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අනුස්මාත්ණ ස්මාතා්කා ෂක තැනීමාත සහ විදී පමක කිරීමාත 
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පූ. භා. 10.30  පාර්ලිගම්් ුරව රැසන විය.   

නිගයනාය  කාරක සභාපතිුරමා ගගු ගසල්වම් අෛඩ්කකලනාද්  
මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.30 மணிக்குக் கூடியது.  

குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண்புமிகு  தசல்வம் 

அகடக்கலநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.  

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE  HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
 

 
විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியினது அறிக்கக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இலங்ககச் சனநாயகச் ரசாசலிசக் குடியரசின் 

அரசியலகமப்பினது 154(6)ஆம் உறுப்புகரயின் பிரகாரம்- 

 

· 2009ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான கணக்காய்வாளர் 

தகலகம அதிபதியின் அறிக்ககயின் மூன்றாவது 

ததாகுதியின்  Vஆம் பகுதி;  

· 2010ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான கணக்காய்வாளர் 

தகலகம அதிபதியின் அறிக்ககயின் மூன்றாவது 

ததாகுதியின்  VIஆம் பகுதி;  

· 2011ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான கணக்காய்வாளர் 

தகலகம அதிபதியின் அறிக்ககயின் மூன்றாவது 

ததாகுதியின்  VIஆம் பகுதி; 

· 2012ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான கணக்காய்வாளர் 

தகலகம அதிபதியின் அறிக்ககயின் மூன்றாவது 

ததாகுதியின்  IX ஆம் பகுதி;  

· 2014ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான கணக்காய்வாளர் 

தகலகம அதிபதியின் அறிக்ககயின் இரண்டாவது 

ததாகுதியின் XXIIஆம் பகுதிகயயும் மூன்றாவது 

ததாகுதியின்  VIIIஆம் பகுதிகயயும் ; மற்றும் 

· 2015ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான கணக்காய்வாளர் 

தகலகம அதிபதியின் அறிக்ககயின் இரண்டாவது 

ததாகுதியின் XIXஆம் பகுதிகயயும்  

தகௌரவ சபாநாயகாின் சார்பாக நான் சமர்ப்பிக்கின்ரறன்.  

ගු ල්කෂනම්  කිරිඇල්ල  මහතා (උසසන අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාතයුරමා සහ පාර්ලිගම්් ුරග  

සභානායකුරමා) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

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

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, “එකී වාර්තා මුඛද්රණ  
කාළ යුතුම ”යි මාතා ශ ෝජනා කා්නවා. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලින්   සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය ක  ුතුරයි  නිගයනග කරන ලී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
ලිිළ ගල්ඛනාිනය ිළිතගැ් වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගු ගය් ත කුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ 
පාර්ලිගම්් ුර ප්රතිසසසනකරණ  අමාතය හා ණණ්ු  ප්කෂග   

ප්රධ්ාන සසවිධ්ායකුරමා)  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க - காணி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சியின் முதற்ரகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, මාතමාත වැල්ි  කාර්මාතාන්ත 
අමාතාතයතුමමාතා ශවනුශවන් පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිිපපමක කා්ටු. 

(i)   2015 වර්   සඳහා ශ්රී  ාකාා ්බර් පර්ශේ ණා තනශේ 
වාර්ෂිකා වාර්තාව; සහ   

(ii)   2015 වර්   සඳහා ්බර් සාවර්ධන ශදපාර්තශේන්තුමශේ 
කාාර්  සාධන වාර්තාව. 

එමාත වාර්තා කාිෂිකාර්මාත  හා ඉඩේ පිළිබඳ කාශිකා අධීෂක ණ 
කාා්කා සාාව ශවත ශ ොමුඛ කාළ යුතුම ැයි මාතමාත ශ ෝජනා කා්ටු.    

 
ප්රශ්නනය විමසන ලින්   සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගප්තසම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු  සුස් ත පසිකනිලගම් මහතා (රාාය පරිපාලන හා 

ක මනාකරණ නිගයනාය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலரம - தபாது நிர்வாக மற்றும் 

முகாகமத்துவ பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ශකාොසව්මකත, ත ාගමාත 

ුතුම්, ශද්වා  පා්, අාකා 266/4  න සථ්ානශ දී පිදීටි දූවවමකත 
්රඡා සාගමාතශේ සාාපයෙ දමාත න්යෙ නෂකකාාල්ට මාතහමකටු ශගන් 

 ැබුණු ශපමකසමාතෂක මාතමාත පිළිගන්වටු.  

1485 1486  



පාර්ි ශේන්තුමව 

ගු අගශ්න්ක අගේසිසහ මහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ුවව්  
ගසේවා නිගයනාය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு அரசாக் அரபசிங்க - ரபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் ரசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, වැ ආ ව, 
ඇහැ ශගො ආ , ගිනිකා්ාව  න සථ්ානශ දී පදිාචි කර්.පී. කනන්ද 

පද්මාතවිිප මාතහතාශගන්  ැබුණු ශපමකසමාතෂක මාතමාත පිළිගන්වටු.  

 
ගු ාය් ත සමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, වාද්දූව, මාතාව , 

ශමාතොශ්ොන්තුමඩුව පා්, අාකා 28 ද්න සථ්ානශ දී පදිාචි එේ.එස්. 

ශපශර්්ා මාතහතාශගන්  ැබුණු ශපමකසමාතෂක මාතමාත පිළිගන්වටු.  

 
ඉිනරිප්ත කරන ලද ගප්තසම්  මහාන ගප්තසම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය ුතුර යි  නිගයනග කරන  ලී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 
ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
්ර න් අාකා   - 829/'  6- (2), ගරු බුද්ධිකා පයේණ මාතහතා. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, මාතා එමාත ්ර ්න  අහනවා.  

 
ගු වජිර අගේවර්ධ්න මහතා (සනවගද්ශ් ක ුතුර 
අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு  வஜிர அரபவர்தன - உள்நாட்டலுவல்கள் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ශමාතමාත ්ර ්න ට පිළිතුම  ්

 බා දීමාත සඳහා මාතා සයෙ ශදකාකා කාා  ෂක ඉ ආ ා විටිනවා.  
 
ප්රශ්නනය මුර ිනනකී ඉිනරිප්ත කිීමම  නිගයනග කරන ලී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
්ර න් අාකා 2 -  2 5/'  6- (3), ගරු පද්මාත ුද  ාන්ත 

ගුණශසේකා් මාතහතා. 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, මාතා එමාත ්ර ්න  අහනවා.  

ගු වජිර අගේවර්ධ්න මහතා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அரபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ශමාතමාත ්ර න් ට පිළිතුම  ්

 බා දීමාත සඳහා මාතා සයෙ ශදකාකා කාා  ෂක ඉ ආ ා විටිනවා.  
 

ප්රශ්නනය මුර ිනනකී ඉිනරිප්ත කිීමම  නිගයනග කරන ලී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ාලජීවී වගා වයාපතතිය   මඩකලපව ිනසනරි්කකය 

நீாின வளர்ப்பு வலயக் கருத்திட்டம்:மட்டக்களப்பு 

மாவட்டம் 
AQUACULTURE PROJECT: BATTICALOA DISTRICT  

 

1391/’ 6 

3. ගු බ් දුල ුවණවර්ධ්න මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ධීව් හා ජ ජ සේපමක සාවර්ධන අමාතාතයතුමමාතාශගන් ඇසූ 

්ර න්  - (2): 

(අ) (i) මාතඩකා පුව දිසත්්රිෂකකාශ දී ජ වී ව වගා කා ාප ෂක 
පිදීවල වශේ දැවැන්ත වයාපියෙශ දී  ලිි කා කාටයුතුම 
ශවනුශවන් 20 6 අ වැ  ශ ෝජනා අාකා  5 ට 
අනුව ශවන් කා්න  ද රුපි  ආ ටුි  න  00කා 
්රයෙපාදනශ න්, වර් ාවසාන  වනල්ට මාතහා 
ාාණ්ඩාගා්   ල්වින් බා දුන් මුඛද  ශකාොපමාතණද;  

 (ii) ඉහත වයාපියෙ  සඳහා ශවන් කා  ් ඇයෙ ඉඩේ 
අෂකකා  ්්රමාතාණ  ශකාොපමාතණද; 

 (iii) ශමාතමාත වයාපියෙ  සඳහා වූ වයාපියෙ වාර්තාව 
ඉදිිපපමක කා්න්ශන්ද; 

 (iv) 20 7 වර් ශේදී ශමාතවැනි ජ වී ව වගා කා ාප 
දිවයිශනදී අශනකුමක ්රශද් ව මක ක්ේා කා්නු 
 බන්ශන්ද; 

  න්න එතුමමාතා ශමාතමාත සාාවට දන්වන්ශනදීද? 

(ක) ශනො එශසේ නේ, ඒ මාතන්ද? 
 

 கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

 (அ) (i) மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நீாின வளர்ப்பு 

வலயதமான்கறத் தாபிக்கின்ற பாாிய 

கருத்திட்டத்தின் ஆரம்ப நடவடிக்கககளுக்காக 

2016ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்டத் 

தின் 151ஆம் இலக்க முன்தமாைிவுக்கு அகமய 

ஒதுக்கப்பட்ட  100 மில்லியன் ரூபாய் நிதி 

ஏற்பாட்டில் ஆண்டு இறுதியாகின்றரபாது 

தபாதுத் திகறரசாியினால் வைங்கப்பட்ட நிதித் 

ததாகக எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 (ii) ரமற்படி கருத்திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

காணிகளின் ஏக்கர் அளவு எவ்வளவு 

என்பகதயும்; 

 (iii) ரமற்படி கருத்திட்டத்திற்கான கருத்திட்ட 

அறிக்கககயச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 (iv )  2017ஆம் ஆண்டில் இவ்வாறான நீாின வளர்ப்பு 

வலயங்கள் நாட்டின் ஏகனய பிரரதசங்களிலும் 

ஆரம்பிக்கப்படுமா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

1487 1488 
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asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the amount of money  provided by the 
General Treasury as at the end of the year, 
out of the provision of Rs. 100 million 
allocated as per proposal No. 151 of Budget 

2016, for the initial arrangements of the 
mega project to establish an aquaculture 
zone in the District of Batticaloa; 

 (ii) the extent of land  that has been allocated 
for the above project; 

 (iii) whether the project report regarding this 
project will be tabled; and 

 (iv) whether aquaculture zones will be 
established in the other areas of the island as 

well in the year 2017? 

(b) If not, why? 

 
ගු ගය් ත කුණාතිලක මහතා   
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ධීව  ් හා ජ ජ සේපමක 
සාවර්ධන අමාතාතයතුමමාතා ශවනුශවන් මාතා එමාත ්ර න් ට පිළිතුම  ්

ශදනවා. 

(අ) (i) ශමාතමාත වයාපියෙ  සඳහා ්රයෙපාදන ශවන් කා  ්යෙබුණ 
ද, මාතහජන නිශ ෝජිත න්ශ  හා ්රශද් ශේ 
ජනතාවශ  ල්ශ්ෝධතාව  ශහේතුම ශකාොට ශගන 
වයාපියෙ  ක්රි ාමකමාතකා කිරීමාතට ශනොහැකි  වමාත මාතත 
ාාණ්ඩාගා් ශ න් මුඛද ආ  බා ශගන ශනොමාතැත. 

 (ii) ශමාතමාත වයාපියෙ  මාතඩකා පුව දිසත්්රිෂකකාශේ 
ශකාෝ්ශළේපමකතුම ුතුම  ් ්රාශද්ය   ශ ආකාේ 
බ ්රශද් ශේ වාකාශර් ග්රාමාතශේ ක්රි ාමකමාතකා කිරීමාත 
සඳහා ඉඩේ අෂකකා  ් 2775ෂක (ශහෂකශට ා්  
   0ෂක)  ශතෝ්ා ශගන ඇත. ශමාතමාත වයාපියෙ  
ක්රි ාමකමාතකා කිරීමාත සේබන්ධශ න් මාතහජන 
නිශ ෝජිතයින්ශ  හා මාතහජනතාශ  ල්ශ්ෝධ  මාතත 
දිසත්්රිෂක සාවර්ධන කාටුවලව ශමාතමාත වයාපියෙ    සඳහා 
ඉඩමාත  බා ශනොශදන  දී. 

 (iii)  වයාපියෙ වාර්තාව ඇමුඛණුමාත   මාතන්න් දෂකවා ඇත. 

එ  මාතා සභාගත* කා්නවා. 

 (iv) 20 7 වර් ශේ ජ වී ව වගා කර්ථිකා කා ාප 02ෂක 
මාතන්නා් මාත හා හේබන්ශතොට ඉදි කිරීමාත සඳහා 
කාටයුතුම ක්ේා කා  ්ඇත. 

 (ක) පැන ශනොනඟී. 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ධීව් හා ජ ජ සේපමක සාවර්ධන ්ාජය 

ඇමාතයෙතුමමාතා පැටුණ විටිනවා. අව ය නේ එතුමමාතාශගන් අතුමරු ්ර න් 
අහන්න පුළුවන්. 

ගු බ් දුල ුවණවර්ධ්න මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශහොඳයි. මාතශ  පළමුඛවන අතුමරු ්ර න්  මාතා ගරු ්ාජය 
ඇමාතයෙතුමමාතාශගන් අහනවා.  ගරු ්ාජය ඇමාතයෙතුමමාතනි, මාතඩකා පුව 
දිස්ත්රිෂකකාශේ අෂකකා් 2,700ෂක වැනි ල් ා  මිටු ්රශද්  ෂක ශමාතමාත 

වයාපියෙ  සඳහා ශවන් කා්ශගන යෙශබන්ශන් ඉතා ශහොඳ අදහවින් 
යුතුමවයි. ඒ සඳහා ්ාජය අ  වැශ න් රුපි  ආ ටුි  න  00කා 
මුඛද කුමක ශවන් කා් ා යෙශබනවා. මාතා අහන්ශන්, අ  වැ  

ශ ආතනශ න් මුඛද ආ ශවන් කාශළේ, මාතඩකා පුශේ ශේ කි න 
ස්ථානශේ ශමාතවැනි වයාපියෙ ෂක සකාස ් කිරීමාත සඳහා  කායතා 
අධය න ෂක ශකාොට, නි ්චිත ශ සමාත වයාපියෙ වාර්තාවෂක සකාස ්
කා් ා ඉව් වුණාට පසශ්සේද, ඊට ශප්ද කි න එකායි. 

 
ගු ිනලිප් ගවදණරච්ික මහතා (ධීවර හා ාලා සම්ප්ත 
සසවර්ධ්න රාාය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி - கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
අ  වැ  ශ ආතනශ න් මුඛද ආ ශවන්කා්න්න  කායතා වාර්තා 

හදන්න අව යතාවෂක නැහැ. නමුඛමක, ඒ පිළිබඳව වාර්තා හද ා 

අශප් ධීව් හා ජ ජ සේපමක සාවර්ධන අමාතාතයාා ශ න් ඒවා 
ක්රි ාමකමාතකා කා්න්න කාටයුතුම කා් යෙශබනවා. මුඛද ආ ශවන්කා්න්න 
ඉ ආලීේ කා් ා යෙශබනවා. 

 
ගු බ් දුල ුවණවර්ධ්න මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔබතුමමාතා කාැබිනට් මාතණ්ඩ ශේ දීටපු ඇමාතයෙව්ශ ෂක ශනොවන 

නිසාමක, ඒ වාශ මාත මාතමාත මුඛද ආ අමාතාතයාා ශේ සහ කාැබිනට් 
මාතණ්ඩ ශේ විටි ඇමාතයෙව්ශ ෂක ව ශ නුමක මාතශ  දැනීශේ හා 
ල් ව්ාසශේ හැටි ට කි න්න පුළුවන්, අ  වැ  ශ ආතන කින් 

මුඛද ආ ශවන්කා්න ල්ට ඒ සඳහා නි ච්ිත ශ ෝජනාව කාැබිනට් 
මාතණ්ඩ  ට ඉදිිපපමක කා් ා, එමාත ශ ෝජනාව සඳහා අව ය 
්රයෙපාදන ඊට පුවව එන අ  වැ  ශ ආතනශ න් ශවන්කා් ගන්නා 

බව. සමාතහ් ල්ට මාතමාත ඔබතුමමාතා ත්ේ දන්ශන් නැයෙශවන්න පුළුවන්. 

 
ගු ිනලිප් ගවදණරච්ික මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ධීව් ල්   තමාතයි මාතට අදාළ ශවන්ශන් ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා. 

 
ගු බ් දුල ුවණවර්ධ්න මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ, ධීව් subject එකා මාතට වඩා ඔබතුමමාතා දන්නවා. ඒ නිසා මාතමාත 
ගරු ඇමාතයෙතුමමාතාශගන් ඉ ආ ා විටින්ශන් ශේකායි. දැන් අෂකකා  ්
2,700ෂක අයියෙ කා්ශගන යෙශබනවාශන්. එශසේ අයියෙ කා්ශගන 

යෙශබන ඉඩමාතට ශමාතොකාෂකද කා්න්ශන් කි න එකා පිළිඳව ඔබතුමමාතා 
ල්   ාා් අමාතාතයව් ාමක සමාතෙ සාකා්ඡඡා කා් ා ශේ ගරු සාාවට 
දැන්වූශවොමක ශහොඳයි. 

 
ගු ිනලිප් ගවදණරච්ික මහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මාතමාත ගරු ඇමාතයෙතුමමාතාමක සමාතෙ සාකා්ඡඡා කා් ා ඒකා ශේ ගරු 

සාාවට දැනුේ ශදන්නේ. 

1489 1490 

———————————- 
* ඇමුුම ඉිනරිප්ත ගනොකරන ල .ී 
   இகணப்பு  சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

   Annex not tendered. 



පාර්ි ශේන්තුමව 

ඝන හා විදු්ත අපද්රවය ක මනාකරණ වයාපතති  
ගව්  ක  මුදල 

திண்ம  மற்றும் இலத்திரனியல் கைிவுப்தபாருள் 

முகாகமத்துவக் கருத்திட்டங்கள்: ஒதுக்கிய பணம்  
SOLID AND e-WASTE  MANAGEMENT PROJECTS: FUNDS 

ALLOCATED  

1468/’ 6 

4. ගු චමි් ද වි ගේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පළාමක සාා හා පළාමක පා න අමාතාතයතුමමාතාශගන් ඇසූ ්ර න්  - 
(2) 

(අ) (i) 2010 වර් ශේ විට ශේ දෂකවා ඝන අපද්රවය 
කාළමාතනාකා්ණ  සඳහා අමාතාතයාා   ල්වින් 
ක්ේා කා  ්ඇයෙ වයාපියෙ සාතයාව ශකාොපමාතණද; 

 (ii)  එමාත වයාපියෙ ක්රි ාමකමාතකා කිරීමාත සඳහා එෂක පළාමක 
පා න ක තන කාට  බාදුන් අ්මුඛද ආ ්රමාතාණ  
ශවන් ශවන් ව ශ න් ශකාොපමාතණද; 

 (iii)  2010 වර් ශේ විට ශේ දෂකවා එමාත වයාපියෙ 
සේබන්ධශ න් ශගන ඇයෙ පි ව  ්කාවශර්ද; 

 (iv) ල්දුමක අපද්රවය කාළමාතනාකා්ණ  සඳහා 
අමාතාතයාා   ශගන ඇයෙ පි ව  ්කාවශර්ද; 

 (v)  වමකමාතන්  හපා න ්ජ   ටශමක ඝන අපද්රවය 
කාළමාතනාකා්ණ  හා ල්දුමක අපද්රවය 
කාළමාතනාකා්ණ  සේබන්ධශ න් ඉදිිපශේදී 
ගැනීමාතට අශප්ෂකෂිත පි ව  ්කාවශර්ද; 

  න්න එතුමමාතා ශමාතමාත සාාවට දන්වන්ශනදීද?  

(ක) ශනො එශසේ නේ, ඒ මාතන්ද? 
 

 மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் 

ரகட்ட வினா:  

(அ) (i )  2010ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் இற்கறவகர 

திண்மக் கைிவுப் தபாருள் முகாகமத்துவத்துக் 

காக அகமச்சினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கருத் 

திட்டங்களின் எண்ணிக்கக எத்தகனதயன்பகத 

யும்; 

 (ii) இந்தக் கருத்திட்டங்ககள நகடமுகறப்படுத்து 

வதற்காக ஒவ்தவாரு உள்ளூராட்சி மன்றத்திற் 

கும் வைங்கப்பட்ட நிதியின் அளவு தவவ்ரவாறக 

எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 ( i ii )  2 0 10ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் இதுவகர 

ரமற்படிக் கருத்திட்டங்கள் ததாடர்பாக எடுக்கப் 

பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 ( iv )  இலத்திரனியல் கைிவுப்தபாருள் முகாகமத்து 

வத்துக்காக அகமச்சு எடுத்துள்ள நடவடிக்கக 

கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 ( v )  தற்ரபாகதய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ் 

திண்மக் கைிவுப்தபாருள் முகாகமத்துவம் மற்றும் 

இலத்திரனியல் கைிவுப் தபாருள் முகாகமத்துவம் 

ததாடர்பாக எதிர்காலத்தில் ரமற்தகாள்வதற்கு 

எதிர்பார்க்கப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of projects that have been  
commenced by the Ministry for solid waste 
management  from  the year 2010 up to 
now; 

 (ii) the funds provided to each local authority to 
implement the aforesaid projects, 
separately; 

 (iii) the steps that have been taken in regard to 
the aforesaid projects from the year 2010  
up to now; 

 (iv) the steps taken by the Ministry for e -waste  
management; and 

 (v) the steps expected to  be taken in the future 
under this Government of Good 
Governance for solid waste management 
and e-waste management? 

(b) If not, why? 

 
ගු ෆි සර් මුසනතාපා මහතා (ප ා්ත සභා හා ප ා්ත පාලන 

අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா - மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சர்) 

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

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, මාතා එමාත ්ර න් ට පිළිතුම  ්

ශදනවා. 

(අ) (i) වයාපියෙ සාතයාව 284කි. 

 (ii)  බාදී ඇයෙ අ්මුඛද ආ ්රමාතාණ  ඇමුඛණුේ අාකා ( ) A, 
B, C, D, E. F. G හා ඇමුඛණුේ අාකා (2) ශ ස 
ඉදිිපපමක කා  ්ඇත. ඇමුඛණුේ සභාගත* කා්ටු. 

 (iii) 2010 විට 20 6 දෂකවා වි ලුමාත වයාපියෙ අවසන් 
කා  ්පළාමක පා න ක තන ශවත ාා් දී ඇයෙ අත ,් 
20 7 වර් ශේ වයාපියෙ තවදු්ටමක ක්රි ාමකමාතකා 
කා්ටුන් පවතී. 

 (iv)  මාතධයමාත පිපස  ්අධිකාාිපශේ අධීෂක ණ   ටශමක ඉවල 
කා්නු  ැශේ.   

  (v)  වමකමාතන්  හපා න ්ජ   ටශමක ඝන අපද්රවය 
කාළමාතනාකා්ණශේ ්රධාන අාග වන කාසළ 
වර්ගීකා්ණ , කාසළ ්රයෙක්රීකා්ණ , කාසළ අවමාත 
කිරීමාත  නාදි කාටයුතුම මාතහවැි  සාවර්ධන හා පිපස  ්
අමාතාතයාා  , මාතහා නග  ්හා බසන්ාදී  ්සාවර්ධන 
අමාතාතයාා   හා ශමාතමාත අමාතාතයාා   පළාමක සාා 
සහ පළාමක පා න ක තනව  සහාාගිමකවශ න් 
විදු කිරීමාතට ක්රි ා මාතාර්ග ශගන ඇයෙ අත ,් 
20 6.  .0  විට වි ලුමාත මාතහා නග  ්සාාව  කාසළ 
වර්ගීකා්ණ කාටයුතුම ක්ේා කාළ අත ,් 
20 7.06.0  විට වි ලුමාත නග  ්සාා හා ්රාශද්ය   
සාාව ද ක්රි ාමකමාතකා කිරීමාතට පි ව  ්ශගන ඇත. 

  ඊට සමාතගාමීව ශකාොළඹ හා ගේපහ දිසත්්රිෂක පදනේ 
කා්ගමක කාසළ මාතන්න් ල්දුි   ජනන වයාපියෙ 
ඇ්ඹීමාතට මාතහා නග  ් හා බසන්ාදී  ් සාවර්ධන 
අමාතාතයාා   කාටයුතුම කා  ් ඇයෙ අත ,් එ  
ක්රි ාමකමාතකා කිරීමාත බසන්ාදී  ් පළාමක සාාව හ්හා 
විදු කා්න අත ,් ඉදිිප මාතාස 06 තුමළ දී පළාමක 09 තුමළ 
ශමාතමාත අමාතාතයාා ශේ ්රයෙපාදන මාතත  ාන්ත්රිකා 
ශකාොේශපෝසට්් නි ප්ාදන  න්ත්ර සථ්ාපන  කිරීමාතට 
සැ ුවේ කා  ් ඇත. ඒ පිළිබඳව වැඩි ල්සත්  ්
ඇමුඛණුේ අාකා 2දී දෂකවා ඇත. 
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2017 සැප්තැේබර් 08 

  ල්දුමක අපද්රවය කාළමාතනාකා්ණ  මාතධයමාත පිපස  ්
අධිකාාිප  තවදු්ටමක විදු කා්න අත ,් ජපානශේ 
ජයිකාා ක තනශේ තාෂක ණිකා සහාශ න් ල්දුමක 
අපද්රවය කාළමාතනාකා්ණ ද ඇතුමළු කාසළ 
කාළමාතනාකා්ණ  පිළිබඳව වුහාමකමාතකා සැ ැසම්ාතෂක 
-Master Plan- සකාස ්කිරීමාත සඳහා වැඩසටහනෂකද 
සකාස ්කා  ්ඇත. 

  (ඇමුඛණුේ අාකා 2  ටශමක 20 7 කාසළ 
කාළමාතනාකා්ණ වැඩසටහන අමුඛණා ඇත.)  

(ක)  අදාළ ශනොශේ. 

