ප්රතිච්රීකයටය
කය් න ශනන යනවශවද කියව. නමු්ව අපි ශ තැනි්  පට්  නනිමු,
මූලවවනවරූඪ නරු
් ්රීතු නි.
ශයෝජනව කයනවශව,
පවර්ලිශම්් තුශ ්ව,
යවජය
ආයතනවශල්ව,
පවවල්වශල්ව,
ශයෝහල්වශල්ව ගේණු ප්රතිච්රීකයටය වඳහව ගේණු ශවශ්  කය් න
පට්  නත ුතතුයි කියව. එය ඉක් නි්  ආයම් කය් න කියන
ඉල්ලී කයමි්  ශේ වශචන වාවශල්පය අවශව්  කයනවශව.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Thank you. The next speaker is the Hon. Seyed Ali
Zahir Moulana. You have seven minutes.
[6.10 p.m.]
ෙුණ ප්සේයිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා

(ைொண்புைிகு தசயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ )

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana )
Bismillahir Rahmanir Raheem.

Hon. Presiding Member, 14 th of April, 2017, the day
of the Sinhala and Tamil New Year, was a dark day in
our country’s history. It was the day that the time bomb
known as, "The Meethotamulla Garbage Dump" went off,
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tragically robbing the lives of at least 33 and injuring and
rendering homeless close to one thousand.
However, instead of attempting to justify whose fault
it is and what got us here, I would like to address the
House on what is most important to do now; where we are
going and how we can use this opportunity, as
unfortunate as it is, to draw up a holistic and sustainable
waste management plan in Sri Lanka. The Government
has to pursue a reactive action by way of identifying a
few key factors. The key question is, whether we are
going to dump waste in new areas in future and recreate
the same social and environmental pollution that we have
already experienced in Meethotamulla. The strong and
decisive stance that we should take as the Members of
this Government has to be on sustainable and structured
approach towards addressing this problem.
This could be started by way of a three-pronged
concurrent approach considering the following factors.
Firstly, the Government needs to work out a
comprehensive and sustainable National Master Plan for
Waste Management. Secondly, while working on such a
plan, the Government needs to take steps concurrently to
evacuate and relocate the people domiciled in the
Meethotamulla area and thereafter create a buffer zone
around the area. That zone could further be converted
into a “controlled dump site,” through which a system is
developed ensuring that all hazardous and flammable
materials are not trapped within as it was done
haphazardly in the past. Thirdly, steps must be taken to
create a culture of reusing and recycling the waste which
would reduce overall waste dumping in the Island.
Sir, in developing this Master Plan, it is important to
consider the mistakes of the past. From a technical
standpoint, waste management and waste disposal are
essentially divided into two subsections; one being
incineration and the other being biomethanation. A good
majority of technology currently available has been
developed recently. In the unique Sri Lankan context,
based on the research conducted, I reliably understand
that an integrated approach by combining incineration of
materials that can be incinerated and biomethanation of
organic materials, which could be used for energy
generation, is the most effective solution for this, taking
into account the cost, environmental factors and external
concerns.
Sir, at this point, it is important to note that since the
year 2008, more than 130 proposals of solutions have
been received by the Government of Sri Lanka and hardly
any have taken off. The primary reasoning behind this is;
firstly the lack of adequate policy, secondly the nonexistence of an agency or department to take on the
responsibility and thirdly the low prioritization of this
issue in the past.