 
ගු චමි් ද වි ගේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු අමාතාතයතුමමාතනි, පිළිතුම්  බා දීමාත පිළිබඳව ශබොශහොමාත 
ස්තුමයෙයි. පළාමක පා න අමාතාතයව් ා හැටි ට ඔබතුමමාතා ල් ා  
කාාර්  ාා් ෂක කා්ටුන් බසන්ාදී් පළාශමක ඝන අපද්රවය 

කාළමාතනාකා්ණ වැඩසටහන් සේබන්ධශ න් කාටයුතුම කාළා. 
මුඛි න්මාත ඒ පිළිබඳව අපශ  ්රණාමාත  ඔබතුමමාතා ශවත පුද කා්න්න 
ඕනෑ. පළාමක පා න ක තන ෂක නිශ ෝජන  කාළ මාතන්ත්රීව් කු 

හැටි ට මාතා ශේ කාා්ණ මක කි න්න ඕනෑ.  

2012, 20 3 වර් ව  පළාමක පා න අමාතාතයාා ශේ ඝන 
අපද්රවය කාළමාතනාකා්ණ ත්ග යෙබුණා. පළාමක පා න ක තනව  
විදු කා්න ඒ කාටයුමකත  ෂකයෙමාතමක කා්න්න ුපශදස් ශදටුන් ක්රි ා 

කා්ශගන ගි ා. එවැනි ත්ගවි න් දිවයිශන් ්රථමාත ස්ථාන  අපි 
අතණ්ඩව  බා ගමකතා. එදා ඒ ඝන අපද්රවය කාළමාතනාකා්ණ 
මාතධයසථ්ානව  යෙබුණු අඩු පාඩු දැකා ා අපි ක්රි ාමකමාතකා වුණා. ඒ 

නිසා තමාතයි අපි ඒ ත්ගවි න් ජ ග්රහණ  කාශළේ. ගරු 
අමාතාතයතුමමාතනි, ඒ තුමළින් මාතමාත ඔබතුමමාතාට ශ ෝජනා කා්න්න 
බ ාශපොශ්ොමකතුම වන්ශන් ශමාත යි. බණ්ඩා්ශව  නග  ්සාාව තුමළ 

යෙබුණ මිටු ්රමාතාණ  පුළු ආ කා් ා තමාතයි මාතහ නග  ්සාාවෂක කාශළේ. 
එදීදී අපට ්ර න්  වුශණ්, කුණු දමාතන මාතධයස්ථාන  තුමළ ඒකා ්ාය  
ශව්ඡක කුණු ්රමාතාණ ට අලුමක වසේ ටිශෂක කුණු ශගනිදී ආ ා දා 

ගන්න ්රමාතාණවමක ඉඩ කාඩ යෙබුශණ් නැයෙ එකායි. ඒ නිසා මාතමාත 
ුපක්රමාත ෂක පාල්්ඡචි කාළා. ්රශද් ශේ ශගොල් ජනතාව ල් ා  
්රමාතාණ ෂක ඉන්න නිසා මාතහ නග් සාා අ්මුඛදි න් කුණු හ න 
මාතැෂින් 3ෂක අ්ශගන දීර්ඝ කාා  ෂක යෙසශ්සේ ඒකා්ාය  වුණු කුණු 

ටිකා අපි හ  ා, ඒ කාාබනිකා ශපොශහෝ අශළල් කා් ා එකා 
පැමකතකින් සාාවට කදා මාතෂක ගමකතා හා සමාතානව කුණු දැමීමාත 
සඳහා ඉඩ කාඩමක  බා ගමකතා. එදීදී ල්ශ ේ ශ න්මාත  කාඩ, 

ශපොි තීන් සහ තවමක ද්රවය අශළල් කා්න්නමක කාටයුතුම කාළා. 
මීශතොටමුඛ ආශ ආ යෙශබන ල් ා  කුණු කාන්දටමක මාතමාත ්රාශ ෝගිකාව 
කා්පු පුාචි මාතහ නග් සාාශේ ක්රි ාදාමාත  ක්රි ාමකමාතකා වුශණොමක, ශේ 

්රශද් ශේ ශගො වන් නැතමක මාත ආ වගාවට, ශගවතුම වගාවට අව ය 
කා්න කාාබනිකා ශපොශහෝ ටිකා ශදන්න පුළුවන්. එශහමාත කා්න්න 
පුළුවන් කි න එකා මාතමාත දැෂකකාා. ඒ නිසා ගරු ඇමාතයෙතුමමාතාශ  

අමාතාතයාා    ටශමක ඒකා ්ාය  ශව ා යෙශබන ල් ා  කුණු ශගොඩ 
කුණු හ න ල් ා  මාතැෂින් 5ෂක, 6ෂක දා ා ශපොශහෝ බවට 
පිපවර්තන  කා් ා පා් අයිශන් ඒවා ශගොඩ ගහ ා යෙබුණමක 

හැශමාතෝමාත අ්ශගන  යි කි  ා මාතමාත ල් ්වාස කා්නවා. ශමාතොකාද, 
ටුනිස්ුව කුණු තමාතයි අ්ශගන  න්න කාැමාතැයෙ නැමකශමක. ඒ නිසා 
ශමාතන්න ශේ වැඩ පිළිශවළ ක්රි ාමකමාතකා කිරීමාත සඳහා පළාමක සාා හා 
පළාමක පා න ඇමාතයෙව් ා හැටි ට ඔබතුමමාතාට  ේකිවි වැඩ 

පිළිශවළෂක ඉදිිපශේදී යෙශබනවා ද? 

ගු ෆි සර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා, ඒකා ශහොඳ අදහසෂක.  දැනටමාතමක මීශතොටමුඛ ආ  
කුණු ්ර ්න  සේබන්ධව ශ ෝකා බැාකු කධා් ෂක  ටශමක  ේ 
කාර්තවය ෂක කිරීමාතට ඒ අ  තාෂක ණිකා සහශ ෝග   බා ශදනවා. 

ඔබතුමමාතා කියූ අදහස් ගැන අපි ශ ෝකා බැාකුවමක සමාතෙ සාකා්ඡඡා 
කා් ා, ඒ අ ශ  තාෂක ණිකා කාණ්ඩා ශේ අදහසට ශේ 
ශ ෝජනාව ඇතුමළමක කා්න්නේ. 

 
ගු චමි් ද වි ගේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශබොශහොමාත සත්ුමයෙයි. 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතාශ  ශදවන අතුමරු ්ර න්  ශමාත යි. 

ශපොි යෙන් ාාල්ත  අවමාත කිරීමාත සඳහා ල්ල්ධ නීයෙ පනවා ශේ 
ශවනශකාොට ශපොි යෙන් ාාල්ත  අවමාත කා්න්න වැඩ පිළිශවළෂක 

සකාස් කා් ා යෙශබනවා. ගරු අමාතාතයතුමමාතනි, ඒකා ශහොඳයි. ඒ 
වාශ මාත  අද අශප් ගේ මාතට්ටටුන් ගමකශතොමක, හණ කශ්රිතශ න් 
අමකබෑ  සහ ල්ල්ධ බෑ වර්ග නි ප්ාදන  කා්න පුද්ග  න් 

ඉන්නවා. ඒ වාශ මාත ශසොබාදහමාතට දීතකා  ් අන්දශේ ද්රවයවි න් 
බෑ  නි ප්ාදන  කා්න පුාචි වයවසා කා න් ඉන්නවා. ශේ 
වයසා කා න් දිිපමාතමක කිරීමාත සඳහා ඔවුන්ට ණ ෂක දී ා එශහමාත 

නැමකනේ ඔවුන්ට අව ය ුපකා්ණ  බාදීශේ වැඩපිළිශවළෂක 
පළාමක පා න අමාතාතයාා    ටශමක ක්ේා කා්න්න කාටයුතුම 
කා්නවා නේ ශහොඳයි කි න ශ ෝජනාවයි කා්න්ශන්.  

පළාමක පා න ක තන ගිදී ආ ා තමාතයි කුණු දාන්න එපා 

කි  ා මාතැදිහමක ශවන්ශන්; ඒ වාශ මාත ශපොි යෙන් ාාල්ත  කා්න්න 
එපා කි න්ශන් සහ ඒවාට දඩ ගැසීමාත සඳහා කාටයුතුම කා්න්ශන්. ඒ 
නිසා අශප් පළාමක පා න ක තනව ට  ේ ලි ය ්රයෙපාදන ෂක 

ශවන් කා්න්න හැකි ාවෂක යෙශේද, අ් කි න සව් ා රැකි ා කා්න 
පුද්ග  න් දිිපගැන් වමාත ශවනුශවන්  බා ශදන්න? 

 
ගු ෆි සර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා, සව් ා රැකි ාවන් සඳහා ුවමවමාත මුඛද ආ ශවන් 

කිරීශේ ්ර ්න ෂක යෙශබනවා. හැබැයි, පළාමක පා න මාතට්ටටුන් 
ශහෝ ජායෙකා මාතට්ටටුන් අපට ශේ ශවනුශවන් වැඩසටහනෂක  
කා්ශගන  න්න පුළුවන්.  ඔබතුමමාතාශ  ඒ අදහස, -ශපොි තීන් 

සඳහා ල්කා ආප බෑ  කාර්මාතාන්ත ,-  ශහොඳ අදහසෂක. ශපොි තීන් 
සඳහා ල්කා ආප ෂක හැටි ට ශේවා පාල්්ඡචි කා්න නිසා ශේ 
කාර්මාතාන්ත දියුණු කා්න්නමක එ  ශහොඳ අවස්ථාවෂක වනවා.  

 
සමීරගම ණදර්ශ් ගම්මාන ග  පිනසිකකුව්   ඔප්ප 

ප්රදානය  
“சமீரகம” மாதிாிக் கிராமக் குடியிருப்பாளர்: 

உறுதிகள் வைங்கல் 
RESIDENTS OF "SAMEERAGAMA" MODEL VILLAGE: GRANT 

OF DEEDS 

1501/’ 6 

5. ගු එම්. එච්. එම්. සල්මා්  මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

නිවාස හා ඉදිකිරීේ අමාතාතයතුමමාතාශගන් ඇසූ ්ර න්  - ( ): 

(අ) (i) පුමකත මාත දිසත්්රිෂකකාශේ, මුඛන්ද මාත ්රාශද්ය   
ශ ආකාේ ශකාොට්ඨාසශේ, "සමී්ගමාත කදර්  
ගේමාතාන " පිදීවලවන  ද වර්   කාවශර්ද; 

1493 1494 

————————— 
*  පසනතකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ි ශේන්තුමව 

 (ii)  ඒ සඳහා ජායෙකා නිවාස සාවර්ධන අධිකාාිප  ශවත 
පව්ා ගනු  ැබූ මුඛළු ඉඩේ ්රමාතාණ  ශකාොපමාතණද; 

 (iii) එදී ඉඩේ ාභීන් ව ශ න් ශතෝ්ා ගමක පවු ආ 
සාතයාව සහ එමාත ඉඩේ ාභීන් අතිපන් දැනට සථ්ි  ්
පදිාචිකාරුවන් ශ ස හඳුනාශගන විටින පවු ආ 
සාතයාව හා  අනුපවු ආ සාතයාව ශවන් ශවන් 
ව ශ න් ශකාොපමාතණද; 

 (iv) පදිාචිකාරුවන් අතිපන් හඳුනා ගමක අනුපවු ආ සඳහා 
සථ්ි  ් පදිාචි ට ඉඩේ කාට්ටි  බා දීශේ 
වැඩසටහනෂක ක්රි ාමකමාතකා කා්න්ශන්ද; 

 (v) ඉඩේ ාභීන් සඳහා සථ්ි  ් ඔප්පු ්රදාන  කිරීමාතට 
පි ව  ්ගන්ශන්ද; 

  න්න එතුමමාතා සඳහන් කා්න්ශන්ද? 

(ක) ශනො එශසේ නේ, ඒ මාතන්ද? 

 
வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துகற அகமச்சகரக் ரகட்ட 

வினா:  

(அ) (i )  புத்தளம் மாவட்டத்தில், முந்தலம் பிரரதச 

தசயலாளர் பிாிவில், “சமீரகம மாதிாிக் கிராமம்” 

அகமக்கப்பட்ட ஆண்டு யாது; 

 (ii )  அதற்காக ரதசிய வீடகமப்பு அபிவிருத்தி 

அதிகாரசகபக்கு சுவீகாிக்கப்பட்ட காணியின் 

தமாத்த பரப்பளவு எவ்வளவு; 

 (iii )  அதில் காணி தபறுநர்களாகத் ரதர்ந்ததடுக்கப் 

பட்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்கக, இக்காணி 

தபறுநர்களில் தற்ரபாது நிரந்தரக்  குடியிருப் 

பாளர்களாக இனங்காணப்பட்டிருக்கின்ற குடும் 

பங்களின் எண்ணிக்கக மற்றும் உப 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்கக தவவ்ரவறாக 

எவ்வளவு; 

 (iv )  குடியிருப்பாளர்களில் இனங்காணப்பட்ட உப 

குடும்பங்களின் நிரந்தரக் குடியிருப்புக்காக 

காணித் துண்டுககள வைங்கும் ரவகலத்திட்ட 

தமான்கற தசயற்படுத்துவாரா; 

 (v )  காணி தபறுநர்களுக்கு நிரந்தர உறுதிககள 

வைங்க நடவடிக்கக ரமற்தகாள்வாரா; 

 என்பகத அவர் குறிப்பிடுவாரா?  

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the  Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he  state - 

 (i) the year in which the model village 
“Sameeragama“ of Mundalama Divisional 
Secretary's  Division of Puttlam District was  
established; 

 (ii) the total extent of lands, acquired by 
National Housing Development Authority 
for the aforesaid purpose; 

 (iii) separately   the number of  families  chosen 
as land beneficiaries, the number of  
permanent  residents identified   from  them  
by now and  the number of  sub families; 

 (iv) whether a  programme  will be launched   to 
grant   blocks  of  lands to sub families  
identified from the residents  for their  
permanent   residential  purposes; and 

 (v) whether measures  will be taken  to grant 
permanent deeds for  land beneficiaries? 

(b) If not, why? 
 

ගු ඉ් ිනක බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉිනකිීමම් 
නිගයනාය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - வீடகமப்பு மற்றும் 

நிர்மாணத்துகற பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, නිවාස හා ඉදිකිරීේ 
අමාතාතයතුමමාතා ශවනුශවන් මාතා එමාත ්ර ්න ට පිළිතුම්  බා ශදනවා. 

(අ) (i) සමී්ගමාත කදර්  ගේමාතාන   98 .09. 9 දින ජනතා 
අයියෙ ට පමක කා්න  දී. 

 (ii) 1987.03.23 දින ගැසට් නිශේදන ෂක මාතන්න් 
ශහෂකශට ාර් 67.  9ෂක ල් ා  වූ ඉඩමාත ජායෙකා 
නිවාස සාවර්ධන අධිකාාිප  ශවත පව්ා දී ඇත. 

 (iii) ඉඩේ අෂකකා  ් 0  බැගින් ඉඩේ ාභීන්  20 
ශදශනකු පදිාචි කා්වා ඇයෙ අත ,් දැනට සථ්ි  ්
පදිාචිකාරුවන් ශ ස පවු ආ 360ෂක සමී්ගමාත කදර්  
ගේමාතානශේ වීවමක වන අත  ් අනුපවු ආ ව ශ න් 
240ෂක පදිාචිව විටී. එමාත අනුපවු ආ ඔවුන්ශ  
මාතේපි න් පදිාචිව විටින ඉඩශේ ශකාොටසකා නිවාස 
ඉදිකා ශ්ගන පදිාචිව ඇත. 

 (iv) මුඛ ආ ඉඩශේ පදිාචි අනුපවු ආ සඳහා ඔප්පු  බා දීමාතට 
එදී දීටුකාරුවන් කාටයුතුම කා  ්ඇත. තවද සමී්ගමාත 
නිවාස ක්රමාතශේ නිවාස ඉදිකා  ්ඉයෙිප වූ අෂකකා  ්20කා 
දීස ් ඉඩමාත, පර්කස ් 20 බැගින් කාැබි    5ෂක 
ශවන්කා  ් ්රශද් ශේ ඉඩේ ශනොමාතැයෙ පවු ආව ට 
 බා දීමාතට කාටයුතුම කා  ් ඇයෙ අත ,් එමාත බිේ 
්රමාතාණශ න් කාැබි  53ෂක ශේ වනල්ට එමාත 
ගේමාතානශේ වීවමක වන පවු ආ සහ අවට ගේමාතානව  
පවු ආ ශවත  බා දීමාතට කාටයුතුම කා  ්ඇත. 

 (v) මුඛ ආ නිවාස ාභීන්  20කාශගන්  08කාට ඔප්පු 
්රදාන  කා  ්අවසන්ව ඇත. ඉයෙිප නිවාස ාභීන්ශ  
පවු ආව  පැන නැඟී ඇයෙ ගැටලු නිසා සථ්ි  ්ඔප්පු 
 බා දීමාත ්රමාතාද  ව ඇත. 

(ක) පැන ශනොනඟී. 
 

ගු එම්. එච්. එම්. සල්මා්  මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ගරු නිශ ෝජය අමාතාතයතුමමාතනි, මාතා එෂක අතුමරු ්ර න් ෂක 
පමාතණෂක ඔබතුමමාතාශගන් අහන්න කාැමාතැයෙයි. 

ශමාතමාත ඉඩේ  බා දීශේදී අනුපවු ආ සඳහා ්රමුඛතමකව   බා දීමාතට 
කාටයුතුම කා්නවාද? ශමාතොකාද,  ඉයෙිප වූ අෂකකා්  20ෂක යෙශබනවා 

කිේවා. එදී ඉඩේ ශකාොටස්  බා දීශේදී, පිටයෙන් පුද්ග  න් ශගන 
එනවාට වඩා පදිාචිකාරුවන්ශගන් පැවත එන අනුපවු ආව ට 
්රමුඛතතාව  බාදීමාතට ස කාා බ නවාද කි  ා දැන ගන්නට 

කාැමාතැයෙයි.  
 

ගු ඉ් ිනක බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண்புமிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, අපි ශේ අෂකකා් 20 
කාැබි    5කාට ශවන් කා් කාැබි  53ෂක අශළල් කා් ා යෙශබනවා. 
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පමකත් දැන් වේ දමාත ා ුවදුස්සන් ශතෝ්ාශගනයි අශළල් කා් ා 

යෙශබන්ශන්. ඒ වාශ මාත තවමක  ේ ඉඩේ ්රමාතාණ ෂක යෙශබනවා. 
ුවදුස්සන් ශතෝ්ාශගන ඉදිිප කාා   තුමළදී ඒ ඉඩේ ්රමාතාණ   බා 
දීමාතට අපි බ ාශපොශ්ොමකතුම ශවනවා. ඔබතුමමාතා ඉ ආලීමාතෂක කා්න්න, 
අපි අනුපවු ආ සඳහා ්රමුඛතතාව ශදන්නේ. අනුපවු ආ සඳහා 

්රමුඛතතාව ශදන්නේ, ඔබතුමමාතා ඉ ආලීමාතෂක කා්න්න. 
 

ගු එම්. එච්. එම්. සල්මා්  මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ශබොශහොමාත සත්ුමයෙයි. 

 

2014 - 2016 වර්ෂ ුර ී ශ්රී ලසකාග ී මියයය 
විගද්ශිකය්   විසනතර   

2014-2016வகரயில் இலங்ககயில் மரணித்த 

தவளிநாட்டவர்: விபரம் 
FOREIGNERS DIED IN SRI LANKA BETWEEN 2014-2016: 

DETAILS  
1513/’ 7 

6. ගු උදය ප්රභා්ත ගම්ම් ිළල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

නීයෙ  හා සාමාත  සහ දෂකෂිණ සාවර්ධන අමාතාතයතුමමාතාශගන් ඇසූ 

්ර න්  - ( ) : 

(අ) (i) 2014, 20 5 සහ 20 6 වර් ව දී ශ්රී  ාකාාශේදී 
ටු ගි  ල්ශද්ශිකා න් සාතයාව ශවන් ශවන් 
ව ශ න් ශකාොපමාතණද; 

 (ii) එමාත ල්ශද්ශිකා න් ටු  ෑමාතට බ පෑ ශහේතුම කාවශර්ද; 

  න්න එතුමමාතා ශමාතමාත සාාවට දන්වන්ශනදීද? 

(ක) ශනො එශසේ නේ, ඒ මාතන්ද? 
 

சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததன் அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i )  2014, 2015, 2016ஆம் ஆண்டுகளில் இலங்ககயில் 

மரணித்த தவளிநாட்டவர்களின் எண்ணிக்கக 

தவவ்ரவறாக யாததன்பகதயும்; 

 (ii )  ரமற்படி தவளிநாட்டவர்களின் மரணத்திற்கு 

ஏதுவாயகமந்த காரணங்கள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of  Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately of the number of foreigners who 
died in Sri Lanka in years 2014, 2015 and 
2016; and 

 (ii) the causes of the deaths of those foreigners; 

(b) If not, why? 
 

ගු ගය් ත කුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, නීයෙ  හා සාමාත  සහ 

දෂකෂිණ සාවර්ධන අමාතාතයතුමමාතා ශවනුශවන් මාතා එමාත ්ර න් ට 
පිළිතුම්  බා ශදනවා. 

(අ) (i)   

 

 

  

  

 (ii) වි දිල් නසා ගැනීමාත - ශග  වැළ ාශගන, වස 
පාන  කිරීමාත. 

  සව්ාාාල්කා මාත්ණ - හිද ාබාධ, අධිකා රුධි  ්
පීඩන , නහ  ්පිපිරීමාත. 

  ශ්ෝගී තමකමකව - නිේශමාතෝනි ාව, පිළිකාා, 
අපසම්ාතා්  , කමාතා ගත ශ්ෝග, දි වැඩි ාව, 
අෂකමාතාව කශ්රිත ශ්ෝග, ඇදුමාත ශ්ෝග , ල්   රී්ගත 
 වමාත, වකුගඩු අක්රි   වමාත, ි යුශෂකටු ාව. 

  හදිවි අනතුමරු - ල්දුි  සැ  ්වැදීමාත, සතුමන් පහ  ්දීමාත, 
පිදී ඇනුේ, ශවඩි වැදීමාත, දිශේ ගිලීමාත, වැටීශමාතන් විදු 
වූ තුමවා , ශ ආ ගැලීශමාතන් විදු වූ කාේපන, දුේිප  
අනතුමරු, වාහන අනතුමරු 

(ක) පැන ශනොනඟී. 

 
ගු උදය ප්රභා්ත ගම්ම් ිළල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, මාතශ  පළමුඛවැනි අතුමරු 
්ර න්  ශමාත යි. ගරු ඇමාතයෙතුමමාතනි, ල්ශ ේ ශ න්මාත ල්ශද්ශිකා න් 
වි  දිල් හානි කා් ගන්නවා නේ අපට කා්න්න ශද ෂක නැහැ. 

නමුඛමක ඔවුන් මාත්ණ ට පමක කා්නවා නේ, ඔවුන් හදිවි 
අනතුමරුව ට  ෂක ශවනවා නේ ඒකා අශප් සාකා්කා කාර්මාතාන්ත ට 
බ්පතළ පහ්ෂක. වස් ශදකාෂක ඇතුමළත ල්ශද්ශිකා න්ශ  ටු   ෑමාත 

ශදගුණ කාට කසන්න ්රමාතාණ කින් වැඩි  ව යෙශබනවා. එමාත නිසා 
ල්ශද්ශිකා න්ශ  ටු   ෑමාත පා න  කා් ගැනීමාතට කණ්ඩුව ල්ධි ට 
අ්ශගන යෙශබන පි ව් ශමාතොනවාද කි ා මාතා දැන ගන්න කාැමාතැයෙයි.  

 
ගු ගය් ත කුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, අපි ල්ශද්ශිකා න්ට කි ා ශවනමාත පි ව  ්

අ්ශගන නැහැ. ශේ ්ශට් ජනතාවමක හදිවි අනතුමරුවි න්  ටු   න 
එකා වළෂකවන්න අපි පුළුවන් ත්ේ ුමකසාහ කා්නවා. අපි ඒ 
සේබන්ධශ න් තමාතයි හැමාත යෙසශ්සේමාත අවධාන  ශ ොමුඛ කා්න්ශන්. 

ල්ශද්ශිකා න් වුණමක,  ාාකිකා න් වුණමක එකායි. පුවගි  කාා ශේ 
ඔබතුමමාතන් ාශ  ්රාශද්ය   සාා නිශ ෝජිත න් ල්ශද්ශිකා න් 
ඝාතන  කාළ අවස්ථා අපි දැෂකකාා. ඒ ශේ ාශේ ්ටට ල් ා  කාළු 

පැ ආ ේ ඇයෙ වුණා. ඒවාටමක පි ව් ගන්න ඕනෑ. ඒ වාශ  හැමාත 
එකාෂක ගැනමාත අපි කා ආපනා කා්නවා. ඒ කාා ශේ වාශ  අපි ඒවාට 
පි ව් ශනොශගන ඉන්ශන් නැහැ. 

 
ගු අගශ්නක ප්රිය් ත මහතා 
(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු ඇමාතයෙතුමමාතනි, ඒ කාා ශේ දූ ණ  කා් ාමක මාතැරුවා. 

 
ගු ගය් ත කුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔේ. 
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වර්   ටු  ගි  ල්ශද්ශිකා න් සාතයාව 

2014 49 

2015 81 

2016 87 



පාර්ි ශේන්තුමව 

ගු උදය ප්රභා්ත ගම්ම් ිළල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු අමාතාතයතුමමාතනි, ඒවාට පි ව් ශනොගමකතා  කි ා ඔබතුමමාතා 

කිේවාට, ඒවාට පි ව් ගමකතා; වි් දඬුවේ  බා දුන්නා. 
අවාසනාවට එවැනි ශකෝදනාව ට  ෂක වුණු අ  අද 
තමුඛන්නාන්ශසේ ාශ  කණ්ඩුවමක එෂකකා එකාට එකාතුම ශව ා 
ඉන්නවා. ඒකා තමාතයි කානගාවලවට කාරුණ. පිළිතුමරු  බා දුන්නාට 
ශබොශහොමාත පින්, ඇමාතයෙතුමමාතනි. 

 

ගු අගශ්නක ප්රිය් ත මහතා 
(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ඒ කාවුද කි  ා නමාත කි න්න. 
 

ගු ගය් ත කුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
කාවුද කි න්න. කාවුද කි  ා නමාත කි න්න. [බාධා කිරීේ] නමාත 

අහනවා.  
 

ගු උදය ප්රභා්ත ගම්ම් ිළල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, පුවගි  වසශර් වර්තමාතාන 

ජනාධිපයෙතුමමාතාශ  ්රධානමකවශ න් ශ්රී  ාකාා නිදහස් පෂක   
ගා ආශ ආ පැවැමක වූ මාතැයි රැළි ට ඔ   ශකෝදනා  ැබූ පළාමක පා න 
ක තන ්රධානීන් වි ලු ශදනාමාත ශසනෙ අ්ශගන පැටුණ විටි ා. 
ඒ නිසා අපට ඇන් ආ ෂක දිෂක කා්ද්දී, ඇන්ි  හත්ෂක 
තමුඛන්නාන්ශසේ ාශ  පැමකතට එනවා.   

 

ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Speaker will now take the 

Chair. 
 

අනුරුව ග  ු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනගය්  
ඉව්ත වූගය්   කථානායකුරමා ගගු ක  ු ායසූරිය මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு 

கரு ஜயசூாிய] தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  SPEAKER  [THE  HON. KARU JAYASURIYA]  took 
the Chair. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
්ර න් අාකා 7- 545/' 7-( ), ගරු වාුවශද්ව නානා ෂකකාා  ්

මාතහතා. 
 

ගු වාසුගද්ව නානාය්කකාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතමාත ඒ ්ර න්  අහනවා. 
 

ගු ගය් ත කුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතමාත සමාතාජ සල්බ ගැන් වේ, ුවාසාධන 

හා කාන්ද ුඩ්ට ුරුමාත  පිළිබඳ අමාතාතයතුමමාතා ශවනුශවන් ඒ 
්ර න් ට පිළිතුම් දීමාත සඳහා  සයෙ ශදකාකා කාා  ෂක ඉ ආ ා විටිනවා.  

 

ප්රශ්නනය මුර ිනනකී ඉිනරිප්ත කිීමම  නිගයනග කරන ලී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර න් අාකා 8 - 549/' 7-(2), ගරු ඉේ්ාන් මාතහරුෆ් මාතහතා. 
 

ගු ඉම්රා්  මහරූෆන මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතමාත ඒ ්ර න්  අහනවා.  
 

ගු ෆි සර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතමාත ඒ ්ර න් ට පිළිතුම  ් දීමාත සඳහා 

මාතාස කා කාා  ෂක ඉ ආ ා විටිනවා.  
 

ප්රශ්නනය මුර ිනනකී ඉිනරිප්ත කිීමම  නිගයනග කරන ලී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
සබරගමුව ප ා්ත මාර්ගසනථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිය  

මගී ප්රවාහන බලප්ර 
சப்ரகமுவ மாகாண ரபாக்குவரத்து அதிகாரசகப: 

பயணிகள் ரபாக்குவரத்து உாிமப்பத்திரங்கள் 
SABARAGAMUWA PROVINCIAL TRANSPORT AUTHORITY : 

PASSENGER TRANSPORT PERMITS 
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10.ගු ස් ින්ත සමරසිසහ මහතා  

(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

(අ) (i) 20 5 වර් ශේ විට ශේ දෂකවා සබ්ගමුඛව පළාමක 
මාතාර්ගසථ් මාතගී ්රවාහන අධිකාාිප  මාතන්න්  බා දී 
ඇයෙ මාතගී ්රවාහන බ පත්ර සාතයාව ශකාොපමාතණද; 

 (ii) එමාත බ පත්ර  බාගමක පුද්ග  න්ශ  නේ සහ 
ි පින න් කාවශර්ද; 

  න්න එතුමමාතා ශමාතමාත සාාවට දන්වන්ශනදීද? 

(ක) (i) මාතගී ්රවාහන බ පත්ර ශනොමාතැයෙව සබ්ගමුඛව 
පළාශමක බස ්් ථ ධාවන  වන බවමක;  

 (ii) එමාතන්න් සබ්ගමුඛව මාතගී ්රවාහන අධිකාාිප ට ල් ා  
පාඩුවෂක විදුවන බවමක; 

 එතුමමාතා පිළිගන්ශනදීද? 

(ඇ) ශේ සේබන්ධශ න් අමාතාතයාා   ගනු  බන පි ව  ්
කාවශර්ද  න්නමක එතුමමාතා ශමාතමාත සාාවට දන්වන්ශනදීද? 

(ඈ) ශනො එශසේ නේ, ඒ මාතන්ද? 
 

மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் 

ரகட்ட வினா:  

(அ)  (i )   2015 ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் இற்கறவகர 

சப்ரகமுவ மாகாணத்தின் வீதிப் பயணிகள் 

ரபாக்குவரத்து அதிகாரசகபயினால் 

வைங்கப்பட்டுள்ள பயணிகள் ரபாக்குவரத்து 

உாிமப் பத்திரங்களின் எண்ணிக்கக எவ்வளவு 

என்பகதயும்; 

 ( i i )   அந்த உாிமப் பத்திரங்ககளப் தபற்ற நபர்களின் 

தபயர்கள் மற்றும் முகவாிகள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு ததாிவிப்பாரா?  
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(ஆ) (i )   பயணிகள் ரபாக்குவரத்து உாிமப் பத்திரங்கள் 

இன்றி சப்ரகமுவ மாகாணத்தில் பஸ்வண்டிகள் 

ரசகவயில் ஈடுபடுகின்றன என்பகதயும்; 

 ( i i )   அதன் மூலம் சப்ரகமுவ பயணிகள் 

ரபாக்குவரத்து அதிகாரசகபக்கு தபரும் நட்டம் 

ஏற்படுகின்றததன்பகதயும் 

 அவர் ஏற்றுக்தகாள்வாரா?  

(இ) இது ததாடர்பாக அகமச்சு எடுக்கும் நடவடிக்கக 

என்ன என்பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ரறல் ஏன்?  

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of passenger transport permits 
issued by the Sabaragamuwa Provincial 
Transport Authority up to now from year 
2015; and 

 (ii) the names and addresses of persons who 
have obtained them?  

(b) Will he admit that-  

 (i) buses are being operated without passenger 
transport permits in Sabaragamuwa 
Province; and 

 (ii) Sabaragamuwa Provincial Transport 
Authority incur an immense loss as a result 
of it?  

(c) Will he also inform this House the measures that 
will be taken by the Ministry in this regard?  

(d) If not, why?  
 
ගු ෆි සර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, එමාත ්ර න් ට පිළිතුම් ශමාතශසේයි. 

(අ) (i) සබ්ගමුඛ පළාමක ්රධාන ශ ආකාේ ල්වින් එවා ඇයෙ 
ශතෝ තුමරුව ට අනුව, 20 5 වර් ශේ විට ශේ 
දෂකවා සබ්ගමුඛ පළාමක මාතාර්ගසථ් මාතගී ්රවාහන 
අධිකාාිප  කාෑග ආ  දිසත්්රිෂකකාශේ   
 බ පත්ර  3ෂක හා ්මකනපු  ්දිසත්්රිෂකකාශේ බ පත්ර 
32ෂක  බාදී ඇත. 

 (ii) ශමාතමාත බ පත්ර  බාගමක පුද්ග යින්ශ  නේ හා 
ි පින න් ඇමුඛණුේ අාකා 0  හා 02  ටශමක දෂකවා 
ඇත. 

  ඇමුඛණුේ සභාගත* කා්ටු. 

(ක) (i) සබ්ගමුඛව පළාශමක මාතගී බ පත්ර ්දීතව ශේ වන 
ල්ට කිවිදු බස්් ථ ෂක ධාවන  ශනොශේ.  

 (ii) සබ්ගමුඛව පළාශමක මාතගී බ පත්ර ්දීතව කිවිදු 
බස්් ථ ෂක ශේ වන ල්ට ධාවන  ශනොවන බැල්න්, 
කිවිදු පාඩුවෂක අධිකාාිප ට විදුව ශනොමාතැත. 

(ඇ) ශමාත  පළාමක සාාවට අදාළ ල්   ෂක වන අත ,් 
අමාතාතයාා  ට පි ව  ් ගත ශනොහැකි බැල්න්, සබ්ගමුඛව 
මාතාර්ගසථ් මාතගී ්රවාහන අධිකාාිප ට පහත සඳහන් පි ව  ්
ගත හැකි . 

 (i) අනවස  ්බස්් ථ ධාවන  වන බවට සැ වූ ල්ගස, 
නීයෙ  ක්රි ාමකමාතකා කා්න ක තන  ශ ස ශ්රී  ාකාා 
ශපොලීවි  ශවත අදාළ ශතෝ තුමරු  බාදීමාත. 

 (ii) සබ්ගමුඛව මාතාර්ගසථ් මාතගී ්රවාහන අධිකාාිප  මාතාර්ග 
පරීෂක කාවරුන් ශ ොදවා, අනවස්ශ න් ධාවන  
වන බස්් ථ පරීෂක ා කා  ් දඩ මුඛද ආ අ  කිරීමාතට 
කාටයුතුම කා්නු  ැශේ. 

(ඈ) අදාළ ශනොශේ. 

 
ගු ස් ින්ත සමරසිසහ මහතා  
(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතට අතුමරු ්ර න් ශදකාෂක අහන්න 

යෙශබනවා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහන්න, ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා. 

 
ගු ස් ින්ත සමරසිසහ මහතා  
(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතශ  පළමුඛවන අතුමරු ්ර න්  ශමාත යි. 

සබ්ගමුඛව මාතාර්ගස්ථ මාතගී ්රවාහන අධිකාාිපශේ දීටපු 
සාාපයෙව් ා -සාජ  ශසේනා්මකන මාතහමකමාත ා- බ පත්ර ශනොමාතැයෙව 
බස් පහෂක ධාවන  කා් යෙශබනවා. ශේකා ල්ගණකාාධිපයෙ 

වාර්තාශේ යෙශබන්ශන්. ඒ නිසා, මාතාර්ගස්ථ මාතගී ්රවාහන අධිකාාිප  
රුපි  ආ  ෂක  දහ කාට වැඩි මුඛද ෂක පාඩු  බා යෙශබනවා. ඒ ගැන 
ඔබතුමමාතා දන්නවාද, ඒ ශවනුශවන් ගමක පි ව් ශමාතොනවාද? 

 

ගු ෆි සර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතමාත කාි න් සඳහන් කාළා වාශ , 
ශමාතවැනි ල්ගණන වාර්තා අප අතට  ැශබන්ශන් නැහැ. මාතට පළාමක 
සාාවි න් ඉදිිපපමක කා්න වාර්තා අනුව තමාතයි මාතමාත ුමකත්  බා 

ශදන්ශන්. ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා මාතට ශේ වාර්තාශේ පිටපතෂක ශ ොමුඛ 
කාළා නේ, කණ්ඩුකාා්තුමමාතා දැනුවමක කිරීමාත මාතට කා්න්න පුළුවන්. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ඇමාතයෙතුමමාතාමක අවධාන  ශ ොමුඛ කා් ා ශේ ගැන 

පරීෂක ා කා්න එකා ශහොඳයි කි ා මාතමාත දීතනවා. 
 

ගු ෆි සර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතා අවධාන  කා්නවා.  නනයෙකා 
්ාමුඛව තුමළ තමාතයි මාතට ක්රි ාමකමාතකා කා්න්න පුළුවන් වන්ශන්. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නමුඛමක පාර්ි ශේන්තුමශේ ්ර ්න ඇුවවාමාත ඒකාට - 
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————————— 
*  පසනතකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ි ශේන්තුමව 

ගු ෆි සර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මාතට ඒකාට ුමකත් ෂක ශදන්න පුළුවන්, ගරු කාථානා කාතුමමාතනි. 
ුමකත් ෂක ශදනවාට අමාතත්ව මාතට කා්න්න ශද ෂක නැහැ. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශදවන අතුමරු ්ර න්  අහන්න. 

 
ගු ස් ින්ත සමරසිසහ මහතා  
(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මාතශ  ශදවන අතුමරු ්ර න්  ශමාත යි, ගරු කාථානා කාතුමමාතනි.  

මාතාස 2 විට  4 දෂකවා කාා  පිප්ඡශේද ෂක තුමළ ශ ො  පමක 
නැතුමව බස් ්ථ  9ෂක ධාවන  කා් යෙශබනවා. එයිනුමක රුපි  ආ 
 ෂක  ගණනෂක පාඩුයි. ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, අපි දන්නවා, ශේ 

ඇමාතයෙතුමමාතා සෑමාත ල්ටමාත ්ර ්නව ට ුමකත් ශදනවා  කි  ා. හැබැයි 
ඒවාට නීතයනුූල  ක්රි ා මාතාර්ග ෂක ගන්න ක්රමාතශේද ෂක නැහැයි 
කි  ායි කි න්ශන්.   මාතා දීතන හැටි ට පළාමක සාාව  ශමාතවැනි 

ශද්ව ආ විදු වනවා  කි  ා ඔබතුමමාතා අයෙගරු ජනාධිපයෙතුමමාතා 
දැනුවමක කාශළොමක, ඒ හ්හා  ේකිවි ක්රි ා මාතාර්ග ෂක ගන්න පුළුවන් 
ශවයි.  

 

ගු ෆි සර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ල්ගණන වාර්තාව අනුව පළාමක සාාශේ 

ශ ආකාේ මාතට ඉදිිපපමක කාළ දමකත අසතය නේ, ඒ සේබන්ධශ න් 
අපට පාර්ි ශේන්තුමශේ තීන්දු තී්ණ ගැනීශේ හැකි ාව යෙශබනවා. 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, එවැනි තීන්දුවකාට අපි එමුඛ. පළාමක සාාශේ 

්රධාන ශ ආකාේ එවන වාර්තාශේ ශතෝතුමරු ල්ගණන වාර්තාව අනුව 
අසතය නේ, ඒ සේබන්ධශ න් පාර්ි ශේන්තුමශේ  ේ ක්රි ා 
මාතාර්ග ෂක ගත යුතුමයි කි  ා මාතා දීතනවා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමාතයෙතුමමාතනි, මාතා දීතන හැටි ට අදාළ ල්   ාා  ්
අමාතාතයව් ා ව ශ න් ඔබතුමමාතා ඔබතුමමාතාශ  ශ ආකාේව් ාට audit 
reports ගැන අවධාන  ශ ොමුඛ කා්න්න කිේවා නේ ශහොඳයි. 

 

ගු ෆි සර් මුසනතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔබතුමමාතා මාතට ඒ වාර්තාව  ැශබන්න ස සව්න්න. ඒ 
සේබන්ධශ න් මාතා කාටයුතුම කා්න්නේ, ගරු මාතන්ත්රීමාතනි. 

 
ගයනජිත කුුණෑගල - හබරණ දුම්රිය මාර්ග 

සැලසුම  විසනතර 
உத்ரதச குருநாகல் -ஹபரண புககயிரத வீதி : விபரம் 

PROPOSED KURUNEGALA-HABARANA RAILWAY LINE: 
DETAILS 
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11.ගු බිමල් ර්තනායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
්රවාහන හා විල් ආ ගුවන් ශසේවා අමාතාතයතුමමාතාශගන් ඇසූ ්ර න්  

- (1): 

(අ) (i) කුරුණෑග  විට හබ්ණ දෂකවා නව දුේිප  
මාතාර්ග ෂක ඉදිකිරීමාතට සැ ුවේ කා  ්යෙශේද; 

 (ii) එශසේ නේ, සැ ුවමාත සකාස ්කාළ වර්   සහ ඒ සඳහා 
ලිි කා වූ තාෂක ණශේදීන් කාවුරුන්ද; 

 (iii) එමාත සැ ුවමාතට අනුව හානි විදුවන කගටුකා 
මාතධයසථ්ාන, ්ජශේ ශගොඩනැන්ි , ශප ද්ගි කා 
ක තන සහ නිවාස සාතයාව ශවන් ශවන් 
ව ශ න් ශකාොපමාතණද; 

 (iv) ශමාතදී මුඛ ආ සැ ැසම්ාත ඉේබාගමුඛව, දඹු ආ  ඇතුමළු 
්රශද් වි න් ශවනස ්කාශළේද;  

 (v) එශසේ නේ, එමාත ශවනස විදු කාළ වර්   කාවශර්ද; 

 (vi) ඒ සේබන්ධශ න් අදාළ ජනතාවට දැනුේ 
දුන්ශන්ද; 

 (vii) එශසේ නේ, ඒ කාව  ්කාා ශේද;  

 (viii) එමාත ජනතාව සමාතෙ එකාෙතාවකාට පැටුණිශේද; 

 (ix) එමාත ශවනස  විදු කාළ ශහේතුමව කාවශර්ද;  

 (x) ශමාතමාත ශවනසට ාාජන වූ දු  ්්රමාතාණ  ශකාොපමාතණද;  

 (xi) මුඛ ආ සැ ැසම්ාත හා සාසන්දනාමකමාතකාව ශදවැනි 
සැ ැසශ්මාතන් ඉේබාගමුඛව හා දඹු ආ  ්රශද්  තුමළ 
විදුවන ශද්පළ හානි  ශවන් ශවන් ව ශ න් 
ශකාොපමාතණද; 

 (xii) ශදවැනි සැ ැසම්ාත සකාස ් කාළ තාෂක ණ කාටුවල 
සාමාතාජිකා න් කාවුරුන්ද;  

 (xiii) ශමාතමාත සැ ුවේ ශදකා සකාස ්කිරීමාත සඳහා ශමාතශතෂක 
කා  ්ඇයෙ ල් දමාත ශවන් ශවන් ව ශ න් කාවශර්ද; 

  න්න එතුමමාතා ශමාතමාත සාාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ක) ශනො එශසේ නේ, ඒ මාතන්ද? 
 

ரபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான ரசகவகள் 

அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i )  குருநாகல் ததாடக்கம் ஹபரண வகர புதிய 

புககயிரத வீதிதயான்கற அகமக்க திட்டமிடப் 

பட்டுள்ளதா; 

 (ii) ஆதமனில், திட்டம் தயாாிக்கப்பட்ட வருடம் 

மற்றும் அது ததாடர்பாக முன்னிகல வகித்த 

ததாைில்நுட்பவியலாளர்கள் யாவர்; 

 (iii )  அத்திட்டத்தின்படி பாதிப்புக்குள்ளாகும் மத 

நிகலயங்கள், அரச கட்டிடங்கள், தனியார் 

நிறுவனங்கள் மற்றும் வீடுகளின் எண்ணிக்கக 

தவவ்ரவறாக யாது; 

 (iv )  இதன் ஆரம்பத் திட்டம் இப்பாகமுவ, தம்புள்ள 

பிரரதசங்களில் மாற்றப்பட்டதா;  

 (v )  ஆதமனில், அம்மாற்றம் தசய்யப்பட்ட வருடம் 

யாது; 

 (vi) இது பற்றி ஏற்புகடய மக்களுக்கு அறிவிக்கப் 

பட்டதா; 

 (vii) ஆதமனில், அது எக்காலத்தில்;  

 (viii) அம்மக்களுடன் இணக்கப்பாட்டுக்கு  வரப் 

பட்டதா; 

 (ix )  இம்மாற்றத்கத தசய்வதற்கான காரணம் யாது ;  

 (x )  இம்மாற்றத்துக்கு உட்பட்ட நீளம் எவ்வளவு;  
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 (xi )  ஆரம்பத் திட்டத்துடன் ஒப்பிடுககயில் 

இரண்டாம் திட்டத்தினால்  இப்பாகமுவ, 

தம்புள்ள பிரரதசங்களில் ஏற்படும் தசாத்துக்க 

ளின் பாதிப்பு தவவ்ரவறாக எவ்வளவு; 

 (xii )  இரண்டாம் திட்டத்கத தயாாித்த ததாைில் 

நுட்பவியலாளர் குழு உறுப்பினர்கள் யாவர்;  

 (xiii )  இவ்விரு திட்டங்ககளயும் தயாாிப்பதற்கு 

இதுவகர தசய்யப்பட்டுள்ள தசலவினங்கள் 

தவவ்ரவறாக யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether it has been planned to construct a 
new railway line from Kurunegala to 
Habarana;  

 (ii) if so, the year in which the said plan was 
formulated and the technicians who paved 
way for that; 

 (iii) separately the number of religious places, 
government buildings, private institutions 
and houses that will be damaged as per the 
aforesaid plan; 

 (iv) whether the initial plan has been altered in 
certain places including Ibbagamuwa and 
Dambulla; 

 (v) if so, the year in which the aforesaid 
alteration was done; 

 (vi) whether the relevant individuals were 
informed on that matter; 

 (vii) if so, the period in which it was done; 

 (viii) whether an agreement was entered into with 
the relevant people; 

 (ix)  the reason that led to the said alteration; 

 (x)  the length of the railway track which is 
subjected to this alteration; 

 (xi) separately  the damage caused on the 
property in the Ibbagamuwa and Dambulla 
areas by the initial plan and the second plan 
comparatively; 

 (xii)  the members of the technical committee 
who engaged in the preparation of the 
second plan; and 

 (xiii) separately the cost so far borne for the 
preparation of these two plans? 

(b) If not, why? 
 

ගු අගශ්න්ක අගේසිසහ මහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ුවව්  

ගසේවා නිගයනාය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு அரசாக் அரபசிங்க - ரபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் ரசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ්රවාහන හා විල් ආ ගුවන් ශසේවා 
අමාතාතයතුමමාතා ශවනුශවන් මාතා එමාත ්ර ්න ට පිළිතුම් ශදනවා. 

(අ)  (i)  ඔේ. 

 (ii)  2009 වර් ශේ දී  කායතා අධය න විදු කා  ්ඇත. 
එමාත අධය න  ඉාජිශන්රුමාත  කාාර්  න් පිළිබඳ 
මාතධයමාත ුපශද් කා කාාර් ාා   ල්වින් විදුකා  ්ඇත. 
 කායතා අධය න ට අමාතත්ව ඉදිකිරීේ සඳහා 
සැ ුවේ සකාස ්කිරීමාතෂක විදුකා  ්ශනොමාතැත. 

 (iii)   කායතා අධය නශ න් පුව ඉදිිප ඉාජිශන්රු 
සැ ුවේ සකාස ්කා  ්ඉඩේ පව්ා ගැනීශේ කාටයුතුම 
සේපූර්ණ ශනොකිරීමාත නිසා කගටුකා මාතධයසථ්ාන, 
්ජශේ ශගොඩනැගිි , ශප ද්ගි කා ක තන සහ 
නිවාස සාතයාව ශවන් ශවන්ව හඳුනා ශගන 
ශනොමාතැත. දළ ව ශ න් ශගොඩනැගිි  450ෂක ඉවමක 
කාළ යුතුම බව  කායතා අධය නශේ දී හඳුනා ශගන 
ඇත. 

 (iv)  ඔේ. 

 (v)  2016 වර් ශේ දී. 

 (vi)  ඔේ. 

  දිසත්්රිෂක ශ ආකාේවරු ්රාශද්ය   ශ ආකාේවරු හා 
්ජශේ ක තන ්රධානින් දැනුවමක කා  ් ඉන් 
අනතුමරුව ග්රාමාත නි ධාිපන් මාතන්න් දුේිප  මාතාර්ග  
ගමාතන් ගන්නා මාතාර්ග  පිළිබඳව ජනතාව දැනුවමක 
කා  ්ඇත. 

 (vii) 2016 හා 20 7 වර් ව . 

 (viii)  සථ්ාන කිදීප කින් පැන නැඟුණු ජනතා ල්ශ්ෝධ  
ස කාා බ ා ජනතා නිශ ෝජිත න්, ල්ල්ධ 
සාල්ධානව  නිශ ෝජිත න් සහ ්රාශද්ය   
ශ ආකාේවරුන් සාකා්ඡඡා කා  ් පැන නැඟුණු 
කාරුණුව ට ල්සඳුේ  බා ශදටුන් සැ ුවේ සකාස ්
කා්ටුන් පවතී. 

 (ix)  මුඛ ආ අවසථ්ාශේදී විදුකා  ් ඇමකශමක  කායතා 
අධය න  පමාතණෂක බැල්න් ඉාජිශන්රු සැ ුවේ 
සකාස ්කිරීමාත සඳහා දුේිප  ඉාජිශන්රුවරුන් ල්වින් 
ෂකශ ේත්ර පරීෂක ා විදු කිරී ශේදී ල්හා් සථ්ාන, ප ආි , 
පාස ආ, වැේ හ්හා සහ කසන්නව දුේිප  මාතාර්ග 
පථ  සැ ුවේ  ව යෙබුණු බැල්න් සහ තාෂක ණිකා 
කාරුණු කිදීප ෂක මාතතද දුේිප  මාතාර්ග පථ  ශවනස ්
කිරීමාතට විදුල් . 

 (x)  ශමාතමාත ශවනස ඉේබාගමුඛව ්රශද් ශේ දී කිශ ෝමීටර් 
8කා ්රශද්  ෂක ද, දඹු ආ  ්රශද් ශේ දී කිශ ෝමීටර් 
 0කා ්රශද්  ෂක ද ශේ. 

 (xi)  ඉේබාගමුඛව ්රශද් ශේ මුඛ ආ සැ ැසම්ාත අනුව 
ශගොඩනැගිි   7  ඉවමක කිරීමාතට විදුවන අත ,් 
ශදවන සැ ැසම්ාතට අනුව එමාත සාතයාව  02කි. 
දඹු ආ  ්රශද් ශේ දී මුඛ ආ සැ ැසම්ාතට අනුව 
ශගොඩනැගිි   25ෂක ඉවමක කිරීමාතට විදුවන අත ,් 
ශදවන සැ ැසම්ාතට අනුව එමාත සාතයාව    කි. 