I propose an immediate reversal of all of these factors
by taking into consideration one very important factor
that is the underlying basis to ensuring a successful waste
solution for Sri Lanka. That is, waste management, the
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investment and the technologies that lie within would
inevitably have to be sourced internationally through the
private sector. However, to this day, if waste
management was in fact a priority to this Government or
any government that preceded it, is there an investorfriendly climate or policies adopted that would allow for
the influx of various solutions? The answer is, “No.”
Sir, the problem is simple. For example, the foreign
entity would invest into technologies applicable to suit
our waste management issue in foreign currencies (more
than likely the US Dollar) but the counter power purchase
agreement that it would sign with the Government of Sri
Lanka would be in Sri Lankan Rupees. Further, as there
is no Dollar equivalent contract enforced or no policy that
promotes it, how does the investor reach financial closure
if there are severe currency risks with the Rupee
depreciating 3 per cent to 4 per cent annually against the
Dollar?
Sir, the solution for this is also simple. If, in fact, this
waste management issue is definitely a priority for this
Government, then, usher in foreign investments by
creating policies to inter into Dollar equivalent contracts,
similar to what was entered into with various power
generation projects like our diesel power plants.
Given the global effects of climate change, the
volatility of the fossil fuel market and the proven
renewable sources that Sri Lanka has, why does not the
Government give renewable energy the priority it so
rightly deserves? Do innocent lives have to be lost in
order to reach a consensus on this?
Hon. Presiding Member, taking into account the waste
management issue in the Western Province,
approximately 1,500 metric tonnes of garbage is
generated per day. The conversion of this waste to
renewable energy through waste solution projects would
directly entail into direct environmental protection. It
will bring in Foreign Direct Investments of over US
Dollars 200 million and generate direct employment
opportunities for over 300 people and indirect
employment opportunities for over 2,000 people. This is
straightforward.
As politicians, it is our duty to put petty politics and
the blame game aside. This is a national issue of high
importance. Let us sit and work together. We need to stop
talking and start working. We need to start producing
results. This cannot go on. Innocent lives cannot be
allowed to be lost and our environment should not be
made victims because of our mistakes. Let us all get
together and fix this right away.

Thank you.
ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීළඟට, නරු ක්ලිේ විශීශවකය නිශයෝජය අ වතයතු ව. නරු
නිශයෝජය අ වතයතු නි, ඔෙතු වට විනවඩි 12ක කවලයක්
තිශෙනවශව.
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ෙුණ ඩුලිප් විප්ේප්සේකද මහතා (තැපැල් 2, තැපැල් 2 ප්සේවා හා
මුස්ලිේ ආෙමික කටයුතු නිප්යෝජය අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு துலிப் ெிசஜசசகர - தபொல், தபொல் சசமெகள்
ைற்றும் முஸ்லிம் சைய அலுெல்கள் பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Duleep Wijesekera - Deputy Minister of Post,
Postal Services and Muslim Religious Affairs)
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, මීශතොටමුල්ල ප්රශේ ශේ  වූ
කනනවටුදවයක සිේධිශය්  ජීවිතක්ෂ්ඨයට ප්ව සියලු ශදනවට්ව,
අශනගේ්ව අයට්ව අශේ කනනවටුවශ ප්රකව කයනවශව. අද දවශව
පුයවවශට ශම් ව ව නර් ය තුළ නරු අ වතයතු ව ප්රාවන අශනගේ්ව
සියලු පක්ෂ්ඨ විපක්ෂ්ඨ නරු ැති ඇ තිවශරු, ් ්රීවශරු අදහවා
ප්රකව කළව. විදයව්ව ක කවළ කළ නවකයටය පිළිෙඳවශ
වශර්ත වනශේ  අශේ යශට් ශහොඳ
ායවාථවනය පිහිටි ශදොම්ශේ
ැතිවශයට ෙල ප්රශේ ය නිශයෝජනය කයන, ශදොම්ශේ ප්රවශේය ය
ශල්කම් ශකොට්ධවවශේ  පනැංචිකරුවශගේ හැටියටයි ව ශ හි ජ අදහවා
දක්වශ් ශ් .