 (xii) •   එ්ඡ.එේ.ටී.එන්. නා කා බණ්ඩා්  /අයෙශර්කා 

   දුේිප  සාමාතානයාධිකාාරී (ශමාතශහයුේ) 

•   ශේ. ුද කුමාතාර් /අයෙශර්කා දුේිප  
සාමාතානයාධිකාාරී ( ටිත  පහුවකාේ) 

•   එ්ඡ.එේ.ශෂක.ඩේි ේ. බණ්ඩා් /නිශ ෝජය 
්රධාන ඉාජිශන්රු (මාතාර්ග හා කාර්මාතාන්ත) - ශ්රී 
 ාකාා දු.ශද. 

•    ව.සී.ඊ.ඩී. ජ ශසේකා  ් /නිශ ෝජය ්රධාන 
ඉාජිශන්රු(සාඥා) ශ්රී  ාකාා දු.ශද. 
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පාර්ි ශේන්තුමව 

•  පී.ශේ. ශප්මාතයෙ කා /අයෙශර්කා දිසත්්රිෂක 
ඉාජිශන්රු (ුතුමරු මාතැද) - ශ්රී  ාකාා දු.ශද. 

•   එේ.එේ.එන්.එස.් කුමාතා්  /සහකාා්  ශ ආකාේ 
(ජනාධිපයෙ ශ ආකාේ කාාර් ා  ) 

•   එස.් ව. ශහේමාතන්ත කුමාතා්  /අධයෂක  (සාවර්ධන 
ලි ය ශදපාර්තශේන්තුමව, මාතහා ාාණ්ඩාගා්  ) 

•   එ ආ. ව.එස.්  ව්ශකාෝන් /වයාපියෙ අධයෂක  / 
මාතධයමාත අධිශේගී මාතාර්ග වයාපියෙ  (CEP iii)/ 
ුසස ්අධයාපන හා මාතහාමාතාර්ග අමාතාතයාා   

•   ටී.එස.්එ්ඡ. අශේල්ක්රමාත ටු  / වයාපියෙ අධයෂක  / 
මාතධයමාත අධිශේගී මාතාර්ග වයාපියෙ  (CEP iv)/  
ුසස ්අධයාපන හා මාතහාමාතාර්ග අමාතාතයාා   

•   එස.්ඕ.එේ.ටී. නානා ෂකකාා්  ටු  /
ගණකාාධිකාාරී / ්රවාහන හා විල් ආ ගුවන් ශසේවා 
අමාතාතයාා   

 (xiii)   කායතා අධය න  සඳහා රුපි  ආ ටුි  න 
 5.50ෂක ල් දේ  ව ඇයෙ අත ,් ශදවන මාතැනුමාත සඳහා 
රුපි  ආ ටුි  න  4.59ෂක ටුනින්ශදෝරු 
ශදපාර්තශේන්තුමව ශවත ශගවා ඇත.  

(ක)  අදාළ ශනොශේ.  
 

ගු බිමල් ර්තනායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මීට අදාළ අතුමරු ්ර න් ගරු අනු  ්

දිසානා කා මාතන්ත්රීතුමමාතා ල්වින් අසනු  බනවා.  

 

ගු අනුර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ශමාතමාත මාතාර්ගශේ වැඩ කාටයුතුම 
මුඛළුමාතනින්මාත අවසන් කා්න දින ෂක ගැන ඔබතුමමාතන් ාශ  අදහසෂක 
යෙශබනවාද?  

 

ගු අගශ්න්ක අගේසිසහ මහතා  
(மாண்புமிகு அரசாக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

එශහමාත දින ෂක නැහැ, ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි. ල්ශ්ෝධතා යෙශබනවා. 
පුවගි  දින කීපශේමක හබ්ණ ්රශද් ශේ ශහෝට ආ දීටු න් 
කීපශදශනෂක ඇල්මක මාතා සමාතෙ සාකා්ඡඡා කාළා. 20 5/2020 දුේිප  

සාවර්ධන වයාපියෙ ට අතයව ය කාරුණෂක නිසා සහ "පුබුදමුඛ 
ශපශළොන්නරුව" වැඩසටහන  ටශමක අයෙගරු ජනාධිපයෙතුමමාතා 
ල්විනුමක ඉ ආලීමාතෂක කා් යෙශබන නිසා තමාතයි ශේ කාටයුමකත ඉෂකමාතන් 
කා් යෙශබන්ශන්. ශකාශසේ ශවතමක, ශමාත  අවසන් කා්න දින ෂක 

තවමාත නැහැ. අවසන් කා්න දින ෂක ගැන කාථා කා්න්න වන්ශන් 
ඉදිිප වැඩ කාටයුතුම කිරීශමාතන් පුවවයි.  

  
ගු අනුර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, කුරුණෑග  හ්හා දැනටමාතමක ශර් ආ 

පා්ෂක යෙශබනවා. මාතහවට ගිදී ආ ා, ල්ජිතපු් හ්හා හබ්ණට 
එන්න පුළුවන් ශර් ආ පා්ෂක දැනටමාතමක යෙශබනවා. ඒ අත  ්
කුරුණෑග -දඹු ආ  ්රධාන පා්මක පුළු ආ කා් ා යෙශබනවා. ඊට 

අමාතත්ව දැන් අධිශේගී මාතාර්ග ෂක සඳහාමක ශ ෝජනාවෂක යෙශබනවා. 

 ාපන  අධිශේගී මාතාර්ග  දඹු ආ  හ්හා  න ල්ධිශේ 

ශ ෝජනාවකුමක යෙශබනවා. ඒවා අවසන්ද කි  ා මාතමාත දන්ශන් 
නැහැ. එතශකාොට දැන් අධිශේගී මාතාර්ග ෂක යෙශබනවා; ටිකාෂක වට 
්වුශමාතන් වුණමක ශර් ආ පා්ෂක යෙශබනවා; ්රධාන පා්මක පුළු ආ 
කා් ා යෙශබනවා. ඒ ඔෂකශකාෝමාත යෙබි දී තමුඛන්නාන්ශසේ ා  ළිමක 

කුරුණෑග  සහ හබ්ණ  ා කා්න, කිශ ෝ මීට් 84ෂක දිග ශර් ආ 
පා්ෂක හදන්නමක ශ ෝජනා කා් ා යෙශබනවා.  

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ශේ සඳහා කසන්න ව ශ න් ශඩො ර් 

ටුි  න 970ෂක වැ  ශවනවා  කි  ා දැනට ඇසත්ශේන්තුම කා් ා 
යෙශබනවා. කසන්න ව ශ න් ගමකශතොමක කිශ ෝ මීට් කාට 
ශඩො ර් ටුි  න  2ෂක වැ  ශවනවා. ඒ කි න්ශන් ශඩො ර් 

 2,000,000ෂක වැ  ශවනවා. අධිශේගී මාතාර්ග මක හැශදටුන් යෙබි දී, 
වට ්වුශමාතන් ශහෝ ශර් ආ පා්මක යෙබි දී, ්රධාන පා්මක ශ ොකු 
කා් ා හද ා යෙබි දී, කිශ ෝ මීට් කාට ශඩො ර් ටුි  න  2ෂක 

වැ  කා් ා ශර් ආ පා්කුමක හැදීමාත සඳහා තමුඛන්නාන්ශසේ ා කා්න 
 ද  කායතා අධය න  කුමාතෂකද? එදී වාර්තාව තමුඛන්නාන්ශසේ ා 
ශේ පාර්ි ශේන්තුමවට සාාගත කා්නවාද? 

 
ගු අගශ්න්ක අගේසිසහ මහතා  
(மாண்புமிகு அரசாக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ඔබතුමමාතා කි පු කාා්ණ  පිළිබඳව අප 

සාකා්ඡඡා කා් යෙශබනවා. එමාත පා් සකාස් කා්නවාද, නැද්ද කි න 
එකා පිළිබඳව දැන්  ේ කිවි තීන්දුවකාටමක එන්න අව ය ශව ා 
යෙශබනවා, ඔබතුමමාතා කි පු ්ර ්න  නිසා. ශකාශසේ ශවතමක දැනට මාතට 

දැන ගන්නට  යෙශබන ල්ධි ට ශේකා ඉදි කිරීමාතට අතයව ය පා්ෂක 
ශ ස සැ ැශකාන්ශන් නැහැ.  ඒ නිසා ඉදිිපශේදී තව  කායතා 
අධය න වාර්තාවෂක කාැඳව ා, ඔබතුමමාතා කි පු කාා්ණ මක 

සැ කි ආ ට අ්ශගන, තවමක යෙශබන ්ර ්න ගැනමක සාකා්ඡඡා 
කා් ා තමාතයි තීන්දුවෂක ගන්ශන්.  

ශමාතමාත වයාපියෙශේ ඉදිිප වැඩ කාටයුතුම දැනට තාවකාාි කාව 

නත් ශව ා යෙශබනවා. 

 

ගු අනුර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මාතශ  ඊළෙ අතුමරු ්ර න් . 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ඔබතුමමාතා අතුමරු ්ර ්න ශදකාෂක ඇුවවා. 
ස්ථාව  ්නිශ ෝග කාැඩුශවොමක ඊශේ වාශ  ්ර න් ඇයෙ වනවා. අපි 

ඊළෙ ්ර න් ට  මුඛ. 

 

ණහාර පීම්කෂකවු්    වයඹ ප ාත 
உணவுப் பாிரசாதகர்கள் : வடரமல் மாகாணம் 

FOOD INSPECTORS: NORTH WESTERN PROVINCE  
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12. ගු අගශ්නක ප්රිය් ත මහතා 
 (மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த) 

 (The Hon. Ashoka Priyantha) 

ශස තය, ශපෝ ණ හා ශද්ය   නවදය අමාතාතයතුමමාතාශගන් ඇසූ 
්ර න්  - ( ) : 

(අ) (i) ව ඹ පළාතට අනුමාතත කහා්  පරීෂක කාව් න් 
සාතයාව ශකාොපමාතණද; 

 (ii) දැනට ශසේවශේ නියුතුම කහා්  පරීෂක කාව් න් 
සාතයාව හා ඔවුන්ශ  නේ කාවශර්ද; 
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 (iii) දැනට එමාත තනතුමරු පු්ප්පාඩුව පවතී නේ, ඒ සඳහා 
බඳවා ගැනීේ විදුකිරීමාතට අමාතාතයාා   පි ව  ්
ගන්ශන්ද; 

  න්න එතුමමාතා ශමාතමාත සාාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ක) ශනො එශසේ නේ, ඒ මාතන්ද? 

 

 சுகாதாரம், ரபாசகண மற்றும் சுரதச மருத்துவ 

அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i )  வடரமல் மாகாணத்திற்காக அங்கீகாிக்கப் 

பட்டுள்ள உணவுப் பாிரசாதகர்களின் 

எண்ணிக்கக யாது என்பகதயும்; 

 ( i i )  தற்ரபாது ரசகவயாற்றுகின்ற உணவுப் 

பாிரசாதகர்களின் எண்ணிக்கக மற்றும் 

அவர்களின் தபயர்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 ( i ii )  தற்ரபாது ரமற்படி பதவிகளில் தவற்றிடங்கள் 

காணப்படின், அதற்காக ஆட்ரசர்ப்புச் தசய்ய 

அகமச்சு நடவடிக்கக ரமற்தகாள்ளுமா 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the  number of food inspectors approved for 
the North Western Province;  

 (ii) the number of food inspectors  currently in  
service and their names; and 

 (iii) if the said posts remain vacant,  whether the 
Ministry will take steps for recruitment? 

(b) If not, why?  
 

ගු ගය් ත කුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ශස තය, ශපෝ ණ හා ශද්ය   නවදය 

අමාතාතයතුමමාතා ශවනුශවන් මාතා එමාත ්ර ්න ට පිළිතුමරු ශදනවා. 

(අ)  (i) 4කි. 

 (ii) I. එ්ඡ.එේ. ද ා් මකන මාත ා 

  II.  ශෂක.ඩේි ේ. ුවවිිපපා  මාත ා 

  III.  පී.ඩී.එන්. ශ්රේමාත්මකන මාත ා 

  IV.  ඩේි ේ.එේ.කර්. ප්රි න්ත මාත ා 

 (iii) දැනට පු්ප්පාඩු නැත. 

(ක) පැන ශනොනඟී. 

 

ගු අගශ්නක ප්රිය් ත මහතා 
(மாண்புமிகு அரசாக்க பிாியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතමාත අතුමරු ්ර න් අහන්ශන් නැහැ. ගරු 
ඇමාතයෙතුමමාතාශ  අවධාන ට ශ ොමුඛ කා්වන්න කි  ා ශමාතමාත 
ශ ෝජනාව පමාතණෂක කා්නවා. 

ගරු ඇමාතයෙතුමමාතනි, කුරුණෑග  හා පුමකත මාත දිස්ත්රිෂකකාශේ 
ජනතාවශගන් ල් ා  ්රමාතාණ ෂක ශබෝශනොවන ශ්ෝග ුවදු්ට 

ශගොදුරු ශවටුන් පවයෙනවා. ව ඹ පළාතට අනුමාතතව විටින්ශන් 

කහා් පරීෂක කාවරුන් හත්ශදනකු බව ඔබතුමමාතා ්රකාා  කාළා. එමාත 
හත් ශදනා ්රමාතාණවමකද කි න එකා ශපෝඩඩෂක සැ කි ආ ට 
අ්ශගන, ශේ පිළිබඳව අවධාන  ශ ොමුඛ කා්න්න කි  ා මාතමාත ශේ 
අවස්ථාශේදී කි නවා. 

 

ගු ගය් ත කුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, එමාත ශ ෝජනාව මාතා ගරු ඇමාතයෙතුමමාතාශ  

අවධාන ට ශ ොමුඛ කා්වන්නේ. 
 

 

ඇඹිලිිළටිය ච් ද්රිකා වැව ණරිතව හමුදා කඳරකර්ක 

ඉින කිීමම  ඉඩම් ලබා ී ඇති පදනම 
எம்பிலிப்பிட்டிய சந்திாிகா குளத்கத அண்மித்த 

இராணுவ முகாம் நிருமாணம்: காணி வைங்கிய 

அடிப்பகட  
CONSTRUCTION OF ARMY CAMP NEAR CHANDRIKA WEWA 

IN EMBILIPITIYA:  BASIS OF LAND GRANT 
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13. ගු ගහේෂා්  විතානගේ මහතා 
 (மாண்புமிகு ரஹசான் விதானரக) 

 (The Hon. Heshan Withanage) 

අග්රාමාතාතයතුමමාතා සහ ජායෙකා ්රයෙපමකයෙ හා කර්ථිකා කාටයුතුම 
අමාතාතයතුමමාතාශගන් ඇසූ ්ර න්  - ( ) : 

(අ) (i) ්මකනපු  ්දිසත්්රිෂකකා  තුමළ සථ්ානගත කා  ්ඇයෙ යුද 
හමුඛදා කාඳවුරු සාතයාව ශකාොපමාතණද; 

 (ii) එමාත කාඳවුරු සථ්ානගත කිරීමාතට සථ්ි  ්ඉඩේ  බාදී 
යෙශේද; 

 (iii) ඇඹිි පිටි  කන්ද්රිකාා වැව කශ්රිතව ඇයෙ හමුඛදා 
කාඳවු  ්සඳහා ඉඩේ  බාදී ඇයෙ පදනමාත කාවශර්ද; 

 (iv) ශමාතමාත ඉඩශේ අයියෙකාරු කාවුරුන්ද; 

 (v) ශමාතමාත ඉඩමාත තුමළ හමුඛදා කාඳවු්ෂක ඉදිකිරීමාත තුමළින් ඒ 
කශ්රිත ජනතාවටමක, කන්ද්රිකාා වැව නදනිකාව 
්රශ ෝජන ට ගන්නා ජනතාවටමක දැඩි 
දීිපහැ්  ෂක වන බව  පිළිගන්ශන්ද; 

 (vi) වැේ ්ෂකෂිත  තුමළ සථ්ි  ්ශගොඩනැන්ි  ඉදිකිරීමාතට 
අදාළ අවස  ් බාශගන යෙශේද;  

 (vii) එශසේ නේ, ඒ සඳහා අවස  ් බා දී ඇයෙ ක තන 
කාවශර්ද; 

  න්න එතුමමාතා ශමාතමාත සාාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ක) ශනො එශසේ නේ, ඒ මාතන්ද? 
 

 பிரதம அகமச்சரும் ரதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் ரகட்ட 

வினா:  
 

(அ) (i )  இரத்தினபுாி மாவட்டத்தில் அகமக்கப் பட்டுள்ள 

இராணுவ முகாம்களின் எண்ணிக்கக யாது; 

 (ii) ரமற்படி முகாம்ககள அகமப்பதற்கு நிரந்தர 

மாகக் காணிகள் வைங்கப்பட்டுள்ளதா; 

 (iii )  எம்பிலிப்பிட்டிய சந்திாிகா குளத்துக்கு 

அருகாகமயிலுள்ள இராணுவ முகாமுக்கு காணி 

வைங்கப்பட்டுள்ள அடிப்பகட யாது; 
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 (iv) இக்காணியின் உாிகமயாளர்கள் யாவர்; 

 (v )  இக்காணியில் இராணுவ முகாம் ஒன்று 

அகமக்கப்படுவதால் அதன் சுற்றுப்புற 

மக்களுக்கும் சந்திாிகா குளத்கத அன்றாடம் 

உபரயாகிக்கும் மக்களுக்கும் கடும் சிரமம் 

ஏற்படுகின்றது என்பகத ஏற்றுக்தகாள்வாரா; 

 (vi )  குளத்துக்கான ஒதுக்குப் பிரரதசத்தில் நிரந்தர 

கட்டிடங்ககள அகமப்பதற்கு உாிய அனுமதி 

தபறப்பட்டுள்ளதா;  

 (vii )  ஆதமனில், அதற்காக அனுமதி வைங்கியுள்ள 

நிறுவனங்கள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House-   

 (i) the number of army camps located in 
Ratnapura District; 

 (ii) whether permanent lands have been 
provided to locate those camps; 

 (iii) under what basis the lands were provided to 
the army camp situated near ‘Chandrika 

Wewa’ in Embilipitiya;  

 (iv) the owner of this land;      

 (v) it is admitted that people living near                    
this land and people who use  
‘Chandrika Wewa’ on a daily basis will 
have to face severe hardships by building an 
army camp;  

 (vi) whether approval has been obtained to build 
permanent buildings in the tank reserve;  

 (vii) if so, the institutions that have given 
approval ? 

(b) If not, why?                                                               
 
ගු ුව්  විායවර්ධ්න මහතා (ණර්කෂක රාාය 
අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன - பாதுகாப்பு இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, අග්රාමාතාතයතුමමාතා සහ ජායෙකා ්රයෙපමකයෙ 
හා කර්ථිකා කාටයුතුම අමාතාතයතුමමාතා ශවනුශවන් මාතා එමාත ්ර න් ට 

පිළිතුම් ශදනවා. 

(අ) (i) 07කි. 

 (ii) ඔේ. 

(iii)       1.  යුද්ධ හමුඛදා ගුවන් සාක්රටුකා බළශසේනාව 
(ශහෂකශට ා්  2.234කා බිේ ශකාොටස) 

 ශ්රී  ාකාා මාතහවැි  අධිකාාිපශේ ල්   ාා්  
අමාතාතයව් ාශ  ල්ධිමාතමක අනුමාතැයෙ  මාතත ශ්රී 
 ාකාා මාතහවැි  අධිකාාිප  ල්වින් 20 4 
වසශර්දී යුද්ධ හමුඛදාවට ාා්  දී ඇත.  

 (ඇමුඛණුමාත - i සහ  ඇමුඛණුමාත - ii)  බ න්න.  

  2.  ශ්රී  ාකාා යුද්ධ හමුඛදා ඉාජිශන්රු පාසැ  
(අෂකකා  ්73කා බිේ ශකාොටස) 

    ශ්රී  ාකාා මාතහවැි  අධිකාාිප  ල්වින් 
 987.09. 0 දින අෂකකා  ්6 ෂකද, 200 .08. 0 
දින අෂකකා  ්  2ෂකද යුද හමුඛදාව ශවත ාා් දී 
ඇත. (ඇමුඛණුමාත iii සහ ඇමුඛණුමාත iv) එමාත 

ඇමුඛණුේ සභාගත* කා්ටු. 
 (iv) ශ්රී  ාකාා මාතහවැි  අධිකාාිප  සතුමව යෙ ය යුද්ධ 

හමුඛදාවට පව්ාදී ඇයෙ ශහයින් ඉඩශේ වර්තමාතාන 
අයියෙ  යුද්ධ හමුඛදාව සතුමශේ. 

 (v) නැත. ශමාතමාත ්රශද් ශේ ජනතාව ල්වින් කන්ද්රිකාා 
වැව නදනිකාව ්රශ ෝජන ට ගන්නා සථ්ානවි න් 
පිපබාදී  ්වූ ්රශද්  කා හමුඛදා කාඳවු  ්සථ්ාපිත කා  ්
ඇත. ශමාතමාත කාඳවු  ්සථ්ාපිත කිරීමාත තුමළින් ්රශද් ශේ 
ජනතාවට දීිපහැ්  ෂක විදුවන බවට වාර්තා  වමාතෂක 
ශනොමාතැත. 

 (vi) ශමාතමාත කාඳවු  ්ශවත  බා දී ඇයෙ ඉඩමාතට  ාබදව ඇයෙ 
කන්ද්රිකාා වැශවදී ජ  ගැලීේ සීමාතාව ඇතුමළමක වන 
පිපස  ් සාශේදී ්ෂකෂිත  තුමළ සාවර්ධන 
කාාර් න්දීදී අනුගමාතන  කාළ යුතුම නිර්ණා කා න්ට 
අනුව කන්ද්රිකාා වැශවදී අධි ජ  ගැලුේ සීමාතාව තුමළ 
සථ්ි  ්ඉදිකිරීේ විදුකා  ්ශනොමාතැත. 

 (vii) අදාළ ශනොශේ. 

(ක)  පැන ශනොනඟී. 
 

ගු ගහේෂා්  විතානගේ මහතා 
(மாண்புமிகு ரஹசான் விதானரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මුඛි න්මාත ස්තුමයෙවන්ත ශවනවා, ගරු 

්ාජය ඇමාතයෙතුමමාතා සාර්ථකා පිළිතුම්ෂක  බා දීමාත සේබන්ධව. ඒ වුණාට 
ගරු ්ාජය ඇමාතයෙතුමමාතනි, ශේ ්ර න් ට පිළිතුමරු ව ශ න් ඔබතුමමාතා 
 බා දී ා යෙශබන්ශන් ඉාජිශන්රු පාස  පිළිබඳවයි. ශේ වැව 
කශ්රිත යෙශබනවා, දීර්ඝ කාාලීනව පවමකවාශගන  න යුද හමුඛදා 
ඉාජිශන්රු පාස . ගරු ්ාජය ඇමාතයෙතුමමාතනි, ඒ ඉාජිශන්රු පාස  
හැ් වැේ ්ෂකෂිත ෂක ල්ධි ට ඕමාත ආශප් ශසෝභිත හාමුඛදුරුවන් 
 ටශමක අෂකකා් ශදකාකා මිටු ්රමාතාණ ෂක වන වගාවෂක සඳහා -
ුදයාන ෂක සඳහා- ශවන් කා් ා දී ා යෙබුණා. පුවගි  ්ජ  ල්වින් 
ශමාතතැන යුද හමුඛදා කාඳවු්ෂක පවමකවාශගන  ාමාතට ශනොව 
තාවකාාි කාව ාට න් රැඳ වමාතට අවසථ්ාව  බා දුන්නා, ඔබතුමමාතා 
කි න ඉාජිශන්රු බ කාා  යෙශබන ්රශද්   ශනොව, ටුනිස්ුව 
නාන්න එන වැේ බැේබ යෙශබන ්රශද් ශේ. තාවකාාි කාව කපු යුද 
ාට න් පුවගි  ්ජ  කාා ශේ ඒ අෂකකා් ශදශෂක ස්ථි  ්
ශගොඩනැන්ි  ඉදි කාළා. අපි ල්ටින් ල්ට සාවර්ධන කාටුවලව දී ඒ 
ගැන කාථා කාළා. එවකාට මාතමාත ඒ ්රශද් ශේ ්රාශද්ය   සාාශේ 
සාාපයෙ ල්ධි ට ශේකාට ල්රුද්ධ ශව ා ඒකා නත් කා් ායි 
යෙබුශණ්. මාතමාත ගි  සයෙශේමක ශහො  ා බැලුවා. මාතහවැි  
අධිකාාිපශ න් ශේකා පැවරීමාතෂක කා් ා නැහැ. තවමාතමක ශේකා 
ඕමාත ආශප් ශසෝභිත හාමුඛදුරුවන්  ටශමකයි යෙශබන්ශන්. ගරු ්ාජය 
ඇමාතයෙතුමමාතනි, ශේ පිළිතුම් සාධා්ණ, සතය පිළිතුම්ෂක ශනොශවයි. 
මාතහවැි  අධිකාාිප ට ශේ ඉඩමාත ශදන්න ල්ධි ෂක නැහැ. ඒකා වැේ 
්ෂකෂිත .  

 

ගු ුව්  විායවර්ධ්න මහතා  
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 
ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ඔබතුමමාතා ඒ ල්ස්ත් ටිකා මාතට ශදන්න. මාතමාත 

අනිවාර් ශ න්මාත මාතශ  අවධාන  ශ ොමුඛ කා් ා බ න්නේ, 
ඇමකතටමාත ශමාතොකාෂකද එතැන යෙශබන්ශන් කි  ා. අපට එකාතුම 
ශව ා ඒ වැඩ ටිකා කා් ගන්න පුළුවන් ශවයි. 
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[ගරු ශහේ ාන් ල්තානශ  මාතහතා] 

————————— 
*  පසනතකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු ගහේෂා්  විතානගේ මහතා 
(மாண்புமிகு ரஹசான் விதானரக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතශ  අශනෂක අතුමරු ්ර න්  ශමාත යි. 
ගරු ්ාජය ඇමාතයෙතුමමාතනි, මාතමාත ඔබතුමමාතාශගන් ඉ ආලීමාතෂක කා්නවා. 
දිගින් දිගටමාත යුද හමුඛදාශේ බ  මක එෂකකා ශේකාට කාවුරුවමක 

බ පෑේ කා්න්ශන් නැහැ. මාතමාත පුවගි  ්රාශද්ය   සේබන්ධීකා්ණ  
කාටුවලශේදීමක ඉ ආලීමාතෂක කාළා. ශේකා අයෙ  මාත වැදගමක, වැශේ 
ුවන්ද්මකව  ක්ෂක ා කා්න්න යෙශබන බිේ කාඩෂක. ශේශෂක සථ්ි  ්

ශගොඩනැන්ි  ඉදි කා්නවා. මාතමාත ගරු ඇමාතයෙතුමමාතාශගන් ඉ ආලීමාතෂක 
කා්නවා, ශේ ්ර න්  ල්සඳා ගන්න කා ආ තාවකාාි කාව හිප ඒ 
කාටයුතුම නත් කා්න්න කි  ා. 