ප බගිය දවශශව, ළශකොළඹ ගේණු ශනශනන එකට විරුේායිළ
කියලව ප්රසිේධියක් ලැබුවශ්ව, එදව අපි ශෙොශහො පැහැනැලිවශ කි ශ ,
ළඅශේ ආයතනයට වපතලන විධිශේ  ශතෝයපු ගේණු ශනශන් න.ළ
කියන එකයි. අද දවශව පුයවවශට කයපු කථවවශලට වවශ්  දු් නව
අපට දැක න් න ලැබුශඩු ගේණු කි වශ හැටිශේ  එයට තිශෙන
විශයෝායයි. ශම්ක ද ක නටනවවශක් තිවාශව තිශෙන ප්ර න
ා යක්.
1997 මීශේ පට්  න් න හදපු එශක් ඉඳලව ශම් විශයෝාය
තිශෙනවශව. ශදොම්ශප එක ත යි හදවන් න හම්ෙ වුශඩු. ශම්
ශවශනකනු්ව ගේණු ෙැහැය කයන වාථවනවශලට එන විශයෝාය
පිළිෙඳවශ අපට දැක න් න පුළුවශ් .
ප්රකව කය සිටිනවශව,
ශදොම්ශප කවළ කළ නවකයට ායවාථවනය ශම් සියලු ශදනවට
ශප් වශ් න අවශ යයි කියලව. ශ
කවළ කළ නවකයට
ායවාථවනය වාථවපිත කශළ, ශදොම්ශප ශකොට්ධවවශේ  යජය වතු
අක්කය 1ක ඉඩශ ්  අක්කය දහයක් ශවශ්  කයලවයි. ාය
පපතවය අධිකවපතය ඇතුළු සියලු ශදනව පවර්ලිශම්් තුශ පක්ෂ්ඨ විපක්ෂ්ඨ අපවශ දැනුවශ්ව කළව. ශ
වශයවපිතියට 2009 රුපියල්
ලක්ෂ්ඨ හයදවහක මුදලක් ශවශ්  කළව. අපි දැකපු අක් පවක්වශ ත යි,
ශම් වාථවනවශල ජ ශේ පවලන අධිකවපතය හැටියට අපවශ දැනුවශ්ව
කළ්ව ඒ අවශට ජනතවවශ දැනුවශ්ව කිරීශම් වශැඩවටහ්  ක්රියව්ව ක
වුටව නැය කියන කවයටය. ශ හි ජ තී් දු අයශනන තිබුටව, ළශම්
වාථවනය ශහොඳයි. ශ තැන පට්  නනිමු.ළ කියලව.
එතැන යක්ෂිතයගේයි තිබුශඩු. 19 2 විතය වශවශපු එකක්. එය
කි්රි වශ වශවශපු යක්ෂිතයක්. වශවය සිය නටනක යක්ෂිතයක්
ශනොශවශයි. ශම් ඉඩ
තුළ ශදොම්ශප ආවනශේ  ගේණු ටික
විදයවනුූලලවශ කළ නවකයටය කයන වාථවනය ෙවශට ප්ව කයන
එක නැන හපතයට පැහැනැලි කිරී ක් කළව නම් කවටවශ්ව විරුේා
ශවශ් න විධියක් නැහැ. ශ ොකද, ශදොම්ශප ගේණු විතයයි කියන
ගිවි බ ක් ත ත යි ාය පපතවය අධිකවපතය ඒක පට්  න්වශ්ව.
අක්කය නවශයක ඒ කැලමවශ එළි කයන ශවශලවශ  ජ ශට් ඩයය දවලව
නවා ටික කප් න න්වතව ත යි, නශම් ජනතවවශ ශම් ශ ොකක්ද
ශවශ් ශ්  කියලව ෙැලුශ . ළශකොළඹ ගේණු එනවශව.ළ කියලව හව
වංෂය්වනය, ප්රශේ වශවසි්  වංවිාවනව්ව කවශ පවයට ෙැවාවව. ඒ