 
ගු ුව්  විායවර්ධ්න මහතා  
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene ) 

ශහොඳයි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොමාත සත්ුමයෙයි.  

ශදවන වට .  

 
ශ්රී ලසකා ුතද හමුදා ගරනහගල් සිවිල් ගසේවකය්   

අතිකාල ීමනා 
இலங்கக  இராணுவ ஆஸ்பத்திாி சிவில் ஊைியர்கள்: 

ரமலதிக ரநர தகாடுப்பனவு  
CIVIL EMPLOYEES OF SRI LANKA ARMY HOSPITAL: 

OVERTIME PAYMENT   
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9. ගු ාය් ත සමරවීර මහතා (ගු විදුර වික්රමනායක මහතා 

ගවනුව ) 
 (மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர - மாண்புமிகு விதுற 

விக்கிரமநாயக்க சார்பாக) 

 (The Hon. Jayantha Samaraweera on behalf of the Hon. 
Vidura Wickramanayaka) 

අග්රාමාතාතයතුමමාතා සහ ජායෙකා ්රයෙපමකයෙ හා කර්ථිකා කාටයුතුම 
අමාතාතයතුමමාතාශගන් ඇසූ ්ර න්  - ( ): 

(අ) (i) ශ්රී  ාකාා යුද හමුඛදා ශ්ෝහශ ආ විල් ආ කාටයුතුම 
විදුකා්නු  බන විල් ආ ශසේවකා න් ව ශ න් 
පමක වේ  ැබූවන් ක තන සාග්රහශේ 
ල්ධිල්ධානව ට  ටමක බව ඔවුන් ශවත  බා දී ඇයෙ 
පමක වේ ි පිශේ සඳහන් කා  ්ඇයෙ බවමක; 

 (ii) එශසේ වුවද, ශසේවා අව යතාව  මාතත ශමාතමාත  
ශසේවකා න් දිනකාට සීමාතා ්දීත කාා  ෂක ශසේව  
කා්න බවමක;  

 (iii) එශසේ අයෙශර්කා කාා  ෂක ශසේව  කාළද ඔවුනට 
අයෙකාා  දීමාතනා ශහෝ ශවනමක දීමාතනාවෂක 
ශනොශගවන බවමක; 

 (iv) එශසේ වුවද, හමුඛදා කාඳවුරුව  ශසේව  කා්න විල් ආ 
ශසේවකා කාණ්ඩා ේ සඳහා මාතාස කා කාා  ෂක තුමළ 
පැ  වි  ෂක ශනොඉෂකමාතවන අයෙකාා  දීමාතනා ශග වේ 
කා්නු  බන බවමක; 

 එතුමමාතා දන්ශනදීද? 

(ක) ශේ කකාා්  ට එෂක කාණ්ඩා මාතකාට අදීටු  ව ඇයෙ අයෙකාා  
දීමාතනා ඔවුන් ශවත ද ශග වමාත සඳහා පි ව  ්ගන්ශන්ද  න්න 
එතුමමාතා ශමාතමාත සාාවට දන්වන්ශනදීද? 

(ඇ) ශනො එශසේ නේ, ඒ මාතන්ද? 
 

பிரதம அகமச்சரும் ரதசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் ரகட்ட 

வினா:  

(அ) (i )  இலங்கக இராணுவ ஆஸ்பத்திாியில் சிவில் 

பணிககள ரமற்தகாள்கின்ற சிவில் ஊைியர் 

களாக நியமனம் தபற்றுள்ளவர்கள் தாபன 

விதிக்ரகாகவயின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் 

வருகின்றனர் என அவர்களுக்கு வைங்கப் 

பட்டுள்ள நியமனக் கடிதத்தில் குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ளததன்பகதயும்; 

 (ii) எனினும், ரசகவத் ரதகவயின் கீழ் இவ் 

வூைியர்கள் நாதளான்றுக்கு ரநர வகரயகற 

யின்றி கடகமயாற்றுகின்றனதரன்பகதயும்; 

 (iii) அவ்வாறு ரமலதிக ரநரம் கடகமயாற்றிய 

ரபாதிலும் இவர்களுக்கு ரமலதிக ரநர தகாடுப் 

பனரவா அல்லது ரவறு தகாடுப்பனரவா 

வைங்கப்படுவதில்கல என்பகதயும்; 

 (iv) `எனினும், இராணுவ முகாம்களில் கடகம 

யாற்றுகின்ற சிவில் ஊைியர்களுக்கு ஒரு மாத 

காலத்திற்கு நூறு மணித்தியாலங்ககள 

தாண்டாத ரமலதிக ரநர தகாடுப்பனவு வைங்கப் 

படுகின்றததன்பகதயும்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இவ்வாறு ஒரு பிாிவினர் இைந்துள்ள ரமலதிக ரநரக் 

தகாடுப்பனகவ இவர்களுக்கும் தசலுத்துவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுப்பாரா என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the appointment letter  of the  civil  
appointees of Sri  Lanka Army Hospital  
who  are engaged in Civil tasks, states that  
they are  governed  by  the provisions of  
the  Establishment Code;  

 (ii) however  these employees work unlimited  
hours  per day owing to service 
requirements;  

 (iii) overtime  payment or other allowances are 
not paid, even if  they work   for  an 
additional  period of time: and  

 (iv) however, overtime  not exceeding 100  
hours per month, is paid for the civil 
employees who work in army camps?   

(b) Will he inform this House whether measures will 
be taken to  pay  overtime  even  for  the group 
who were disentitled  in aforesaid manner?   

(c) If not why? 
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පාර්ි ශේන්තුමව 

ගු ගය් ත කුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, අග්රාමාතාතයතුමමාතා සහ ජායෙකා ්රයෙපමකයෙ 

හා කර්ථිකා කාටයුතුම අමාතාතයතුමමාතා ශවනුශවන් මාතමාත ඒ ්ර ්න ට අදාළ 

පිළිතුම් සභාගත* කා්නවා. 
 

* සභාගම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) නැත. ශසේවා අව යතාව  මාතත ශමාතමාත ශසේවකායින් දිවා සහ 
්ාත්රී ව ශ න් ශසේවා මුඛ  ්ශදකාෂක සඳහා ශ ොදවයි. දිවා ශසේවා 
මුඛ්  ශප.ව. 7.30 විට ප.ව. 4.30 දෂකවා ද, ්ාත්රී ශසේවා මුඛ්  
ප.ව. 4.30 විට පුව දින ශප.ව. 7.30 දෂකවා ද ශේ. 

 (iii) ඉහත (ii) පිපදි දිවා ශසේවා මුඛ්  සඳහා කහා්  ල්ශේකා  
ඇතුමළුව පැ  09ෂකද, ්ාත්රී ශසේවා මුඛ්  සඳහා පැ   5ෂකද 
ශසේව  කාළ යුතුම . ්ාත්රී ශසේවා මුඛ්  පැ   5ෂක ශසේව  කිරීමාත 
ශවනුශවන් පැ  06කා කාා  ෂක සඳහා අයෙකාා  දීමාතනා 
ශගවනු  බයි. විල් ආ පිපපා න අධයෂක  මාතණ්ඩ   මාතන්න් 
නිකුමක කා  ් ඇයෙ විල් ආ පිපපා න  පිළිබඳව ුපශදස් 
සාග්රහශේ 6. 0 පිප්ඡශේද  (ඇමුඛණුමාත I)* සහ ක්ෂක කා 
ශ ආකාේශ  අාකා MOD/ADM/0603/03/AY හා 
20 6.03.28 දිනැයෙ ි පි  (ඇමුඛණුමාත II)* අනුව, විල් ආ 
පිපපා න අධයෂක  ල්වින් අයෙකාා  පැ  80ෂක දෂකවා 
ශග වමාතට අනුමාතැයෙ   බා ශද්. අයෙකාා  පැ  80 ඉෂකමාතවන 
අවස්ථාව දී ක්ෂක කා ශ ආකාේශ  අනුමාතැයෙ ට ඉදිිපපමක 
කාළ යුතුමශේ.  

 (iv) ශසේවා අව යතාව හා යුද්ධ හමුඛදා කාඳවුශර්  ඒකාකා 
්රධානීන්ශ  නිර්ශද්  මාතත හමුඛදා කාඳවුරුව  ශසේවශේ නියුතුම 
විල් ආ ශසේවකා න්ට මාතසකාට පැ  වි  ෂක ශනොඉෂකමාතවන ශසේ 
අයෙකාා  දීමාතනා ශග වමාතට අනුමාතැයෙ   බා ශද්.  

(ක) යුද්ධ හමුඛදා ශ්ෝහශ දී ශසේව  කා්න විල් ආ ශසේවකා න්හට ශසේවා 
අව යතාව පිපදි දැනටමාතමක අයෙකාා  දීමාතනා ශග වමාත විදු කා්නු  බන 
අත්, කිවිදු කාණ්ඩා මාතකාට අයෙකාා  දීමාතනා අදීටු  ව නැත. 

(ඇ) අදාළ ශනොශේ. 

 

මඩකලපව ිනසනරි්කකග   පාසල්   සිටිය ුතුර සහ 
දැන  සිටින ුවුවු සසඛයාව 

மண்முகன ரமற்கு மற்றும் கல்குடா கல்வி வலயப் 

பாடசாகலகள்:ஆசிாியர் பதவியணி 
SCHOOLS IN BATTICALOA DISTRICT: TEACHERS' CADRE AND 

AVAILABILITY  

1677/'17 
 

14. ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගු ගස ි ඩ් අලී සාහීර් 
මරකලානා මහතා ගවනුව ) 

 (மாண்புமிகு புத்திக பதிரண - மாண்புமிகு தசயிட் அலி 

ஸாஹிர் தமௌலானா சார்பாக) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed 

Ali Zahir Moulana)   

අධයාපන අමාතාතයතුමමාතාශගන් ඇසූ ්ර න්  - (2): 

(අ) (i) මාතඩකා පුව දිසත්්රිෂකකාශේ මාතන්මුඛශන් බටදී  ් සහ 
කා ආකුඩා අධයාපන කා ාපව  යෙශබන පාස ආව  
නේ, ගුරු වර්ග  අනුව එෂක එෂක පාසශ ආ විටි  යුතුම 
ගුරුවරු සාතයාව සහ දැනට විටින ගුරුවරු 
සාතයාව කාවශර්ද; 

 (ii) ශමාතමාත දිළිඳු ග්රාමී  විුවන්ට නිදහස ් අධයාපන  
සඳහා පවයෙන සමාතාන අයියෙවාවිකාේ සහයෙකා කිරීමාත 
පිණිස පවමකනා පු්ප්පාඩු පි් වමාතට  ාබද අධයාපන 
කා ාපව  අයෙිපෂකත ගුරුවරුන් මාතාරු කා්න ශ ස 

නැශගනදී  ් පළාමක අධයාපන අධයක්ෂව් ාට 
ුපශදස ් බා ශදන්ශන්ද; 

 (iii) එශසේ නේ, ඒ කාවදාද;   

  න්න එතුමමාතා ශමාතමාත සාාවට දන්වන්ශනදීද? 

 (ක) ශනො එශසේ නේ, ඒ මාතන්ද? 
 

கல்வி அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i )  மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள மண்முகன 

ரமற்கு மற்றும் கல்குடா கல்வி வலயங்களிலுள்ள 

பாடசாகலகளின் தபயர்ககள வகுதி ாீதியாக 

ஒவ்தவாரு பாடசாகலயிலுமுள்ள ஆசிாியர்கள் 

பதவியணி மற்றும் தற்ரபாதுள்ள ஆசிாியர்களின் 

எண்ணிக்கக என்பவற்றுடனும்; 

 (ii) இந்த கிராமப்புற ஏகை மாணவர்களின் 

இலவசக் கல்விக்கான சம உாிகமகய 

உறுதிப்படுத்துவதற்காக தற்ரபாது நிலவும் 

தவற்றிடங்ககள நிரப்புவதற்கு அண்கம 

யிலுள்ள கல்வி வலயங்களிலுள்ள ரமலதிக 

ஆசிாியர்ககள இடமாற்றம் தசய்வதற்கு 

கிைக்கு மாகாணத்தின் மாகாணக் கல்விப் 

பணிப்பாளருக்கு அறிவுறுத்தல்கள் 

வைங்கப்படுமா  என்பகதயும்; 

 (iii) அவ்வாதறனில், எப்ரபாது  என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the names of schools in Manmunai West 
and Kalkudah Educational zones in 
Batticaloa District with teachers’ cadre and 
present teachers’ availability, category-wise 
in each school; 

 (ii) whether instructions be given to Provincial 
Director of Education, Eastern Province to 
transfer excess teachers in neighboring 
educational zones to fill the existing 
vacancies in order to ensure the equal right 
for free education of these poor rural 
students; and 

 (iii) if so, when? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගය් ත කුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, අධයාපන අමාතාතයතුමමාතා ශවනුශවන් මාතමාත 

ඒ ්ර ්න ට පිළිතුම් සභාගත* කා්නවා. 
 

* සභාගම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
(අ) (i) 1/2006 කක්රශ ආත  අනුව සමාතාශ ෝචිත ගුරු ශසේවකා පිිපස් 

ල්ස්ත  ්ඇමුඛණුමාත 0 * මාතන්න් දැෂකශේ.  

 (ii) පළාමක අධයෂක ව් ා සතුම වගකීමාතකි. 

 (iii) අදාළ ශනොශේ. 

(ක) අදාළ ශනොශේ. 

1515 1516 

————————— 
*  පසනතකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පසනතකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊළෙට, අමාතාතයාා  නිශේදන. අග්රාමාතාතයතුමමාතා සහ ජායෙකා 
්රයෙපමකයෙ හා කර්ථිකා කාටයුතුම අමාතාතයතුමමාතා.  

 
"සිරස" මාධ්යගය්  ක  ප්රවත්තති 

විකාශ්නය    ගු අග්රාමාතයුරමාගේ ප්රකාශ්ය 
‘சிரச’ ததாகலக்காட்சி ஒளிபரப்பிய தசய்தி 

அறிக்கக : மாண்புமிகு பிரதம அகமச்சாின் 

கூற்று 
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STATEMENT BY HON. PRIME MINISTER 

 
ගු රනිල් වික්රමසිසහ මහතා (අග්රාමාතයුරමා සහ ාාතික 

ප්රතිප්තති හා ණර්ිකක ක ුතුර අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும் ரதசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතා අද ශේ ල්ශ ේ  ්රකාා   කිරීමාතට 
අදහස් කාශළේ පුව ගි  සයෙ ශදකා, තුමන පු්ා එෂකත්ා මාතාධය ජා  ෂක 
- ඕකා වහ ා කි න්න ඕනෑ නැහැ. "වි්ස" මාතාධය ජා  - මාතන්න් 

මාතධයමාත අධිශේගී මාතාර්ග වයාපියෙ සේබන්ධශ න් ශගන න ද්ශේ  
සහගත අව ාද සහ මාතඩ ්රකා් සේබන්ධශ න් ශමාතමාත ගරු 
සාාවටමක, ශමාත්ට ජනතාවටමක සතය පැහැදිි  කිරීශේ අ්මුඛණ 

ඇයෙවයි.  

මාතධයමාත අධිශේගී මාතාර්ග  සඳහා කාැබිනට් අනුමාතැයෙ   ද 
සමාතාගමාත මුඛි න් ඉදිිපපමක කාළ ටු ට වඩා රුපි  ආ බිි  න 25ෂක, 
එනේ රුපි  ආ ටුි  න 25,000ෂක අඩුශවන් ශමාතමාත වයාපියෙ   බා 

දීමාතට අපට හැකි වුණා.  

ශ්රී  ාකාා ්ජශේ සහ ජපන් ්ජශේ මාතැදිහමක  වමාත නිසා වයාපියෙ  
පිළිබඳව සාධනී  ශවනසක්ාේ ගණනාවෂක විදු කා් ගැනීමාතට 

අවස්ථාව  ැබුණා. ඒ අනුව ශකාොන්ත්රාමකතුමව දීටු වූ ටයිශසයි 
සමාතාගමාත සමාතෙ සාකා්ඡඡා ශකාොට රුපි  ආ බිි  න 25කින් -එනේ, 
රුපි  ආ ටුි  න 25,000කින්- ල් දමාත අඩු කා් ගැනීමාතට ශ්රී  ාකාා 

්ජ ට හැකි වුණා.  

දැන් ශමාතමාත වි්ස මාතාධය ජා  ට ශෂකන්යෙ ශගොස් යෙශබන්ශන්, 
ශේ ල් දමාත රුපි  ආ බිි  න 25කින් අඩු කිරීමාත නිසායි. ශේ මාතාධය 

අපට අව ාද නෙන්ශන් බිි  න 25ෂක ශහවමක, රුපි  ආ ටුි  න 
25,000කා මුඛද ෂක ්ටට ඉයෙිප කා් දීමාත නිසායි. ඒ සා ල් ා  මුඛද ෂක 
ඉයෙිප කා් දීමාත පිළිබඳ අව ාද නැඟීමාතට ඔවුන් තවමක අසතය කාරුණු 

ගණනාවෂක ්රකාා  කා්නවා.  

හිප ටමාත සාතයා ශ ආතන සඳහන් කාශළොමක ඉදි කිරීශේ 
ශකාොන්ත්රාමක එකා  බා දුන්ශන් ජපානශේ ටයිශසයි ක තන  
මුඛි න්මාත ඉදිිපපමක කාළ ටු  ගණන රුපි  ආ බිි  න  59 

(159,659,226,919.24) යි. නමුඛමක, ජපාන ්ජශේ සහ අශප් 
මාතහාමාතාර්ග අමාතාතයාා ශේ මාතැදිහමක වමාත මාතත ඔවුන් සමාතෙ සාකා්ඡඡා 
කිරීශමාතන් අනතුමරුව, එ  රුපි  ආ බිි  න  34ෂක දෂකවා 

( 34,905, 55,000.00) දෂකවා අඩු කා් ගැනීමාතට හැකි වුණා.  

අශප් මාතැයෙව්ණ ්රකාා නශේ ශකාොළඹ-නුව් අධිශේගී මාතාර්ග  
පිළිබඳව අපි ජනතාවට ශපොශ්ොන්දුවෂක  බා දුන්නා.  

අද ශකාොළඹ ඉඳ ා නුව්  න්න පැ  හත්ෂක ල්ත් ගත වනවා. 

ශමාතමාත වැ  වන කාා  , ඉන්ධන හා මාතහන්වි  ස කාා බැලූ ල්ට 
ශමාත  ජායෙකා අප්ාධ ෂක. ශකාොළඹ නුව් අධිශේගී මාතාර්ග  තනි 
වයාපියෙ ෂක ශනොශවයි. එ  මාතහනුව් නග් සාවර්ධන සැ ැසශ්ේ 
ශකාොටසෂක.  

අශප් සැ ැසම්ාත අනුව මාතහනුව් ශෂකන්ද්රශකාොට ශගන සාකා්කා 
සාවර්ධන වයාපියෙ ෂක ක්රි ාමකමාතකා වනවා. ශබෝගේබ් සාසක්ාියෙකා 
හා සාකා්කා ශෂකන්ද්රසථ්ාන ෂක ඉදි වනවා. කාිෂි තාෂක ණිකා 

සාවර්ධන වයාපියෙ ඇ්ශඹනවා. ශතෝතුමරු තාෂක ණ ුදයාන ෂක 
ඉදි වනවා.  

ජපාන  ශ ෝජනා කා් ඇයෙ කාර්මාතාන්තපු්  සඳහා ද අප 

ශතෝ්ා ශගන ඇමකශමක මාතහනුව්යි. ශේ වි ලු කාාර්  න් සඳහා 
මාතධයමාත අධිශේගී මාතාර්ග  අයෙ   වැදගමක වනවා. 

මාතධයමාත අධිශේගී මාතාර්ගශේ තුමන්වන අදි ් ක්ේා වන්ශන් 

ශපොතුමහැිපන්. අවසන් වන්ශන් ග ශගදිපන්. අඩි 300කා පමාතණ 
ුසකා විට අඩි  200කා පමාතණ ුසෂක දෂකවා දිශවන කාඳු මාතාර්ග ෂක. 
ශේ මාතාර්ග  සඳහා බිාශගව ආ තුමනෂක ඉදි කාළ යුතුම වනවා. 
ශකාොන්්රීට් කාණු මාතයෙන් ඉහළින් දිශවන මාතාර්ග ශකාොටස් යෙශබනවා. 

ඉහළින් ඉදි වන මාතාර්ග න්දී සේපූර්ණ දිග කිශ ෝමීටර් 5.05ෂක. ඒ 
වාශ මාත ඉහළ ුසකින් ඉදිවන දීර්ඝ පා ේ  4කුමක ශේ මාතාර්ග ට 
අ මක වනවා. ඒ වාශ මාත පාිපසිපකා හානි අවමාත කා් ගැනීමාත සඳහාමක, 

ල්ශ ේ  ක්රි ා මාතාර්ග ගණනාවෂක මාතාර්ග  ඉදි කිරීශේදී විදු කාළ යුතුම 
වනවා.  

ශමාතශතෂක අශප් ්ශට් අධිශේගී මාතාර්ග ඉදි වුශණ් සමාතත ා 

මිටුව යි. දකුණු අධිශේගී මාතාර්ග  ඉදි කිරීශේදී ශකාොන්්රීට් කාණු 
මාතත ඉදි කාළ යුතුම ස්ථාන න්දී එශසේ කාශළේ නැහැ. පස් පු්වා 
මාතාර්ග  ඉදි කාළා. ඒ නිසා පාිපසිපකා ්ර න් ගණනාවෂක ඇයෙ වුණු 

බව අපි දන්නවා.  

නුව් අධිශේගී මාතාර්ග  අශප් ්ශට් ශමාතශතෂක ඉදි වුණු අශනෂක 
අධිශේගී මාතාර්ගව ට වඩා සාකීර්ණයි. 

ශමාතතැන මාතශගන් ්ර ්න කා් ා යෙබුණා "ශේ අධිශේගී මාතාර්ගශේ 
කිශ ෝ මීට් කා ටු  වැඩි ඇයි" කි  ා. මාතහාමාතාර්ග 
අමාතාතයාා ශ න්, මාතහාමාතාර්ග සාවර්ධන ශදපාර්තශේන්තුමශවන්   ඒ 
සඳහා ශහේතුම තමාතයි ඒ කාා ශේ ඉඳන් දුන්ශන්.  

2015 මාතාර්තුම 27 වන දා ශ්රී  ාකාාශේ ජපාන තානාපයෙ 
ශනොබිදීශතෝ ශහොශබො මාතහතා දන්වා විටිශේ ශමාතවැනි සාකීර්ණ 
වයාපියෙ ෂක සඳහා ජපානශේ දැනුමාත සහ අමක දැකීමාත බුව  බැල්න්, 

ුසස් තාෂක ණ  සතුම ජපාන සමාතාගේ ශේ වයාපියෙ  සඳහා 
ශ ොදවා ගැනීමාත ුවදුුව බවයි. ශකාශසේ ශවතමක ජපාන ්ජ  සහා  
දැෂක වමාතට ුවදානේ බවමක එතුමමාතා දැන්වූවා. ඒ ි පිශේ ජපාන සහා  

 බා දි  හැකි කකාා් න් ශදකාෂක පිළිබඳ සඳහන් කා් යෙබුණා.  
 

1. “ජපාන කන න සහ කශ ෝජන සමාතාගශේ 
්ෂක ණාව්ණ  සදීතව ශටෝකිශ ෝ ටුට්ුවබිෂි බැාකුව 
හ්හා ලි ය කධා්   බාදීමාත. - ශ්රී  ාකාා ්ජශේ ඉ ආලීමාත මාතත, 
ජපාන ්ජශේ සහශ ෝග  හ්හා ශමාතමාත කධා්    බාදීමාතට 
දැනටමාතමක අප සූදානේ .” 

2. “JICA ක තන  හ්හා නි  සාවර්ධන සහශ ෝගීතා ණ  
මුඛද ෂක  බාදීමාත.” 

 ්ටව ආ ශදකාකා කණ්ඩු අත  ්ුවමවමාත විදුවන වයාපියෙ හා 
කධා්  සේබන්ධශ න් සාකා්ඡඡා කිරීශේ නි  අයියෙ  
ඇමකශමක ල්ශද්  සේපමක ශදපාර්තශේන්තුමවටයි. ඒ අනුව 
ඔවුන් ශේ පිළිබඳව සාකා්ඡඡා ශකාොට නිරීෂක ණ හා නිර්ශද්  
ඉදිිපපමක කාළා. 
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පාර්ි ශේන්තුමව 

JICA ණ   බාගැනීමාත සඳහා අනුගමාතන  කාළ යුතුම පිළිශවමක 
ගණනාවෂක යෙශබනවා. ඒ පිළිශවමක අනුව සේපූර්ණ ණ  මුඛද  
 බා ගැනීමාත සඳහා දීර්ඝ කාා  ෂක ගතවන බව ඔවුන් දන්වා විටි ා. 

වස් තුමනකා කාා  ෂක තුමළ වයාපියෙ  නිමාත කිරීමාතට අප 
බ ාශපොශ්ොමකතුම වන නිසා වඩාමක ්රාශ ෝගිකා වන්ශන් ටුට්ුවබි  
බැාකුව මාතන්න් ණ  කධා  ්  බාගැනීමාත බව ල්ශද්  සේපමක 

ශදපාර්තශේන්තුමව දැන්වූවා. ඒ නිසා වයාපියෙ  සඳහා ණ  කධා  ්
 බාගැනීමාත පිළිබඳව දැන් ශටෝකිශ ෝ ටුට්ුවබි  බැාකුව සමාතෙ 
සාකා්ඡඡා පැවැමකශවනවා. ඒ සාකා්ඡඡා තවමාත අවසන්  ව නැහැ. 

 බාගන්නා ණ  මුඛද  පිළිබඳවමක තවමාත අවසන් තී්ණ කාට 
එළැඹී නැහැ. ශේ ඔෂකශකාෝමාත අවසන් කාළා කි  ා තමාතයි මීට 
කාි න් කාථා කාශළේ. ඒ සඳහා වුවමාතනා කාැබිනට් පත්රිකාාව තමාතයි මාතමාත 

ඉදිිපපමක කා් ා යෙශබන්ශන්. 

ශමාතමාත වයාපියෙ  ක්රි ාමකමාතකා කිරීශේදී අදි ් ගණනාවෂක සඳහා 
මුඛද ආ අව ය ශවනවා. ඒ තමාතයි, ඉඩේ අමක පමක කා් ගැනීමාත, ශවනමක 
ස්ථානව  පදිාචි කිරීමාත, මාතාර්ග  ඉදි කිරීමාත සඳහා. අප 

බ ාශපොශ්ොමකතුම ශවන්ශන් ඉඩේ අමක පමක කා්ගැනීමාත සඳහා ශද්ය   
බැාකු හ්හා ණ  මුඛද ආ  බාගැනීමාතටයි. ඒ සඳහාමක දැන් ශද්ය   
බැාකු සමාතෙ සාකා්ඡඡා පැවැමකශවනවා. 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ජපාන ්ජශේ අදහස ් අනුව 
20 6.06.22 වන දින ජපාන සමාතාගේ තුමනෂක ශවත ටු  ගණන් 
කාැඳ වශේ ි පි නිකුමක කාළා. නමුඛමක, ඊට නිවි ්රයෙකා්  ැබුශණ් 

නැහැ. එෂක සමාතාගමාතෂක පමාතණෂක ටු  ගණන් ඉදිිපපමක කාළමක, එදී 
තාෂක ණිකා අඩු පාඩු යෙබුණා. 

ජපාන අග්රාමාතාතයතුමමාතාශ  ල්ශ ේ  ුපශද් කා කකාර්  

දීශ්ොශතො ඉුවටු මාතහතා 20 6. 0. 0 දින මාතා හමුඛ ව සාකා්ඡඡා කාළා. 
ජපන් ්ජශේ ඉ ආලීමාත පිපදි ජපන් සමාතාගේවි න් ටු  ගණන් 
කාැඳවුවමක, ඊට නිවි ්රයෙකා්  ැබුශණ් නැයෙ බව මාතමාත එතුමමාතාට 

ශපන්වා දුන්නා. ඒ අ  තමාතයි එෂක එෂක ජපන් වයාපියෙ 
සේබන්ධශ න් අප සමාතෙ සාකා්ඡඡා කා්න්න කශේ. ඒවාශේ අඩු 
පාඩු ගැන සහ අපි එකාෙ වන ඒවා ගැන මාතමාත ඒ අ ට දැනුේ දුන්නා. 
එතුමමාතා පැවුවශේ, නැවත ටු  ගණන් කාැඳවන අවස්ථාශේ ඊට නිවි 

්රයෙකා්  ැශබන බවට ජපාන ්ජ  වගබ ා ගන්නා බවයි. 

ශේ තමකමකව  මාතත ටු  ගණන් අලුයෙන් කාැඳවටුන් ජපන් 
සමාතාගේ ශවත  ළිමක ි පි නිකුමක කිරීමාතට කර්ථිකා කාළමාතනාකා්ණ  

පිළිබඳ කාැබිනට් කාටුවලව 20 6 ඔෂකශතෝබර් 26 වැනිදා තී්ණ  කා  ්
යෙශබනවා. 

ශේ ඔෂකශකාෝමාත කා්න්ශන් කාැබිනට් අනු කාටුවලව එශහමාත 

නැමකනේ කාැබිනට් මාතණ්ඩ  .  ඒකාට අදාළ පත්රිකාා  මාතහාමාතාර්ග 
අමාතාතයාා ශ න්  ඉදිිපපමක කා්නවා. අශනකුමක පත්රිකාා මාතශ  
අමාතාතයාා ශ න් ඉදිිපපමක කා්නවා.  

ශේ තී්ණ  සඳහා කාැබිනට් අනුමාතැයෙ  ද  ැබුණා. ටු  ගණන් 
කාැඳ වශේ ි පි 20 6 ශනොවැේබර් 03 වැනිදා නිකුමක කාළා. ශේ 
අවස්ථාශේ ජපාන  ඉ ආ ා විටිශේ ටු  ගණන් කාැඳ වමාත සඳහා 
ෆුවීටා සමාතාගමාතට ද ක්ාධනා කා්න ශ සයි. එමාත ඉ ආලීමාත ශ්රී 

 ාකාාශේ ජපාන තානාපයෙ කාාර් ා  නිශ ෝජය ්රධානී ශකාෝජි  ය  
මාතහතා ල්වින් 20 6 ශනොවැේබර් 23 වැනිදා මාතහාමාතාර්ග 
අමාතාතයාා ශේ ශ ආකාේව් ා ශවත ඉදිිපපමක කා් යෙබුණා. කර්ථිකා 

කාළමාතනාකා්ණ  පිළිබඳ කාැබිනට් කාටුවලව එමාත ඉ ආලීමාත 
අනුමාතතශකාොට ෆුවීටා සමාතාගමාතට ද අවසථ්ාවෂක  බා දී ටු  ගණන් 
ඉදිිපපමක කිරීශේ අවසන් දින  සයෙ කින් කා ආ තැබුවා.  

ශේකා ජපන් තානාපයෙ කාාර් ා ශ න් කා්පු ඉ ආලීමාතෂක.  

ටු  ගණන් ඉදිිපපමක කාශළේ, ජපාන සමාතාගේ ශදකාෂක පමාතණයි.  

ෆුවීටා සමාතාගමාත රුපි  ආ බිි  න  47 ( 47,704,000.000)යි.  
ටයිශසයි සමාතාගමාත බිි  න  59 ( 59,659,226,9 9.24) යි.  ශේ 
ටු  ගණන් අනුව,  අඩුමාත  ාුවව ඉදිිපපමක කාළ ෆුවීටා සමාතාගමාතට 
ශකාොන්ත්රාමකතුමව  බා දීමාත ුවදුුව බව 20 6 ශදසැේබර් 06 වැනිදා 

කාැබිනට් මාතණ්ඩ   තී්ණ  කාළා. ශේ අවසථ්ාශේ කාැබිනට් 
මාතණ්ඩ   ල්වින් පමක කාළ සාකා්ඡඡා කාටුවලව එනේ, Cabinet 
Appointed Negotiation Committee  - CANC එකා -   ල්වින් 

දන්වා විටිශේ අඩුමාත  ාුවව ඉදිිපපමක කාළ ෆුවීටා සමාතාගමාත ඉතා 
වැදගමක සාධකා ශදකාෂක සේබන්ධශ න් ුවදුුවකාේ සපු්ා නැයෙ 
බවයි. පුවගි  වස්  0කා කාා   තුමළ ෆුවීටා සමාතාගමාත ශමාතවැනි 

ල් ා  මාතහාමාතාර්ග ඉදි කිරීමාතෂක විදු කා් ශනොමාතැයෙ  වමාත ඊට ශහේතුමවයි. 
ඔවුන් ශේ තමකමකව  කාැබිනට් මාතණ්ඩ  ට වාර්තා කාළා. ඒ නිසා 
ඊළෙට ගත යුතුමව යෙබුණු පි ව් වූශේ ටු  ගණන් ඉදිිපපමක කා  ්

යෙබූ අශනකුමක ක තන  වූ  ටයිශසයි සමාතාගමාත සමාතෙ සාකා්ඡඡා 
කිරීමාතයි. ඔවුන් සමාතෙ සාකා්ඡඡාශකාොට ටු  ගණන් අඩු කා  ්ගැනීමාතට 
ුමකසාහ කාළ යුතුම  ැයි කර්ථිකා කාළමාතනාකා්ණ  පිළිබඳ කාැබිනට් 
කාටුවලව 20 6 ජනවාිප 04 වැනිදා තී්ණ  කාළා. ශමාතමාත තී්ණ ට ද 

කාැබිනට් අනුමාතැයෙ   ැබුණා.  

කාැබිනට් මාතණ්ඩ   පමක කාළ සාකා්ඡඡා කාටුවලව 20 7 මාතාර්තුම 
මාතාසශේ  7වන දා කාැබිනට් මාතණ්ඩ   ශවත නිර්ශද්  කාශළේ, 

ටයිශසයි සමාතාගමාත වි  ටු  ගණන් අඩු කිරීමාතටමක, දින 365ෂක 
ඇතුමළත ඉදි කිරීේ තමාත මුඛදි න් ක්ේා කිරීමාතටමක එකාෙ  ව ඇයෙ 
නිසා ඔවුන් ශවත ශකාොන්ත්රාමකතුමව ්රදාන  කිරීමාත ුවදුුව බවයි.  

2017 අශ්රේ ආ මාතාසශේ මාතා ජපානශේ සාකා්  කාළ අවස්ථාශේ 
දී නැවතමක ඉුවටු මාතහතා සහ ඔුවශ  කාණ්ඩා මාත හමුඛ වුණා. එදීදී 
සාකා්ඡඡා කාශළේ ශමාතමාත ඉදි කිරීමාත සඳහා ෆුජිටා සමාතාගමාත ද එෂක කා  ්

ගැනීශේ හැකි ාවෂක යෙශේද  න්නයි. ඒ බව ි ඛිතව ඉදිිපපමක 
කා්න ශ ස අපි දැන්වූවා. කි න ශද ෂක ි ඛිතව කි න්න කි ා 
දැන්වූවා. ඒ අනුව 20 7 අශ්රේ ආ  2වන දින ජපානශේ කාැබිනට් 

මාතණ්ඩ ශේ ල්ශ ේ  ුපශද් කා සහ කර්ථිකා සහශ ෝගිතාව පිළිබඳ 
තානාපයෙ ෂිශගරු කි මාතා මාතහතා ජපන් ්ජ  ශවනුශවන් මාතහාමාතාර්ග 
අමාතාතය  ෂක ්මාතන් කිිපඇ ආ  මාතහතාශගන් ි ඛිත ඉ ආලීමාතෂක කාළා. 
එමාත ි පිශේ සඳහන් වනවා, "ශේ ඉදි කිරීේ කාටයුතුම සඳහා ඉදිිපපමක 

 ව ඇයෙ  අශනකුමක ජපන් සමාතාගේ සමාතෙමාත ෆුජිටා සමාතාගමාත ශවත ද 
ල්ශ ේ  සැ කි ආ ෂක දෂකවන්ශන් නේ එ  ජපන් ්ජශේ ඇගැයීමාතට 
 ෂකවනු ඇත." කි ා. 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, පුවගි  අවුරුදු  0 තුමළ ඔවුන් ශේ 
ත්ේ ල් ා  තනි වයාපියෙ විදු කා් නැතමක  989 වසශර් 
ඇශමාතිපකාානු ශඩො ර් ටුි  න 750කා මාතාර්ග වයාපියෙ විදු කා් ඇයෙ 

බවමක, පුව ගි  වස් තුමන තුමළ ඇශමාතිපකාානු ශඩො ර් ටුි  න 
 , 00කා වයාපියෙ නිමාත කා් ඇයෙ බවමක ඒ ි පි  මාතන්න් අපට දැනුේ 
දුන්නා. ඒ කි න්ශන්, ශේ වාශ  ල් ා  වයාපියෙ ෂක මීට ඉස්ස  ්

කා් ා යෙශබනවා වාශ මාත ඊට පුවවමක- 

 

ගු අනුර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අවුරුදු  0 ඇතුමශළේ කා් නැද්ද? 

 

ගු රනිල් වික්රමසිසහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අවුරුදු  0 ඇතුමශළේ කා් නැහැ කිේවා. එශහමක මාතා ඉහත කී පිපදි 
වයාපියෙ නිමාත කා් යෙශබනවා කි ා ජපාන ්ජ  අපට කිේවා. 

ජපාන ්ජ  එවැනි ඉ ආලීමාතෂක කාළ නිසා, ශකාොන්ත්රාමකතුමව පිළිබඳව 
 ළි ස කාා බැි   හැකි ද  න්න කර්ථිකා කාළමාතනාකා්ණ  පිළිබඳ 
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[ගරු ්නි ආ ල්ක්රමාතවිාහ මාතහතා] 
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කාැබිනට් කාටුවලශේ අවධාන ට  ෂක වුණා. 20 7 මාතැයි 24වන දා 

කර්ථිකා කාළමාතනාකා්ණ  පිළිබඳ කාැබිනට් කාටුවලව ශේ තමකමකව  
ජපාන ්ජ  ශවත දන්වා  ැ වමාතට තී්ණ  කාළා. ෆුජිටා සමාතාගමාත 
ගැන ඒ අ  අශපන් ඇුවවා. අශප් ස්ථාව්  කි න්න, ශේකා ගැන 
දැනුේ ශදන්න අපි දීතුමවා. ජපාන තානාපයෙතුමමාතා ශවත ශේ බව 

දන්වා විටි අවසථ්ාශේ එතුමමාතා පැවුවශේ ශ්රී  ාකාාශේ පවමකනා නීයෙ 
රීයෙ මාතත ුවදුුව ක්රි ා මාතාර්ග ගන්නා ශ සයි. ඒකා කි පු එකා හිප. 
එදීදී ශ්රී  ාකාා නීයෙ රීයෙ අනුව ගත හැකි ක්රි ා මාතාර්ග ශදකාෂක 

යෙබුණා.  

පළමුඛවැන්න, ටු  ගණන් කාැඳ වේ අව ාගුශකාොට  ළිමක 
අලුශතන් ටු  ගණන් කාැඳ වමාතයි. කා්න්න යෙශබන එකා ශද ෂක 

තමාතයි එ . එනේ, ශදකාමාත අශහෝවි කිරීමාත. ශමාතොකාද, අඩුශවන්මාත ටු  
ගණන්  බා දුන් සමාතාගමාත ුවදුුව නැහැ කි ා කිේවා. අශනෂක ක්රි ා 
මාතාර්ග , ශේ වයාපියෙ  පිළිබඳ ඉාජිශන්රු ඇස්තශේන්තුමව බිි  න 

 23.5ෂක නිසා, ඒ බවද අවධා්ණ  කා්ටුන් ටයිශසයි සමාතාගමාත 
සමාතෙ සාකා්ඡඡාශකාොට, ඔවුන් ඉදිිපපමක කාළ  ාුවව අඩු කා් ගැනීමාතට 
ුමකසාහ කිරීමාතයි. එශහමක ඇමකත ව ශ න්මාත ඒ අ  දුන් ටු  
ඉාජිශන්රු ඇස්තශේන්තුමවට වඩා වැඩියි. පළමුඛ ල්කා ආප ට 

ගි ශහොමක එ  වයාපියෙශේ ඉදි කිරීේ තවමක කා ආ  න්න ශහේතුමවෂක 
වන නිසා ටයිශසයි සමාතාගමාත සමාතෙ සාකා්ඡඡා කිරීමාත වඩාමක 
්රාශ ෝගිකා වුණා. අප එ  අශහෝවි කාශළොමක වයාපියෙ  අලුයෙන් 

කා්න්න පුළුවන්. නමුඛමක එකී ඉදි කිරීේ කා ආ  නවා.  

ශේ කාා  සීමාතා තුමළ කා්නවා නේ, ටයිශසයි සමාතාගමාත සමාතෙ 
සාකා්ඡඡා කා්න්න යෙශබනවා. ඒකා තමාතයි කර්ථිකා කාළමාතනාකා්ණ  

පිළිබඳ කාැබිනට් කාටුවලව සාකා්ඡඡා කාශළේ. CANC  එකා ඔවුන් 
සමාතෙ සාකා්ඡඡා කාළා. අවසානශේදී බිි  න  34.9ෂක දෂකවා  ාුවව 
අඩු කිරීමාතට ඔවුන් එකාෙ කා් ගැනීමාතට හැකි වුණා. ශමාත  ෆුජිටා  

සමාතාගමාත කාි න් ඉදිිපපමක කාළ  ාුවවට වඩා බිි  න 7ෂක එනේ, 
ටුි  න 7,000ෂක අඩුයි. ජපාන  සමාතෙ කාි න් සාකා්ඡඡා කාළ පිපදි 
සමාතාගේ ශදකාමාත ඒකාාබද්ධව ඉදිකිරීේ විදු කිරීශේ හැකි ාව ගැන 

ස කාා බැලීමාතටමක අප ඉඩ දුන්නා. අපි කිේවා, "ඒ ගැන ස කාා 
බ න්න." කි  ා. ඒ අනුව ටයිශසයි සමාතාගමාතට ඉදිකිරීශේ 
ශකාොන්ත්රාමකතුමව පිිපනැමීමාතමක, ටයිශසයි සමාතාගමාතට සහ ෆුජිටා 
සමාතාගමාතට එකාට එෂකව වැඩ කිරීශේ හැකි ාවෂක ඇමකදැයි ශසො ා 

බැලීමාතමක ුවදුුව බව කර්ථිකා කාළමාතනාකා්ණ  පිළිබඳ කාැබිනට් 
කාටුවලව තී්ණ  කාළා. ශේ ශකාොන්ත්රාමකතුමව ශදන්ශන් ටයිශසයි 
සමාතාගමාතටයි. ශවන කාාටවමක ශනොශවයි. ශේ සමාතාගේ ශදකාට එකාට 

වැඩ කිරීශේ හැකි ාවෂක යෙශබනවා දැයි ශසො ා බ න්න ඕනෑ. 

ශේ අනුව  ෂක ම්ාතන් කිිපඇ ආ  මාතහතා කාැබිනට් පත්රිකාාවෂක 
ඉදිිපපමක කාළා. ටයිශසයි සමාතාගමාතට රුපි  ආ  34,905, 55,000කාට 

ඉදිකිරීේ ශකාොන්ත්රාමකතුමව ්රදාන  කිරීමාතටමක, ඒ සඳහා ලි ය 
සහශ ෝග  ශටෝකිශ ෝ ටුට්ෂුබිෂි බැාකුශවන්  බා ගැනීමාතටමක, ශ්රී 
 ාකාා ්ජ  එකාෙ වන ශකාොන්ශද්වි මාතත  ටයිශසයි හා ෆුජිටා 

සමාතාගේ ඒකාාබද්ධව ඉදිකිරීේ විදු කිරීමාතට අවස්ථාවෂක  බා දීමාතටමක 
20 7.07.   වන දා කාැබිනට් අනුමාතැයෙ   ැබුණා. අපි ටයිශසයි 
සමාතාගමාතට දුන්නා. ඒමක අපි කිේවා, "ඔබතුමමාතන් ාට එකාට වැඩ 
කා්න්න වුවමාතනාවෂක යෙශබනවා නේ, අපට ්ර ්න ෂක නැහැ; 

නමුඛමක,  ාකාා කණ්ඩුශේ අනුමාතැයෙ   බා ගන්න ඕනෑ අපට අවාවි 
ශකාොන්ශද්වි නැයෙ බවට බ ාගන්න." කි  ා. 20 7.08.   වන දා 
මාතමාත ජපාන අග්රාමාතාතයතුමමාතාශ  ල්ශ ේ  ුපශද් කා කකාර්  

දීශ්ොශතො ඉුවටු මාතහතා හමුඛ වුණා. එතුමමාතා එෂකකා අශනෂක වැඩ 
කාටයුතුම ගැන සාකා්ඡඡා කා්ද්දී, ශේ මාතහා මාතාර්ග  ගැන ශමාතශතෂක 
විදුවූ වි ලු විදු වේ පිළිබඳවමක අප සාකා්ඡඡා කාළා. 20 7.08.28 වන 

දා ටයිශසයි සමාතාගශේ සාමාතානයාධිකාාරී සහ ෆුජිටා සමාතාගශේ ්රධාන 
ල්ධා කා නි ධාිප ල්වින් මාතහාමාතාර්ග අමාතාතයතුමමාතන්ට ි පි ෂක එේවා. 
ඒ ි පිශේ සඳහන් ශවනවා, "ජපාන සහ ශ්රී  ාකාා ්ජ න්ශ  

අව යතාවන් සැ කි ආ ට ගනිටුන්, අප සමාතාගේ ශදකා ඒකාාබද්ධව 

ක්රි ා කිරීමාතට අව ය පි ව් ක්ේා කා් ඇත." කි  ා. මාතට 

 ැශබන ක්ාචිව  හැටි ට තුමන්වැනි අදි ් ශකාොටස් ශදකාකාට 
ශබදා ගන්න  නවා. එකා ශකාොටසෂක  ටයිශසයි සමාතාගමාතට. අශනකා 
ශකාොටස ෆුජිටා සමාතාගමාතට. 

ඒ නිසා ඒ ශගො ආ න්  ඒ ශකාොටස් ශදශකාන්මාත ක්ේා කා්න 

නිසා මාතධයමාත අධිශේගී මාතාර්ගශේ තුමන්වන අදි ් මීට වඩා ශකාටි 
කාා  කින් අවසන් කා්න්න අපට අවසථ්ාව  ැශබනවා. ගරු 
ඇමාතයෙතුමමාතාමක ඒකායි කිේශේ.  

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි,  මාතධයමාත අධිශේගී මාතාර්ගශේ පළමුඛවන 
අදි ් චීන සමාතාගමාතෂක කා්නවා; ශදවන අදි ්, ්රථමාත වතාවට, 
 ාකාාශේ ඉදිකිරීේ සමාතාගේ කා්නවා; තුමන්වන අදි ් ජපානශේ 

ටයිශසයි සමාතාගමාත සහ ෆුජිටා සමාතාගමාත කා්නවා; හත්වන අදි  ්
එනේ  ග ශගද් විට මාතහනුව්ට හදන්න ඉන්දි ාව එකාෙ ශව ා 
යෙශබනවා. බ නශකාොට ශේ අධිශේගී මාතාර්ග  ජාතයන්ත  ්

මාතාර්ග ෂක. චීන යි,  ාකාාවයි, ජපාන යි, ඉන්දි ාවයි වි  ආශ ෝමාත 
එකාට එකාතුමශව ා මාතහනුව්ට  න මාතාර්ග  දැන් සකාස් කා්නවා. 
[බාධා කිරීමාතෂක] ඒකා තමාතයි වි  ආශ ෝමාත එකාතුමශව ා කා්න්ශන්. 
ශකාොශහොමාත ශහෝ පා් හදාශගන  නවා ශන්.  

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතධයමාත අධිශේගී මාතාර්ග  පිළිබඳ වි ලු 
කාටයුතුම නිවි පිපදි නීතයනුූල ව විදු ශකාශ්නවා. -මාතමාත ශමාතතැන 
කි න්ශන් කර්ථිකා කාටයුතුම පිළිබඳ කාැබිනට් අනු කාටුවලව, කාැබිනට් 

මාතණ්ඩ   ගමකත තී්ණ සහ ඒවාට ශහේතුම.- ශේ පිළිබඳ ගමක තී්ණ 
ශප ද්ගි කා තී්ණ ශනොශවයි. කර්ථිකා කාටයුතුම පිළිබඳ කාැබිනට් 
අනු කාටුවලව, සාකා්ඡඡා කිරීශේ කාටුවලව සහ කාැබිනට් මාතණ්ඩ   

ගමක තී්ණ. ශේ පිළිබඳ ජපාන ්ජශේ ුපශදස් අපට  ැබුණා; 
තවමාතමක  ැශබනවා. නමුඛමක එෂකත්ා මාතාධය සමාතාගමාතකාට -අශප් 
"වි්ස" සමාතාගමාතට- ්ර ්න ෂක  ව යෙශබන්ශන් ඉදිිපපමක කාළ ටු ට 

වඩා රුපි  ආ බිි  න 25ෂක, එනේ රුපි  ආ ටුි  න 25,000ෂක, 
අඩුශවන් ශේ වයාපියෙ  ඉදි කිරීමාතට ශ්රී  ාකාා ්ජ  කාටයුතුම කිරීමාත 
පිළිබඳවයි. අපට  'ශහොරු' කි නවා;  මාතට 'ශහෝා' කි නවා, 

රුපි  ආ ටුි  න 25,000ෂක අඩු කාළ නිසා. මාතමාත වැඩි කාළා නේ, 
එශහමාත කි න්න පුළුවන්. රුපි  ආ බිි  න 25ෂක -රුපි  ආ ටුි  න 
25,000ෂක- මාතමාත අඩු කා  ්ගමකතා. මාතමාත ශනොශවයි,  කර්ථිකා කාටයුතුම 
පිළිබඳ කාැබිනට් අනු කාටුවලව.  'ශහෝා' කි නවා, ඉයෙන් ශහෝකාේ 

කාළා  කි  ා කි න්ශන් ශමාතශහමාත ශද්ව ට  නේ, ඇමකත 
ව ශ න්මාත ශහෝකාේ කාළාමාත ශමාතොකාෂකද කි න්ශන්? රුපි  ආ 
ටුි  න 25,000කා  ාා ෂක ්ටට  ැ යමාත ගැන ශේ මාතාධය 

ක තන ට විමක ශේදනාවෂක ඇයෙ  ව යෙශබන්ශන් ඇයි? අපි ටුි  න 
25,000ෂක ශේරුවා  කි  ා ඇයි ඔ ත්ේ විමක ශේදනාවෂක?   ඇයි, 
අඬන්ශන්? ඇයි, ශදොස් කි න්ශන්?  මාතධයමාත අධිශේගී මාතාර්ග  

හදන්ශන් කාාටද කි  ා ශේ මාතාධය ක තන  ්ර න් කා්නවා. ඒකා 
හදන්ශන් ජනතාවට, මාතහනුව් ල් ා  නග් ෂක කා් ගන්නයි 
හදන්ශන්. අශප් අදහස මාතහනුව් විට වැ ආ වා  දෂකවා ල් ා  

සාවර්ධන වයාපියෙ ෂක ඇයෙ කා්න්නයි. එ්ඡක්යි කා්න්ශන්.  අපි 
ශේ මාතාර්ග හදන්ශන් ්ශට් මාතහ ජනතාවට. මාතහනුව් ජනතාව ශේ 
මාතාර්ගශේ වාවි   බාගැනීමාතට ඇන්ි  ගනිටුන් විටින බව (කකාර් ) 
ස්මක අමුඛණුගමාත මාතහතා දන්වනවා.  එෂකසමක ජායෙකා පෂක ශේ දීටපු 

ඔබතුමමාතා දන්නවා, ශේ දිස්ත්රිෂකකා ට අපට වැඩ කා්න්න බැිප නේ, 
කාාටද අපි වැඩ කා්න්ශන් කි  ා; 

 ෂක ්මාතන් කිිපඇ ආ  මාතහතා දන්නවා; ්වුෆ් හකීේ මාතහතා 

දන්නවා; මාති ෂක සමාත්ල්ක්රමාත මාතහමකමාත ා දන්නවා; එස්. ය. දිසානා කා 
ඇමාතයෙතුමමාතා දන්නවා; හලීේ ඇමාතයෙතුමමාතා දන්නවා. ශේ මාතාර්ගශේ 
අව යතාව ජනතා හදවමක දන්නවා. ශේ මාතාර්ග  ඉදිකිරීමාත නිසා 

වාවි  බන්ශන් මාතහ ජනතාවයි. මාතහ ජනතාව  ැබි  යුතුම වාවි ුදු්ා 
ගැනීමාතට ුමකසාහ කා්න මාතහා්ාජාවරුන් තවමාතමක අශප් සමාතාජශේ 
ඉන්නවා. නමාතත්රීපා  විිපශසේන ජනාධිපයෙතුමමාතාශ   හ පා න 
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පාර්ි ශේන්තුමව 

්ජ  ශසේව  කා්න්ශන් මාතහ ජනතාවට ටුසෂක මාතහා්ාජාවරුන්ට 
ශනොශවයි. ඒ නිසා අධිශේගී මාතාර්ග තැනීමාත මාතහා්ාජාවරුන්ට වැඩෂක 
නැයෙ වැඩෂක ශවන්න පුළුවන්; වාවි ෂක නැයෙ වැඩෂක ශවන්න 

පුළුවන්. එශහමක මාතහ ජනතාවට ශේ සාවර්ධන වයාපියෙ වාවි ෂක; 
මාතහ ජනතාවට ශේ සාවර්ධන වයාපියෙ වැඩෂක ඇයෙ වැඩෂක. මාතා 
ශමාතදීදී තවමක කාරුණෂක අවධා්ණ  කා්න්නට කාැමාතයෙයි.  