ශවශලවශ අපට්ව විරුේාවශ කථව කළව. හව වංවිාවනයක් ශවශලව
එදව කයපු විශයෝාතවශ  ජ ාය පපතවය අධිකවපතශේ  වශවහනවශලට
නශම් අය නහපු සිේධිය වම්ේ ාවශ ශම් 25වශැනි දව ත යි නක්
තී් දුවශ ශද් න තිබුශඩු. ඒ වශවශේ ත්ව්වවශයක් උදව වුටව. ඒ
ශකොශහො
වුට්ව අනුය ප්රියදර් න යවපව ඇ තිතු ව ඒ
අ වතයවං ය වය ඇ තිතු ව හැටියට කටුතතු කයපු කවලය තුළ
ඒක ආයම් කළව.
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දැනට වශවය ශදකක කවලයක ඉඳ්  ඒකට ගේණු වය න් නවශව.
ඒක ඉතව ශහොඳි්  පවශ්වවශවශනන යනවශව, ළශදොම්ශප ආවනශේ 
ගේණු විතයක්ළ කියලව. ලව් ත අලගියවශ් න නිශයෝජය ඇ තිතු ව
කි වශව වශවශේ අපට රව නිලාවපත ශකොට්ධවව 133ක් තිශෙනවශව.
30ක විතයයි ගේණු එකතු කය් ශ් . ගේණු එකතු කය් ශ්  නනය
සී වවශල් ටිශක් විතයයි. ශම් කවළ කළ නවකයට ායවාථවනයට
යන පවශර් අතුරු වීනැ දහයක් තිශෙනවශව; ශනවශල් ශදසීයක්
තිශෙනවශව. ඒ ටිශක්වශ්ව ගේණු එකතු කය් ශ්  නැහැ. ඒකට අවශ ය
ය් ත්රසූත්ර  ජලව ඉතුරු රව නිලාවපත වශවම්වශල්ව ගේණු එකතු
කයනවශව නම් ත යි ශහොඳ. ශම්ශක් ත්ව්වවශය එයයි. ප බ ගිය
14වශැනි දව වුට සිේධිය්ව එක්ක ශලොගේ විශයෝායක් ආවශව. මීට
කලි්  නං වශතුය ආපු ශවශලවශ ්ව ඒකට ගේණු ශනනවවශව. ශදොම්ශප
කවළ කළ නවකයට ායවාථවනයට ශතෝයපු ගේණු විතයයි වය
න් ශ් . ශදොම්ශප ප්රවශේය ය ව වවශ්ව එක්ක ගිවි බම් නත ශවශලව
හිටිය්ව ශතෝයලව ශනනවශවශෝව විතයයි වය න් ශ් . ඒක ඉතව ්ව
ශහොඳි්  එතැන සිදු ශවශනවශව.
ඒක, ඇ්වතට කවළ කළ නවකයට විදයව ආයතනයක්;
waste management institute එකක්. කනැයවශ් , මීශතොටමුල්ශල්
වශවශේ කවළ ශනොඩක් ශනොශවශයි තිශේ ශ් . ප බගිය නං වශතුය
ශවශලවශ ්ව ශතෝයපු නැති ගේණු ප්ර වටයක් ශනනැ්ව දැම් ව. ඒ
ශවශලවශ සිේධිය්ව එක්ක වේද ශනොකය සිටියව. 14වශැනි දව
සිේධිශය්  පවාශව ගේණු ශලොපත 11ක් ආවශව. ඒ වාථවනශේ 
්ව
හිටියව. ඒ ශවශලවශ අපි සියලු ශදනව කථව කයලව, ශපොලීසිය
ැනැහ්ව ශවශලව, ළශනනවපු ගේණු ටික ශ් ළ කියලව ඒ ටික වය
න්වතව. එදව ඇවිල්ලව හිටියව අෙව් වා ආයතනශේ  නිලාවපත
හ්ව ශයක්. ශකොළඹ හ නනය ව වශ නිලාවපතතුමියගේ්ව