ල්ශද්ය   සමාතාගේ ශකාොන්ත්රාමක  බා ගනිද්දි ශද්ය   
ඒජන්තවරුන් ශ ස  ාකාාශේ සමාතාගේ පමක කා්නවා. සමාතහ  ්
සමාතාගේ ්රවිද්ධිශේමාත ඒජන්තවරුන් ශ ස ශපනී විටිනවා. මාතා 
දීතන්ශන් ශේ සමාතාගේව ට ්රවිද්ධ ඒජන්තවරු ඉන්නවා. සමාතහරු 
ඒජන්තකාේ කා්න්ශන් යේ  පිවල පස විටයි. එවැනි ඒජන්තවරුන්ට 
රුපි  ආ බිි  න 25ෂක කි න්ශන් ඉතා ල් ා  මුඛද ෂක. ්රවිද්ධ අ ට 
්ර න් ෂක නැහැ ශන්. ශමාත   ැශබනවා, tax ශගවනවා, අපට මුඛද ආ 
ටිකා ශදනවා. යේශේ පිවල පසශ්සේ ඉන්න අ ට තමාතයි ශේකා 
්ර න් ෂක ශව ා යෙශබන්ශන්.  

වැදගමක තැනකා මුඛ ආ තැනට පමක ල්  හැෂකශෂක අවාකා 
කාැප වශමාතන් හා ශවශහස  වශමාතන්; ශබොරුශවන් ශහෝ වාකාශවන් 
ශනොශවයි. තමාතන්ශ  වයාපා් ත  ්කා  ්ගැනීමාතට තමාතන්ශ මාත මාතාධය 
ජා  ාාල්ත කිරීමාත සදාකා් සේපන්න නැයෙ බව පමාතණෂක මාතමාත ශමාතදීදී 
සඳහන් කා්න්න කාැමාතයෙයි. සේපූර්ණ කාරුණු මාතා ළෙ යෙශබනවා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොමාත ස්තුමයෙයි. පැහැදිි  කිරීමාතෂක යෙශබනවා. ගරු අනු  ්

දිසානා කා මාතන්ත්රීතුමමාතා, පැහැදිි  කිරීමාත ශමාතොකාෂකද? 

 

ගු රවි කුණානායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க ) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, what is your point of Order?  

 

ගු රවි කුණානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පාර්ි ශේන්තුමශේ ්රකාා  ෂක කා් ා යෙබුණා, මාතාධය,- 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මාතා ඒ ගැන පැහැදිි  කා්න්නේ, ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා. 
 

ගු රවි කුණානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පාර්ි ශේන්තුමශේ ්රකාා  ෂක කා් ා යෙබුණා, වමකකාේ හා 

බැ්කාේ සේබන්ධශ න්. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I am explaining it now. කණ්ඩු පෂක ශේ සහ ල්පෂක ශේ 
ශබොශහෝ මාතන්ත්රීවරු කිේවා, - [Interruption.]  Let me explain. I 
am going to explain it. Thank you for reminding me.  

ගු රවි කුණානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වි ලුමාත මාතාධයව ට එ  නිවැරැදි කා්න්න කි න්න. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශහොඳයි. ගරු අනු් කුමාතා් දිසානා කා මාතැයෙතුමමාතා. ගරු 
අගමාතැයෙතුමමාතා එතුමමාතාශ  ්ර න් ට පිළිතුමරු ශදන්න සූදානේද? 

 

ගු රනිල් වික්රමසිසහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔේ, සූදානේ. 
 

ගු අනුර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු අගමාතැයෙතුමමාතනි, ඔබතුමමාතා ශේ ්රමාතාණ  රුපි  ආ බිි  න 
 34ෂක කිේවාට එ  රුපි  ආ බිි  න  34.9ෂක. ඒ කි න්ශන්, 
රුපි  ආ බිි  න  35ෂක.  ශමාතමාත මාතාර්ගශේ දිග කිශ ෝමීටර් 32.5යි. 

කසන්න ව ශ න් ගමකශතොමක කිශ ෝමීට් ෂක ශවනුශවන් රුපි  ආ 
බිි  න 4. 5ෂක වැ  වනවා. ඒ කි න්ශන්, මීට් කාට රුපි  ආ 
 ෂක  4 ෂක වැ  වනවා. ශේ පා් ඉදිකිරීශේදී අඩි තුමනකාට රුපි  ආ 
 ෂක  4 ෂක වැ  වනවා. තමුඛන්නාන්ශසේ ාට  මාතතකා ඇයෙ, පුවගි  

පා න ට එශ්දීව එ ආ  වුණු ්රධාන ශකෝදනාව තමාතයි, අධිශේගී 
මාතාර්ග ඉදිකිරීශේදී නිවි ශටන්ඩර් ක්රමාතශේද ෂක අනුගමාතන  
ශනොකිරීමාත ශහේතුම ශකාොටශගන ල්ල්ධ ඒජන්තවරුන් ශගන එන 

ශ ෝජනා සහ ල්ල්ධ ඒජන්තවරුන් ශ ෝජනා කා්න සමාතාගේ හ්හා 
ශමාතමාත ඉදිකිරීේ කිරීමාත නිසා ල් ා  පාඩුවෂක විදු වුණා  කි න 
කාා්ණ  බව. 

හැබැයි,  තමුඛන්නාන්ශසේ ා ල්වින් ශමාතමාත අධිශේගී මාතාර්ග  
ශ ෝජනා කා්න ල්ටමක එදා පැවැයෙ පා න ට තමුඛන්නාන්ශසේ ා 
එ ආ  කා්න  ද ල්ශේකනශ න් කිවිශසේමකමාත බැහැ් ශව ා නැහැ. 

ඒ නිසා කිවිදු ශටන්ඩර් පටිපටි ෂක නැහැ.  

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ශදවැනි කාරුණ තමාතයි ශේ පිළිබඳව 
ජනාධිපයෙව් ා ල්වින් ඉදිිපපමක කා්න  ද නිර්ශද්   ශමාතොකාෂකද 
 න්න? ජනාධිපයෙව් ා ල්වින් ශමාතමාත කාැබිනට් මාතණ්ඩ  ට 

ඉදිිපපමක කා්න  ද නිර්ශද්   තමාතයි 20 7.05.03 ශවනි දා මාතධයමාත 
අධිශේගී මාතාර්ගශේ, ශපොතුමහැ් විට ග ශගද් දෂකවා වූ තුමන්වන 
ශකාොටස ඉදි කිරීමාත. ඒ පිළිබඳව එතුමමාතාශ  නිරීෂක ණ  ශමාතොකාෂකද? 

"ශ ෝජිත ක්රි ාමාතාර්ග  ්ජශේ ්රසේපාදන ක්රි ාවි ශේ 
ලි ධර්මාතව ට පටහැනි වන බැල්න්...."-  එතශකාොට කාැබිනට් 
මාතණ්ඩ ශේ ්රධානි ා ඉදිිපපමක කා්න  ද කාැබිනට් පත්රිකාාවට ශදන 

 ද නිරීෂක ණව  ඉතා පැහැදිි ව සඳහන් ශකාොට යෙශබනවා, 
"ශ ෝජිත ක්රි ාමාතාර්ග  ්ජශේ ්රසේපාදන ක්රි ාවි ශේ 
ලි ධර්මාතව ට පටහැනි බැල්න්...." කි  ා. එමාත නිසා ශමාතමාත 

ඉදිකිරීේ පිළිබඳ කාැබිනට් මාතණ්ඩ ශේ ්රධානි ා ඉදිිපපමක කා් ා 
යෙශබන නිරීෂක ණ  වන්ශන්, ්ජශේ පිළිගමක ්රසේපාදන 
ක්රි ාවි   ු ආ ාඝන  ශව ා යෙශබනවා   න්නයි. ඒ නිසා 

අග්රාමාතාතයව් ා ශමාතතැන කාව්ෂක කිේවමක, ජනාධිපයෙව් ා 
කාැබිනට් මාතණ්ඩ  ට ඉදිිපපමක කා් ා යෙශබන නිරීෂක ණ වන්ශන්, 
ශේ ්රසේපාදන ක්රි ාවි  ට පටහැනියි  න්නයි.  

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, දිගින් දිගටමාත ශේ මාතහා පිපමාතාණ 

ඉදිකිරීේ හ්හා මාතහා ණ  කාන්දකා දී්ශව ා සාමාතානය ජනතාව 
අයෙ   දු ක්ා්තාවන්ට පමක  ව යෙශබනවා. ඒ නිසා ඇමකතට විදු  ව 
යෙශබන ශද් තමාතයි අශප් ශේ ණ වි න් ඇමකත වමකකාේ නිර්මාතාණ  
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ශනො වමාත. ණ වි න් ඇමකත වමකකාේ ඇයෙ වුණා නේ ගරු 

කාථානා කාතුමමාතනි, කාවදාවමක ණ ෂක බ්ෂක ශවන්ශන් නැහැ. 
ඇමකතටමාත විදු වුණු ශද් තමාතයි ශේ ණ වි න් අව ය වමකකාේ 
හැදුශණමක නැහැ, ඒ ණ ව ට සිප න වමකකාේ හැදුශණමක නැයෙ 
 වමාත.  අපි ල්ශ ේ ශ න්මාත ශවශළඳ ණ ෂක -වාණිජ ණ ෂක- ශේ 

පිළිබඳව ශ ෝජනා කා් ා යෙශබන්ශන්. ඒ වා ශ මාත ශේ ඉදිකිරීේ 
පිළිබඳ කිවිමාත ශටන්ඩර් කාැඳ වමාතෂක කා් ා නැහැ. ජනාධිපයෙව් ා 
ශේ ්රසේපාදන ක්රි ාවි  ට පටහැනියි කි  ා කි නවා. කසන්න 

ව ශ න් ගමකශතොමක අඩි තුමනකාට රුපි  ආ  ෂක  4 ෂක වැ  
ශවනවා; කිශ ෝ මීට් කාට රුපි  ආ බිි  න 4. 5ෂක වැ  ශවනවා. 
ඒ නිසා පැවයෙ ණ  කාන්ද තව තවමක ශගොඩගැහීමාතෂක හැරුණු ශකාොට 

ශවන කිවිවෂක ශමාතතැන විදු ශනොවන බව තමාතයි ශපන්නුේ 
කා්න්ශන්.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. අගමාතැයෙතුමමාතාට පිළිතුමරු  බා ශද්ල්.  

 
ගු අනුර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
එමාත නිසා මාතමාත අගමාතැයෙතුමමාතාට කි න්ශන්, ශේ අධිශේගී මාතාර්ග 

දකුණු අධිශේගී මාතාර්ග , කාවලනා කා අධිශේගී මාතාර්ග , මාතාත් විට 
කාත්ගමාත අධිශේගී මාතාර්ග  යෙශබනවා. මාතාත් විට  කාත්ගමාත  

අධිශේගී මාතාර්ග  කිශ ෝමීටර් 2ෂක වැඩි ශවනවා කි  ා රුපි  ආ 
බිි  න 26ෂක එතැනට වැඩි කා් ා යෙශබනවා. ඒ රුපි  ආ බිි  න 
26කා මුඛද  වැඩි කා්න්න තෂකශසේරු කා්න්ශන් ඉාජිශන්රු 

ක තන ෂක ශනොශවයි, කාැබිනට් අනු කාටුවලවෂක. එමාත නිසා ගරු 
කාථානා කාතුමමාතනි, ශමාතමාත මාතහා පිපමාතාණ ඉදිකිරීේ අශප් ්ශට් 
ජනතාවට බ්ෂක ශවන වයාපා් බවට පමක ශව ා යෙශබනවා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොඳයි ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, අගමාතැයෙතුමමාතාට අවස්ථාව ශදන්න. 

 

ගු අනුර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
එමාත නිසා ගරු කාථානා කාතුමමාතනි,  ළි  ළිමක ශමාතවැනි මාතහා 

පිපමාතාණ වයාපා් ක්ේා කිරීමාතට ශප්  ශේ පිළිබඳව ල්ධිමාතමක 
ල්වාද ෂක පාර්ි ශේන්තුමව තුමළ පැවැමකල්  යුතුමයි. ශමාතොකාද, ජනතා 

නිශ ෝජිත න්ට ශේ පිළිබඳ ඇමකත කාරුණු ශහළි කාළ යුතුමයි.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ගරු අගමාතැයෙතුමමාතාට කාරුණු ඉදිිපපමක කා්න්න 
අවස්ථාව ශදන්න. 

 
ගු රනිල් වික්රමසිසහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ශමාතතැනදී ශටන්ඩර් කාැඳවූවා. 

පළමුඛශවනි වතාශේ ශටන්ඩර් කාැඳවූවාමාත ඒ ශටන්ඩර්ව ට 
්රයෙකා් ෂක  ැබුශණ්මක නැහැ, සමාතාගේ ශදකාෂක පිළිතුමරු දුන්ශන්මක 
නැහැ.  ශේවා ජපන් කධා්. එමාත නිසා අපට ල්විතව ශටන්ඩර් 
කාැඳවන්නමක බැහැ, ජපන් සමාතාගේව ට පමාතණයි ශටන්ඩර් ඉදිිපපමක 

කා්න්න පුළුවන්. ජපන් සමාතාගේ තුමනෂක ශටන්ඩර් ඉදිිපපමක කා් ා 
යෙබුණා. ඒ සමාතාගේ තුමන කාැඳවූවාමාත සමාතාගේ ශදකාෂක ශතෝතුමරු 

දුන්ශන්මාත නැහැ. ටයිශසයි සමාතාගමාත ශතෝතුමරු දුන්නාට වුවමාතනා 

කාරුණු ඔෂකශකාෝමාත දුන්ශන් නැහැ, bond එකා දුන්ශන් නැහැ. එමාත 
නිසා දීශ්ොශතො ඉුවටු මාතහමකමාත ා  ාකාාවට පැටුණි ාමාත මාතමාත ඇුවවා 
අපිට ල්විතව ශටන්ඩර් ගන්න පුළුවන්ද කි  ා. ඒ කි න්ශන් 
ජපන් සමාතාගේව ට අමාතත්ව අශනෂක සමාතාගේ අ්ගන්න පුළුවන්ද 

කි  ා. ඒ අ  කිේවා ජපාන  කධා් ශදනවා නේ ජපන් 
සමාතාගේව ට ශදන්න ඕනෑ, මාතමාත සහයෙකා කා්න්නේ කි  ා. අපි 
කිේවා, එශහමාත නේ තවමක ජපන් සමාතාගේව ට ඉඩ ශදන්න කි  ා. 

ඒ අනුව අපි ශේ සමාතාගේ තුමනට අමාතත්ව ශදශවනි වතාශේ 
ශටන්ඩර් කාැඳවූවා. ඕනෑ නේ ශටන්ඩර් දැන් වමාත  බා ශදන්නේ. 
අශප් ගරු අනු් දිසානා කා මාතන්ත්රීතුමමාතා කිේවා ශටන්ඩර් කාැ ශඳේශේ 

නැහැයි කි  ා. ශටන්ඩර් කාැ ශඳේවා. ශටන්ඩර් කාැ ශඳේවාමාත ජපන් 
තානාපයෙ කාාර් ා   ෆුජිටා සමාතාගමාත එේවා. [බාධා කිරීමාතෂක] නැහැ, 
නැහැ. ජපන් තානාපයෙ කාාර් ා   ඒකා එේශේ. අපි ශනොශවයිශන්.  

 

ගු ල්කෂනම්  කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒශගො ආශ ෝ ස ආි  ශදන්ශන්. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිසහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒශගො ආශ ෝ ස ආි  ශදන්ශන්. ඒ එේව සමාතාගමාතට අපි තව 
සයෙ ෂක කා ආ දුන්නා. සාමාතානයශ න් ශටන්ඩර් කාැඳවන ල්ට 
සයෙ ෂක, ශදකාෂක, තුමනෂක වැඩිපු් ශදනවා. ඒශෂක කිවිමාත වැරැද්දෂක 

නැහැ, ඒ කාා    බා දුන්නා. ඒ එකා කාා්ණ ෂක. 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ශදශවනි කාා්ණ  ශමාත යි. ශේකා 
ක්ේා කා්න ල්ට ඉස්ශස ආ ාමාත කාැබිනට් මාතණ්ඩ   කි  ා 
යෙශබන්ශන් අඩුමාත ශටන්ඩ්  ඉදිිපපමක කා්න සමාතාගමාතට ශදන්න 
කි  ා. අපි අඩුමාත එකාට දුන්නාමාත, කර්ථිකා කාළමාතනාකා්ණ  
පිළිබඳ කාැබිනට් කාටුවලව කිේවා ඒ සමාතාගමාත ුවදුුව නැහැ කි  ා. අපි 
ඒකා පිළිඅ්ශගන කිේවා ටයිශසයි සමාතාගමාතට ශදන්න කි  ා. අපි 
පිළිගමකතා ෆුජිටා සමාතාගමාත ුවදුුව නැහැ කි  ා. ඒ අනුව ටයිශසයි 
සමාතාගමාතට ශදන්න තී්ණ  කා් ා ජපාන ට ගි ාමාත තව ්ර න් ෂක 
කවා. ඒ අ ට අනුව අඩුමාත ශටන්ඩ් ට ශදන්න ඕනෑ. අපි අඩුමාත 
එකාට දී ා නැහැ. ඒ වාශ මාත අවුරුදු  0කා කාා  ෂක දැේශේ ඇයි 
කි  ා ඇුවවා. ශමාතොකාද, ශේ අ  ශේවා සකාස් කා් ා යෙශබනවා. ඒ 
වාශ මාත ශඩො ර් වටිනාකාමාතමක ශවනස් ශවනවා. අපි කිේවා ශේකායි 
අශප් තී්ණ , එශහමාත නේ ඔබ ාශ  තී්ණ  ි ඛිතව ශදන්න 
කි  ා. අපි කාට වකනශ න් ශනොශවයි ශගනාශේ. අපි කිේවා 
කි න ශද ෂක ි ඛිතව ශදන්න, ි ඛිතව  දුන්ශන් නැමකනේ අපට 
්ර න් ෂක ශවයි කි  ා. ඒශගො ආ න්ශ  ක්රමාතශේද  අනුව අඩුමාත 
ශටන්ඩ් ට ශදන්න ඕනෑ. අඩුමාත ශටන්ඩ්  ඉදිිපපමක කා් ා 
යෙබුශණ් ෆුජිටා සමාතාගමාත. අපි ශමාතහාට ඇල් ආ ා කාැබිනට් 
මාතණ්ඩ  ට ගි ාමාත ජනාධිපයෙතුමමාතාමක අපි එදා ගමකත තී්ණ  ගැන 
ඇුවවා. අපි කිේවා ජපානශේ තී්ණ  දුන්නාට පුවව කාැබිනට් 
මාතණ්ඩ   තී්ණ  කා්මුඛ කි  ා. ජනාධිපයෙතුමමාතාමක ශදශවනි 
වතාශේ කිේශේ, අපි පළමුඛශවනි වතාශේ තී්ණ  කාළ එකාමාතයි. 
අශප් ශකාොන්ශද්වි අනුව ෆුජිටා සමාතාගමාත ුවදුුව නැහැ. ඒ නිසා 
ටයිශසයි සමාතාගමාතට ශදන්න තී්ණ  කාළා. 

ටයිශසයි සමාතාගමාතට ශදන්න විටි දී තමාතයි ජපානශේ ්ර න්  
කශේ. ඒ නිසා අපි කපුව කාැබිනට් මාතණ්ඩ  ට ගි ාමාත 
ජනාධිපයෙතුමමාතාමක ඇුවවා, "අපි ශේකා ශදන්න ඕනෑ ක්රමාතශේද  අනුව 
ශදන්ශන් නැමකශමක ඇයි?" කි  ා. එදා ඒ කාැබිනට් මාතණ්ඩ   
තී්ණ ෂක ගමකශමක නැහැ. ශමාතොකාද, අපි ජනාධිපයෙතුමමාතාටමක පැහැදිි  
කාළා. අපි ජපාන ට ි  ා ජපානශ න් පිළිතුමරු ගමකතායින් පුවව 
අපට ඕනෑ පි ව්ෂක ගන්න පුළුවන්. එතශකාොට ජපානශේ 
තානාපයෙතුමමාතා ි  ා දැන්වූවා, "ඔබතුමමාතන් ාශ  නීතයනුූල  පි ව  ්
අනුව ගන්න" කි  ා. එතුමමාතාමක කිේවා, ඔශේ නීයෙ  අනුව ගන්න 
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පාර්ි ශේන්තුමව 

කි  ා. අපිට කි ා යෙබුණා ශේ සමාතාගේ ශදකා එකාට වැඩ 
කා්න්නමක කාැමාතැයෙයි කි  ා. නීයෙ  අනුව අපට ගන්න යෙබුශණ් 
ල්කා ආප ශදකායි. එෂකශකාෝ ශේකා අශහෝවි කා්න එකා, නැමකනේ 
ටයිශසයි සමාතාගමාතට ශදන එකා. ඒ නිසා අපි ටයිශසයි සමාතාගමාතට 
දුන්නා. ටයිශසේ සමාතාගමාතට දී ා කිේවා, "ඔ ශගො ආ න්ට එකාට වැඩ 
කා්න්න අවසථ්ාවෂක ඕනෑ නේ, එකාට වැඩ කා්න්න" කි  ා. එකාට 
වැඩ කා්න්ශන් නැමකනේ අපට කා්න්න ශද ෂක නැහැ. ශකාොශහොමාත 
හිප ඒ  ශගො ආ න් එකාට වැඩ කාළා. ඒකා ජපානශ න් ගමකත 
තී්ණ ෂක. අපි දන්ශන් නැහැ, ජපානශ න් ශකාොශහොමාතද එමාත 
තී්ණ  ගමකශමක කි  ා. අපිට ඒවා අදාළ නැහැ. එකාට වැඩ කා්න 
එශෂක වාවි  තමාතයි කාා   තවමක අඩු ශවන එකා. ඒ, එකාෂක. 

ශදවැනි අදි ්ට ශදන්ශන්මක බැාකු ණ .  ාකාාශේ ශදවැනි 
අදි ්ටමක ශ ොදවන්ශන් බැාකු ණ . ශමාතොකාද, අපට තී්ණ ෂක 
ගන්න විදු වුණා, -ජයිකාා ක තනශ න් ගමකතා නේ තව අවුරුදු 
ශදකාෂක තුමනෂක පමාතණ ගත ශවනවා- අපි ශේකා වහාමාත ඉව  ්
කා්නවාද, නැද්ද කි  ා. 2020 වස් ශවනශකාොට ශමාත  ඉව  ්
කා්න්න නේ බැාකු ණ  ගන්න ශවනවා. 2025 වර්   ශවනකාේ 
 නවා නේ, බැාකු ණ  ගන්ශන් නැතුමව  න්න පුළුවන්. හැබැයි, 
මාතහනුව් ්ර න් ෂක යෙබුණා, ජාතයන්ත් ගුවන් ශතොවලශපොළෂක 
දමාතනවාද, ශමාතොකාෂකද කා්න්ශන් කි  ා. ශේ ්ර ්න  දැනට අපට 
අවසන් කා්න්න යෙශබන්ශන්.   