ඇවිල්ලව හිටියව. ඒ ගේණු ෙවන ශකොට අපි හිටියව. ශතෝයපු නැති
ඒවශව ඒකට දවන ශකොට ඒ ආයතනය වය නිලාවපතයව්ව කි වශව,
ළශතෝයපු නැති ගේණු වය න් න ෙැහැ.ළ කියලව. ඒ ශනොල්ලනු්ව
ශපොශයෝ දු වුටව, ළඅපි ආපහු ශනශන් ශ්  ශතෝයපුවශව.ළ කියලව.
දවශවා තුනකට විතය කලි්  පටවශපු ගේණු ශලොපත නවශයක් ඊට
දවශවා ශදකකට පවාශව අයශනන ආවශව. ඒ ගේණු ශතෝයලව නැහැ. අපි
ශපොලීසිය ශන් වශව ශනන එක ශලොපතයක් ඇයලව ෙැලුවශව ඒ ගේණු
ඔක්ශකෝ ගේණු ශවශලව තිබුටව. ඒ නිවව ත යි අශේ විශයෝාය
පමශ . කිසි ශ ොශහොතක ගේණු වය න් න ෙැහැ කියව අපි
කි ශ නැහැ. පුවශ්ව ප්වවශල තිශෙනවශව, ''ශකොළඹ ගේණු එපව.''
කියව
්ව කි වශවය කියලව. නමු්ව අපි ශ ොශහොතකටවශ්ව එශහ
කි ශ නැහැ; එශහ අවවාවයට ඉල්ලීම් කශළ නැහැ.
අතිනරු ජනවධිපතිතු ව ශම් ආයතනයට කථව කයපු
ශ ලවශ ්ව
කි ශ , ''වර්, ශම්කට වය න් ශ්  ශතෝයපු ගේණු.
ඒක නිවව ඒ විධියට ශනනවශවශෝව ශහොඳයි. එදව ශකොපතයවනු
යජශය්  model එකක් හැටියට ලංකවවශට ලෙව ජ තිශෙන එක
ආයතනය වශන ශම් ආයතනය විනව ශනොකය අපි ආයක්ෂ්ඨව කය
නනිමු. ගේණු ශතෝයලව ශනශන් න කිය් න'' කියලව. ශම් නැන
කථව කයපු අය කි වශව, ''ශකොළඹ ගේණු ටික එකතු කය න් න
ශ ොන තයම් මුදලක් වියදම් කයනවශවද?'' කියලව. ඒ වශවශේ ,
ශ තැන තිශෙන වෆියවවශ නැන කථව කළව. ඒ ආයතනශේ 
නිලාවපත හ්ව යව වහ අප කි ශ , ''අපිට ශම්ක වය න් න්ව
ඕනම. ශම් ශවශනුශවශ්  ඔය ශනොල්ල් ශේ කැප කිරී ශ ොකක්ද?
ශ ච්චය මුදල් වම් වයයක් ශම් ආයතනවශලට ශනවශනවශව. ශම්
වම්ේ ාශය්  ශකොළඹ නනය ව වශ කැප කිරී ශ ොකක්ද?
ශම්ක ඔය ශනොල්ල් ශේ ප්ර ානයක්.'' කියලවයි. ශම් වාථවනයට
ද ් න පුළුවශ්  ශටෝ  70ක්, 0ක් දක්වශව ගේණු ප්ර වටයක්
ප ටයි. ඒ ශකොම්ශපෝවාට් අංනනය ශටෝ  5කට සී ව ශවශලවයි
තිශේ ශ් . ඊට වශැඩිය ද ් න හැකියවවශ නැහැ. ශවවශකශයෝ
හතය, පවාශදනයි ඉ් ශ් . ගේණු ශතෝය් න ශහෝ ශවශන්ව කිසිවශක්
එතැන ජ කය් න ෙැහැ. ශතෝයපු ඒවශව ශනනවශවශෝව විතයක් ශම්
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පවර්ලිශම්් තුවශ

[නරු ක්ලිේ විශීශවකය හතව]

අංනනශේ  වාථවනනත කය් න පුළුවශ් . ඒ නිවව ත යි අපි ඒ
ආකවයයට කි ශ . ශකශව වුවශ්ව, අපි නැවශත නැවශත්ව කිය් ශ් ,
ශම් වාථවනයට ශනොශ්වරූ ගේණු ශනනැල්ලව ශම් ආයතනශේ 
ගුටව්ව ක වවශය නැති කය න් න එපව කියලවයි. ශම්ක
ආදර් යක් -model එකක්- හැටියට අශේ යශට් අශනක් අයට
ශප් වශ් න තිශෙන වාථවනයක්. වම තැනකි්  විශයෝාය එනවශව.
ඒ නිවව ඒ ආකවයයට එන අය ශ තැනට ශනනැල්ලව ශප් වශ් න
ඕනම.
ප බගිය කවලශේ  ශ
ආයතනයට විරුේාවශ කටුතතු කයපු අය
ශන් වශලව, ඒ වශවශේ අශේ ශනෞයවශණීය හව වංෂ ය්වනය ඒ
වාථවනයට වශැඩ කයලව ශම් වාථවනය ශප් වුවශව ඒ අය ශෙොශහො
පැහැ ජ කට ප්ව වුටව. අප්ව එදව ශම් ශේට විරුේා වුටව. නමු්ව
දැ්  ත යි ශම් වශැඩ පිළිශවශශළ ඇ්වත ත්ව්වවශය දකි් ශ් . ශම්ක
වශටිනව වශැඩක්. ශම්ක හපතයවකවයවශ කය ශනන ගිශයෝව ශදොම්ශේ
ශකොට්ධවවශේ  අශේ දරුවශ් ටවශ්ව නැවශත ගේණු ප්ර න
ා යක් ශවශ් ශ් 
නැහැ.
නවි්  නැවවනවයක ඇ තිතු ව කි වශව වශවශේ, ශ්ව මිල ජ න් න
විශේියකශයෝ එන ශකොට හැට්  ටවුශ ්  හැරුණු හැටිශේ 
නුවශයඑළිය පැ්වතට ශලොගේ ගේණු ක් දක් පල්ලම් ශවශලව
තිශෙනවශව. නුවශයඑළිය පට්  න් නශකොට තවශ එකක්. කඳුශපොල්ව
ඒ විධිය යි. එක පැ්වතකි්  ව්වතු ටික ැශයනවශව; ශපොලිති් 
කවලව ශපොශළෝ නරුශ අලි ටික
ැශයනවශව; මුශවශෝ ටික
ැශයනවශව; අද මුළු යට ගේණුවශලි්  ගේණු ශවශලව තිශෙන
ශ ලවවශක, ශම් ආයතනය අශේ ශකොට්ධවවයට වම්පතක් කියන
කවයටය ඒක දැකපු හැ ශකනව පිළින්වතව.
හව
වංෂය්වනය වශැඩ කයවූවශව වශවශේ, ඊශේ  හැ් දමශ විදුහල්පතිවශරු
එක්ක්ව වවකච්ඡව කළව. ඒ වශවශේ , ශම් ආයතනශේ  තිශෙන
වශැදන්වක පිළිෙඳවශ ඇවා ශදශක්  දැකලව ශ්වරුම් න් න ඒ අය්ව
ශම් වාථවනයට කැඳවශව ශනන ගිහිල්ලව ශප් වූවශව.
ඊශේ ්ව
තිශෙනවශව දැක්කව, ''ජප් නු ඇවි්ව ලබුන යක්ෂිතශේ  කවළ
යඳවශනයක් හදන ෙවශට ශෙොරු ආයංචියක් පැතිරී නම්මු ගේපිත
ශවශලව'' කියලව. ශම්ක ත යි හැ තැනක තිශෙන ත්ව්වවශය. ඒ
නිවව අපි ආයවානව කයනවශව ශදොම්ශේ අශේ කවළ කළ නවකයට
ායවාථවනයට ඇවිල්ලව ෙල් න කියලව. ඒ ශවශනුශවශ්  වශැඩ
පිළිශවශළක් හද් න ශවශනවශව. ශම්ක model එකක් හැටියට ත යි
හැදුශ . ගේණු නිකම් ශනන ගිහි්  හලන වාථවනයක් හැටියට ශනොවශ
ශම් විධිශේ  ඒවශව ශප් වශලව, ශදොම්ශේ වශවශේ කවළ කළ නවකයට
ායවාථවන අවශ ය තැ් වශල විදයවනුූලලවශ වාථවනනත කළ ුතතුයි.
ලව් ත අලගියවශ් න නිශයෝජය ඇ තිතු ව කි වශ ආකවයයට,
ගේණු නිකම් ශනන ගිහි්  හලන ශකොට වම්පූර්ට පපතවය පේාතිය
වහ ජල මූලවර සියල්ලක් විනව ශවශලව යනවශව. නැය් ශ්  නැති
ගේණු ඉතව ්ව විදයවනුූලල ආකවයයටයි ශ තැනට ද ් ශ් .

වව වනයශය්  ගේණු ශනොඩක් න්වතව , සියයට දහයක
ප්ර වටයක් ත යි වශළට ද ලව පවා ද ව වශහ් ශ් . නැයන ඒවශව
ශකොම්ශපෝවාට් කයනවශව; අශනක් ඒවශව recycle
කය් න ඒ
වාථවනවශලට -ආයතනවශලට- යවශනවශව. ඉතව ්ව  බළු ප්ර වටයක්
ත යි ශම් වාථවනශේ  කවළ අංනනයට ෙැහැය කය් ශ් . ඉඳුල්
වශැනි ශේ දැම් ව වි වල ප්ර වටයක juice එකක් හැශදනවශව. ශම්
කවළ අංනනයට ෙට system එකක් ද ලව තිශෙනවශව. ශතෝයන ලද
කවළ දැම් ව ඒවශව ඔක්ශකෝ ඇවිල්ලව ශවශන filter ශවශලව treat
කයලව ත යි වශතුය එළියට එ් ශ් . ශම්කට කළවශම් ගේණු
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දැම්ශ ෝව ඒ ෙටවශලට හව පපත වටශය්  juice නලලව ඒ
systems සියල්ල වවු්වතු ශවශ් න්ව පුළුවශ් . දැ්  කයන ර යට
ශතෝයපු, නැය් ශ්  නැති ටික දැම් ව ඉඳුල් නැති නිවව එශහ
juice එකක් හැශද් ශ්  නැහැ. එතශකොට ඉතව ්ව ශහොඳට,
ගුටව්ව ක වවශශය්  ශ
ආයතනය කවලයක් පවශ්වවශව ශනන
ය් න පුළුවශ් .
ව නැගි්  නැනට නැවශත වශතවවශක් තක් කය් ශ් , අපි
අවවාවයට විධියට ගේණු ශවශනුශවශ්  වට්  කශළ නැහැයි කියන
එකයි. අපි එදව ශදොම්ශේ කවළ කළ නවකයට ායවාථවනය
හදන ශවශලවශ ්ව ැනැහ්ව වුටව, දැ්  ශම්ක ආයක්ෂ්ඨව කය න් න
ැනැහ්ව වශ් න්ව අපට සිේා ශවශලව තිශෙනවශව.
ව හය අය කියනවශව, ශම්ශක්  ශේ පවලන වශවසි න් න
හදනවශව කියලව. ශම්ශක්  අපට කිසි ශේ පවලන වශවසියක් අවශ ය
නැහැ. අශේ ප්රශේ ශේ  ජනතවවශ්ව එක්ක ජීවශ්ව වශන නිශයෝජිතශයෝ
හැටියට ජනතවවශ්ව ව ඟ අපි ඒ කටුතතු කයනවශව. අපි ශම්
ආයතනය ආයක්ෂ්ඨව කය න් න ඕනම. අප සියලු ශදනවට ශම්
වාථවනය ශප් වශව, සියලු ශදනව දැනුවශ්ව කයලව, ශම් වශවශේ තවශ්ව
ආයතන පිහිටුවශව ශම් ප්ර න
ා ය විවඳ් න ඕනම. මීට ශපය කි වශව
වශවශේ එක එක්ශකනවට ඇන්ල්ල නැගු කයලව වශැඩක් නැහැ. අප
සියලු ශදනව ශම් වම්ේ ාශය්  වශනකී
වය න් න ඕනම. ශම්
සිේධිශේ  ජ එහවට ශ හවට ශෙෝලය pass කයලව වශැඩක් නැහැ.
වශැල්ලම්පිටිශේ  ගේණු ක් දට අක් නටශ්  lunch sheet එකකි් 
හපත ශම් සියලු ශදනව දවයක ශවශලව ඇති. ඒක ත යි ඇ්වත.
මූලවවනවරූඪ නරු ් ්රීතු නි, ට ශම් අවශවාථවවශ ලෙව  ජ
වම්ේ ාශය්  ඔෙතු වට වාතුතිවශ් ත වශනවශව. විශ ෂ්ඨශය්  අද
දවශශව වවකච්ඡව කළ ශේවශල් සියල්ල ශහොඳි්  ශ්වරුම් ශනන, ශම්
තුළි්  සිදු වුණු ජීවිත හවනි්ව එක්ක ඇති වූ අවශවවනවවශ් ත
ත්ව්වවශය පිළිෙඳවශ ශ්වරුම් ශනන ශ තැනි් වශ්ව අශේ ශම්  බ් දය
නැවශයිශ්  කවළ කළ නවකයටය කය් න කටුතතු කය් න සියලු
ශදනවට ක්තිය ලැශබ්වශව කියලව ව ප්රවර්ථනය කයනවශව.
ශෙොශහො වාතුතියි.

ෙුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශෙොශහො වාතුතියි.

එකල් 2හි ප්ේලාව අ. භා. 6.30 වුප්යන් මූලාසනාරූඪ ෙුණ
මන්ත්රීතුමා විකුන් රන්නය ප්නොවිමසා පාර්ලිප්ේන්තුව කල් 2 තබන ලදී.
පාර්ලිප්ේන්තුව ඊට අනුකූලව, අ ිනන සභා සේමතිය අනුව,
ව017 මැයි මස 03වන බ ා ා අ. භා. 1.00 වන ප්තක් කල් 2 ගිප්ේ ය.

அப்தபொழுது பி.ப. 6.30
ைணியொகிெிடசெ, ைொண்புைிகு
தமலமைதொங்கும்
உறுப்பினர் அெர்கள் ெினொ ெிடுக்கொைசலசய
பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமெத்தொர்.
அதன்படி
பொரொளுைன்றம்,
அதனது
இன்மறய
தீர்ைொனத்திற்கிணங்க, 2017 சை 03 புதன்கிழமை பி.ப.1.00 ைணிெமர
ஒத்திமெக்கப்பட்டது.

It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on
Wednesday, 03rd May, 2017, pursuant to the Resolution of
Parliament of this Day.

සැ.යු.
ශ
වශවර්තවශ අවශවවන මුද්රටය වඳහව වාවශකීය නිවශැයනැ කළ ුතතු තැ්  දක්වශනු පතසි ් ්රී්  මි්  පිටපතක් ශනන නිවශැයනැ කළ ුතතු
ආකවයය එහි පැහැනැලිවශ ලගේණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශදවතියක් ශනොඉක් වශව හැන්සාඩ් වංවාකවයක ශවශත ලැශෙන ශව එවිය ුතතුය.

குறிப்பு

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ
திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் செண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks
of receipt of the uncorrected copy.

Contents of Proceedings

:

Final set of manuscripts
Received from Parliament

:

Printed copies dispatched

:

හැන්සාඩ් වාර්තා
ප්කොළඹ 5, ප්පොල් 2ප්හේන්ප්ෙොඩ, කිුණළපන පාද, අංක 163 දන ස්ථානප්යහි පිහිටි
දජප්ේ රවතත්ති ප් පාර්තප්ේන්තුප්ේ පිහිටි දජප්ේ රකානන කාර්යාංනප්යන්
මිල දී ෙත හැක.
ප්මම හැන්සාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk ප්වේ අඩවිප්යන්
බාෙත හැක.

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள
இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்சஹன்தகொட, தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள
அரசொங்க தகெல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்
பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம்.
இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து
பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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