ටුන් පුවව ගුවන්  ාන කින් මාතහනුව්ට  න්නට ඕනෑ නේ, 
ශපොඩි ගුවන්  ාන කින්  න්න පුළුවන්. ල් ා  එකාෂක ශගනි න්න 
ඕනෑ නැහැ. නැමකනේ ගුවන්  ාන ෂක,  ගුවන් ශතොවලශපොළෂක 
නැතුමව ශමාතතැනින් පැ කින්  න්න ඕනෑ. ශේ අධිශේගී මාතාර්ගව ට 
අපි ල් ා  මුඛද ෂක ශගවනවා. අශප් සැ ැස්මාත යෙබුශණ්, මාතහනුව  ්
ඉඳ ා හේබන්ශතොටට, වැ ආ වා ට  න ල්ධි ට පා් හදන්නයි. 
අපි ල් ා  මුඛද ෂක ශ ොදවනවා කි  ා ඔබතුමමාතා කි න එකා මාතමාත 
පිළිගන්නවා. ශේකා ාාශගට නවමකවන්න බැිප වුණා. ශේකා අවසන් 
කාළා. දකුණු අධිශේගී මාතාර්ග ටමක ල් ා  මුඛද ෂක ශ ොදවා 
යෙශබන්ශන්. මාතමාත නැහැ කි න්ශන් නැහැ. ශේ ගමකත එකා අවසන් 
කා්නවාද, නැද්ද කි න එකායි අපට කා්න්න යෙබුශණ්. 
හේබන්ශතොට ව්ාශේමක අපට විදු වුශණ් අපි එ  ාා් ගමකතා; 
නමුඛමක  ාා  බන ල්ධි ට දැන් වැඩ කා්ශගන  නවා. ශේ පා්ව ආ 
ශදකායි, - නුව්ට  න පා්යි, කාවලනා කා විට ශකාොළඹ පා්යි- 
දකුණු අධිශේගී මාතාර්ගශේ ගා ආ  ශවනකාේ වන ශකාොටසයි තව 
අවුරුදු කිදීප කින්  ාා  බා ශගන ක්රි ාමකමාතකා කා්න්න අප 
බ ාශපොශ්ොමකතුම ශවනවා. අපි මාතහා මාතාර්ග සේබන්ධශ න් 
කා්න්ශන් ශමාතොකාෂකද කි න එකා ගැන ඔබතුමමාතන් ාට කාථා කා්න්න 
ඕනෑ නේ, අපි වාද කා්න්න කාැමාතැයෙයි. අපි එ ට අවස්ථාව 
ශදන්නේ. අපි ශටන්ඩර් කාැ ශඳේවා. ශටන්ඩර් කාැ ශඳේවාට පුවව 
කාැබිනට් එශෂකදී ඒ ගැන කිදීප වතාවෂක කාථා කාළා.  ශමාතොකාද, අපි 
ඉසශ්ස ආ ා ක්රමාතශේද ට අනුව ගිදීන්, ඊට පුවව කිේවා ටිකාෂක 
ඉන්න කි  ා. ශමාතොකාද, ඒකා අපට කා්න්න විදු වුශණ්, ජපාන 
කණ්ඩුව අහ ා අ් ගනිද්දී, - 

 

ගු ගය් ත කුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ශේශෂක tunnels පවා වැඩියි ශන්. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිසහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔේ. ජපන් කණ්ඩුව ට කිේවා, ශමාතතැන වැඩ කාටයුතුම කා්න්න 
කි  ා. දැන් නැවතමක බිා ශගව ආ ගැනමක බ න්න කි  ා මාතමාත කි ා 

යෙශබනවා. ශමාතොකාද, බිා ශගව ආ ගණනාවෂක හා්ාශගන  න්න 
යෙශබනවා. ඒකායි ්ර න් . අපි මුඛි න්මාත ශේකා අවසන් කා්න්න 
ඕනෑ.  

ඊළෙට අපි කධා්  බා ගන්න ඕනෑ. කධා්  බා ගමකශතොමක 

අපට තව වැදගමක මාතාර්ග ශදකාෂක හදන්න යෙශබනවා. ශපොතුමහැ් විට 
කුරුණෑග  දෂකවා මාතාර්ග , ඊළෙට දකුණු අධිශේගී මාතාර්ගශේ  
ඉාගිිප  දෂකවා  න ශකාොටස කා්න්න යෙශබනවා. ඒ වාශ මාත 
ටු ආ ෑශේ  අෂකකා්  000කා ල්ත  ්ශවශළඳ කා ාප ෂක අපි ක්ේා 

කා් ශගන  නවා. අපට ශේ ශදකාට මුඛද ආ ශසො ා ගන්න පුළුවන් 
නේ අශනෂක ඒවා පුවව බ ා ගන්න පුළුවන්. දැනට ඒවාට මුඛද ආ 
 ැබි ා නැහැ. මුඛද ආ  ැශබනවා නේ, කධා් මුඛද ආ  ැශබනවා 

නේ, පහුව ශපොි  ට ණ   ැශබනවා නේ කා්න්න පුළුවන්. අපට 
වැඩි වැඩිශ න් ණ  ගන්න යෙශබන්ශන් බැාකුවි නුයි. 20 9න් 
පසශ්සේ අපට සහනාධා්, කධා්  ැශබන්ශන් නැහැ. ඒ බව 

කවි ානු සාවර්ධන බැාකුව - ADB - අපට දැනුේ දුන්නා; ශ ෝකා 
බැාකුවමක අපට දැනුේ දුන්නා. ඒ නිසා අපි අනාගතශේ මුඛද ආ 
ශසො ා ගන්ශන් ශකාොශහොමාතද කි  ා  ේ කිවි ශව ාවකා සාකා්ඡඡා 

කා්නවා නේ ශහොඳයි. දැන් තමාතයි අශප් මුඛද ආ ඇමාතයෙතුමමාතා අපට 
යෙශබන ්රා ධන මුඛද ආ ල් දේ කා්න්ශන් ශකාොශහොමාතද කි  ා 
බ න්ශන්. ශේවාට අවුරුදු එකාහමාතා්ෂක ශදකාෂක ශ ොදවන්න විදු 
වුණා. අපි කණ්ඩුවෂක හැටි ට බ  ට ඇල් ආ ා පළමුඛවැනි අවුරුදු 

ශදකා ශ ොදව ා යෙශබන්ශන් ශමාතතැන යෙශබන ඒවා ටිකා අවසන් 
කා්න්නයි. දැන් අපට ඒකා කා්න්න පුළුවන්.  

මාතමාත තව එකා කාා්ණ ෂක කි න්නේ. දැන් "වි්ස" 

නාළිකාාශවන් ශපන්වන්ශන් මාතශ  කාථාව ශනොශවයි, අනු  ්
දිසානා කා මාතන්ත්රීතුමමාතාශ  කාථාවයි.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ෝජනා පිළිබඳ දැනුේ දීමාත - ගරු සාානා කාතුමමාතා.  

 
පාර්ලිගම්් ුරග  ක ුතුර 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ගු ල්කෂනම්  කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
 

"That the proceedings on Item Nos. 1,2,3,4,5,6 and 7 appearing on 

the Order Paper be exempted at this day’s sitting from the 

provisions of Standing Order No. 20(7) of the Parliament. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලින්   සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රධාන කාටයුතුමව ට  ාමාතට ශප  ් ගරු පාර්ි ශේන්තුම 
මාතන්ත්රීවරුන් ශබොශහෝ ශදනකුට බ පාන ්ර න් ෂක 

සේබන්ධශ න්  ේ කිවි පැහැදිි  කිරීමාතෂක කා්න්නට අව යයි. ඒකා 
තමාතයි  පාර්ි ශේන්තුම මාතන්ත්රීවරුන් ල්වින් තමාත වමකකාේ හා බැ්කාේ 
්රකාා  ාා  ් දීමාත සේබන්ධශ න් "මාතේබිමාත" පුවමක පශමක පළ වූ 

සාවදය වාර්තාවෂක පිළිබඳ කාා්ණාව. කණ්ඩු පෂක ශේමක 
ල්පෂක ශේමක ගරු මාතන්ත්රීවරුන් ශබොශහෝ ශදශනෂක ඒ ගැන මාතශගන් 
කාරුණු ල්මාතුවවා. අද ුශද් ගරු ්ල් කාරුණානා කා මාතන්ත්රීතුමමාතාමක 
කිේශේ ඒකායි. එතැන සඳහන් වුශණ් ශමාතශහමාතයි. 

"පාර්ි ශේන්තුමශේ මාතන්ත්රීවරුන් 2 9 ශදශනෂක 20 7 වර්  ට 

1527 1528 

[ගරු ්නි ආ ල්ක්රමාතවිාහ මාතහතා] 
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අදාළ වමකකාේ බැ්කාේ ්රකාා  ශමාතශතෂක ාා් දී නැයෙ බව.." ශේ 

ගැන අශප් දැඩි අවධාන  ශ ොමුඛ වුණා. ශමාතොකාද,  ඒකා TV 
channelsවි නුමක ්රකා්  වුණා. ඒකා  ේ කිවි ල්ධි කින් හානිකා  ්
කාරුණෂක වුණා. අපි එදී බැරෑරුේකාමාත ඒ පුවමක පමක ක තන ට 
ශමකරුේ කා් දුන්නා. ඒ අනුව  එමාත සාවදය වාර්තාව නිවැ්දි කා් වි  

කානගාවලව ්රකාා  කිරීමාත සැප්තැේබර් 04වැනි දා "මාතේබිමාත" පුවමක 
පශමක වාර්තා කා් යෙශබන බව මාතමාත ශේ අවසථ්ාශේ ගරු සාාවට 
දැනුේ ශදනවා.  

ඒ වාශ මාත, ශේ අවස්ථාව වන ල්ට ල්රුද්ධ පෂක ශේ සහ 
කණ්ඩු පෂක ශේ සැ කි  යුතුම මාතන්ත්රීවරුන් සාතයාවෂක වමකකාේ හා 
බැ්කාේ ්රකාා  ාා් දී යෙශබන බැල්න්, ල්දුමක සහ මුඛද්රිත 

වාර්තාකා්ණශේදී මාතාධයශේදින් සැබෑ කාරුණු ශසො ා බ ා, මීට 
වඩා වග කීශමාතන් යුතුමව, නි්වදය වාර්තා සැපයීමාත ජනමාතාධය 
විමකයෙශේ සදාකා් ට  හපමක බවද අවධා්ණ  කා්ටු. 

 

ගු දයාසිරි ායගසේකර මහතා (ක්රීඩා අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர - விகளயாட்டுத்துகற 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 

 
නැඟී සිටිග ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ද ාවිිප ජ ශසේකා් මාතැයෙතුමමාතා. 

 

ගු දයාසිරි ායගසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, සමාතහ් මාතන්ත්රීවරුන් නිවැරැදි ල්ධි ට 

වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා  ාා් දී යෙශබන බව ඔබතුමමාතා කිේවා. කී 
ශදශනෂක වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා  ාා් දී යෙශබනවාද  න්නමක, 
ඒ අ ශ  නාමාත ශ ආතන  ්රවිද්ධ කා්න ශ සමක මාතා ඉ ආ ා 

විටිනවා. ශමාතොකාද ශහේතුමව, නිවි ාකාා්ව එමාත ්රකාා   ාා් දී ාමක 
පමකත්වි න් සහ මාතාධයවි න් අපි බැණුේ අහන්න ඕනෑ. අපි  
සූදානේ නැහැ, බැණුේ අහන්න. අපි ඒකා ශව ාවට ාා් දී ා 
යෙශබනවා. අමාතාතයව්ශ ෂක ල්ධි ට වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා   

අපි ාා් ශදන්ශන් ජනාධිපයෙතුමමාතාට, එශහමාත නැමකනේ ජනාධිපයෙ 
ශ ආකාේ කාාර් ා  ට. මාතන්ත්රීවරුන් වි ලු ශදනාමාත වමකකාේ හා 
බැ්කාේ ්රකාා  පාර්ි ශේන්තුමවටයි ාා් ශදන්ශන්. කාරුණාකා් ා 

මාතමාත ඔබතුමමාතාශගන් ශග ්වශ න් ඉ ආ නවා, වමකකාේ හා බැ්කාේ 
නිවි කා ට ාා් දී යෙශබන මාතන්ත්රිවරුන්ශ   ැයිසත්ුමවෂක පුවමක 
පමකව ට, නැමකනේ මාතාධයව ට  බා ශදන්න කි  ා. නිවැරැදිව 

වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා  ාා් දුන් අ ට ශමාතයින් න්කා නාමාත ෂක 
එන්න ශහොඳ නැහැ. ශබොශහොමාත ස්තුමයෙයි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ශබොශහොමාත ස්තුමයෙයි.  

ගරු අනු් දිසානා කා මාතැයෙතුමමාතා. 

 
ගු අනුර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ශමාතතැන පැන නන්න ්ර ්න ෂක 
යෙශබනවා. අමාතාතයවරුන් ල්වින් වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා   බා 

ශදන්ශන් ජනාධිපයෙව් ාට. ඔබතුමමාතාට  බා ශදන්ශන් 

පාර්ි ශේන්තුම මාතන්ත්රීවරුන් පමාතණයි. ඒ නිසා ඔබතුමමාතාට ්රකාා  ට 
පමක කා්න්න පුළුවන්කාමාත යෙශබන්ශන් මාතන්ත්රීවරුන් ගැන ල්ත්යි. 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, එශහමාත නේ මාතමාත දීතනවා, කාවුරුමක 
පාර්ි ශේන්තුමව තුමළ මාතන්ත්රීවරු නිසා - ඇමාතයෙවරුන් කාැබිනට් 

මාතණ්ඩ   නිශ ෝජන  කාළමක- කාව් අමාතාතයවරුන් ල්වින් 
ජනාධිපයෙ ශ ආකාේ කාාර් ා  ට වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා   බා 
දුන්නාද කි  ා ඔබතුමමාතාට ි ඛිතව දැනුේ දි  යුතුමයි කි ා. අපි 

ඔබතුමමාතාට ාා් දුන්නාට පස්ශසේ, අපි පෂක ශේ නි ධාිපන් නිසා 
මාතැයෙව්ණ ශකාොමාතසාිපස් ශදපාර්තශේන්තුමවට ාා් ශදනවා. 
මාතැයෙව්ණ ශකාොමාතසාිපස්තුමමාතාශ  කාාර් ා  ට ාා් ශදනවා, අශප් 

වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා  පාර්ි ශේන්තුමවට ාා් දුන්නා කි  ා. 
මාතන්ත්රීවරුන්ශ  වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා  ගැන අවශබෝධ ෂක 
මුඛළුමාතනින්මාත කාථානා කාතුමමාතා සතුමව යෙබි  යුතුමයි. ඒවා ජනාධිපයෙ 

ශ ආකාේ කාාර් ා ශේ යෙශබන්න පුළුවන්; පාර්ි ශේන්තුමශේ 
යෙශබන්න පුළුවන්. ඒකා ශවනමාත ශද ෂක. හැබැයි, ජනාධිපයෙ 
ශ ආකාේ කාාර් ා ශ න් කාථානා කාතුමමාතාට දැනුේ ශදනවා නේ, 
''ශේ ශේ අමාතාතයවරුන්ශ  වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා   ැබි ා 

යෙශබනවා'' කි ා, එ  වඩාමක ශ ෝගයයි.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකා ඇමකත. 

 
ගු අනුර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතමාත ශේ පැහැදිි  කිරීමාතෂක කා්න්ශන්. 
මීට කාි න් -ඉයෙහාසශේ- ශි්ානි බණ්ඩා්නා කා මාතැයෙතුමටු ශ  
වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා   පිළිබඳ ්ර න් ෂක පැන නැඟුණු 

ශව ාශේදී, කණ්ඩු පෂක ශේ අමාතාතයවරුන්ට ශ ොකු ්ර න් ෂක මාතතුම 
වුණා. ශමාතොකාද, ඒ ශගො ආ න් වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා  දී ා 
යෙබුශණ් නැහැ. මාතමාත ඉතාමාත වග කීශමාතන් ශේ කාා්ණ  කි න්ශන්. 
ඒ අවසථ්ාශේදී ්ජශේ ුසස් නි ධාිපශ ෂක මාතහවැි  ශෂකන්ද්ර ට 

අමාතාතයවරු කාැඳව ා, පැ්ණි වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා  හැදීමාත 
පිළිබඳ ශද් න ෂක දුන්නා. එශහමාත ශද් න ෂක දී ා තමාතයි ශි්ානි 
බණ්ඩා්නා කා මාතැයෙතුමටු ශ ,- 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මාතමාත ඒ පිළිබඳව අවධාන  ශ ොමුඛ කා්න්නේ, ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා. 

ඊළෙට, ගරු මාතදීන්ද අමාත් ව් මාතැයෙතුමමාතා. 

 
ගු මහි් ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ාලා සම්ප්ත 
සසවර්ධ්න අමාතය සහ මහවැලි සසවර්ධ්න රාාය 

අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அகமச்சரும் மகாவலி அபிவிருத்தி  

இராஜாங்க    அகமச்சரும்) 

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

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ශේ වමකකාේ බැ්කාේ ්ර න්  පිළිබඳව 
අපිමක ඉතාමාත සාශේදී වනවා. ශමාතොකාද, පුවගි  දිනව  ශේ 
සේබන්ධශ න් පුවමක පමකව  පළ වුණාට පසශ්සේ දිගින් දිගටමාත ඒ 

ගැන ්ර න් කා්න්න පටන් ගමකත නිසා. අනු් දිසානා කා 
මාතන්ත්රීතුමමාතා ඉදිිපපමක කාළ ශ ෝජනාවට අශප් ල්රුද්ධමකව ෂක නැහැ. 
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පාර්ි ශේන්තුමව 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ඔබතුමමාතා ජනාධිපයෙ ශ ආකාේතුමමාතාශගන් 
ල්මාතසීමාතෂක කා්න්න ශේ වමකකාේ බැ්කාේ ්රකාා   ැබුණාද කි  ා. 
අපි හැමාත ශව ාශේමාත ඒවා  බාශදන්ශන් ජනාධිපයෙතුමමාතා ශවත; 

ජනාධිපයෙ ශ ආකාේ ශවත.  ශේ ්රවිමකයෙ  නිවැරැදි කිරීමාතමක එෂකකාමාත, 
වමකකාේ බැ්කාේ ්රකාා   බාදුන්ශන් කාවුද,  බාදුන්ශන් නැමකශමක 
කාවුද කි  ා ්රවිද්ධි ට පමක කා්න්න. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. පුවගි  අවුරුද්ශද්  ශබොශහෝ මාතන්ත්රීවරුන්ට අපි  
පාර්ි ශේන්තුමශවන්මාත ඒ ගැන මාතතෂක කාළා.  

 
ගු ල්කෂනම්  කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, දැන් ්ර ්න  යෙශබන්ශන් එතැන 

ශනොශවයි. ශේ වාර්තාකාරු කිවිමාත ශසො ා බැලීමාතෂක නැතුමව සඳහන් 
කා් යෙශබනවා, 09ශදනායි වමකකාේ බැ්කාේ ්රකාා  ාා් දී ා 
යෙශබන්ශන් කි  ා. ්ර ්න  යෙශබන්ශන් එතැනයි. අපි ඒකාට 

පිළි මාතෂක ශ ොදන්න ඕනෑ. ශේ වාර්තාකාරුට ජනාධිපයෙතුමමාතාශගන් 
ශතෝතුමරු ගන්න බැහැ ශන්; ඔබතුමමාතාශගන් ශතෝතුමරු ගන්න බැහැ 
ශන්. එතශකාොට, 09ශදනායි ාා් දී ා යෙශබන්ශන් කි  ා ඔුව 
ශකාොශහොමාතද කිේශේ? ්ර න්  යෙශබන්ශන් එතැනයි. 

 
ගු රවි කුණානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ඔබතුමමාතා අද දින පාර්ි ශේන්තුමව තුමළ ඒ 

්රකාා   කිරීමාත මාතා අග  කා්නවා. තවමක එකා කාා්ණ ෂක 

යෙශබනවා, ගරු කාථානා කාතුමමාතනි. සාමාතානය සේ්රදා  වන්ශන්, 
කාැබිනට් ඇමාතයෙව් කු නේ ජනාධිපයෙ ශ ආකාේ කාාර් ා  ට 
එතුමමාතාශ  වමකකාේ, බැ්කාේ ්රකාා  ාා් දී ා, එදී ශකාොපි ෂක 
මාතැයෙව්ණ ශකාොමාතසාිපස්ට ාා් දීමාතයි. ශේ, ශමාත  විදුවුණ පළමුඛවන 
වර්   ශනොශවයි ශන්. විිපතෂක ව ශ න් හැමාත වර් ශේමාත වමකකාේ 
බැ්කාේ ්රකාා   බාදීපු අ ශ  කිපත ඝාතන  කා්නවා. මාතාධය 

වාර්තාකාරුවන් වි ලු ශදනාමාත ශගන්වා අහන්න, ශමාතොන පදනටුන්ද 
ශමාත  ි ේශේ කි  ා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එකා පුවමක පතකා ල්ත්යි එශහමාත පළශව ා යෙබුශණ්. 

 
ගු රවි කුණානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැන් media circus එකාෂක බවට පමකශව ා යෙශබනවා. වැරැදි 

කා් ා, ශකෝදනා කා් ා, එ ආ  ා, ඊට පසශ්සේ "කානගාවලයි" කි  ා 
news line එකාෂක ශදනවා. නමුඛමක වි්සත් ශේ පළ කා්නවා, 

ශමාතන්න ශේවා තමාතයි යෙශබන්ශන් කි  ා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන අවධාන  ශ ොමුඛ කා්න්නේ, ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි.  

ගු රවි කුණානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි ශද් පා න ට ඇල් ආ ා යෙශබන්ශන් ්ටට ශද ෂක 

කා්න්න ටුසෂක  මාතෂක  බාගන්න ශනොශවයි. එමාත නිසා කාරුණාකා  ්
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතාධයකාරුවන් ශගන්වා පාර්ි ශේන්තුම 
මාතන්ත්රීවරුන් ඉදිිපශේ ශමාත  නිවැ්දි කා්නවා නේ මාතා එ  අග  
කා්නවා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ශබො ශහොමාත ස්තුමයෙයි.  
 

ගු බ් දුල ුවණවර්ධ්න මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 

අශප් ඒකාාබද්ධ ල්පෂක   ශවනුශවන් දිශන් ් ගුණවර්ධන 
මාතන්ත්රීතුමමාතා එදිනට පුව දිනශේමාත ශේ හා සේබන්ධශ න් 
ඔබතුමමාතාශ  අවධාන   ශ ොමුඛ කාළා. ඔබතුමමාතාට පුළුවන් ශේ 
්ර න්  ල්සඳන්න. ඔබතුමමාතාට ාා් දී ා යෙශබන නාමාත ශ ආතන  
ඉදිිපපමක කාළාමාත ්ටට තහවුරු වනවා, වමකකාේ බැ්කාේ ාා් දී ා 
යෙශබන්ශන් කාවුද, ාා් දී ා නැමකශමක කාවුද කි  ා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හැබැයි ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, එකා ්ර න් ෂක යෙශබනවා. මාතශ  
ශ ආතන ට ගරු ඇමාතයෙවරුන්ශ  නේ ඇතුමළමක වන්ශන් නැහැ. එමාත 
නිසා ඒ  ශ ආතන  publish කා්නශකාොට, මාතදීන්ද අමාත් ව  ්
ඇමාතයෙතුමමාතා කිේවා වාශ  ඇමාතයෙවරුන්ශ  ශතෝතුමරුමක  අ්ශගන 
publish කා්න එකා වඩා ශහොඳයි.  

 

ගු බ් දුල ුවණවර්ධ්න මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නමුඛමක ඒකා අපට අයියෙ ශද ෂක ශනොශවයි ශන්, ගරු 
කාථානා කාතුමමාතනි. අපට අයියෙ වන්ශන්, පාර්ි ශේන්තුම 
මාතන්ත්රීවරුන්ශ  නේ පමාතණයි. පාර්ි ශේන්තුම මාතන්ත්රීවරුන් නාමාත 
ශ ආතන  ගැන ඔබතුමමාතා කාටයුතුම කා්න්න. ජනාධිපයෙතුමමාතා 
ඇමාතයෙවරුන්ශ  නාමාත ශ ආතන  ගැන කාටයුතුම කා්යි. 

 

ගු දයාසිරි ායගසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, පාර්ි ශේන්තුමශේ නා කා ා ල්ධි ට, 
ශේ ලි ාසන  ද්න ශකානා ල්ධි ට, ශේ පාර්ි ශේන්තුමව පා න  

කා්න ශකානා ල්ධි ට ඔබතුමමාතාට සේපූර්ණ අයියෙවාවිකාමාත 
යෙශබනවා, ජනාධිපයෙ ශ ආකාේව් ාශගන් ශේ ශතෝතුමරු  බා 
ගන්න.  

පෂක  ශ ආකාේවරුන්ශගන් ඒ ශතෝතුමරු  බා ගන්න. ගරු 
කාථානා කාතුමමාතනි, එමාත ශතෝතුමරු අ්ශගන කාරුණාකා් ා 
ඔබතුමමාතා මාතන්න් ඒවා ්රවිද්ධි ට පමක කා්න්න. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇමාතයෙවරුමක මාතන්ත්රීවරුන් වන නිසා  ඒකා තමාතයි කා්න්න ඕනෑ. 

ශබොශහොමාත සත්ුමයෙයි. 

දැන් අපි ්රධාන කාටයුතුමව ට ශ ොමුඛ ශවමුඛ. 
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ගු රවි කුණානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, තව කාරුණෂක- 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ්ල් කාරුණානා කා මාතැයෙතුමමාතා. 

 

ගු රවි කුණානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
ස්තුමයෙයි, ගරු කාථානා කාතුමමාතනි. 

දැන් මාතාධයට අයියෙවාවිකාමාතෂක යෙශබනවා, පාර්ි ශේන්තුම 
මාතන්ත්රීවරු 225 ගැන වාර්තා කා්න්න. නමුඛමක, මාතාධයශේදින්ශ මක 
වමකකාේ හා බැ්කාේ ්රකාා  දි  යුතුමයි. මාතමාත ගරු 

කාථානා කාතුමමාතාශගන් ඉ ආලීමාතෂක කා්නවා, එමාත ල්ස්ත් දී ා 
යෙශබන්ශන් කාවුද කි  ාමක ශමාතතැනට වාර්තා කා්න්න කි  ා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මාතාධයශේදින්ශ  ල්ස්ත් ගන්න මාතට අයියෙ ෂක නැහැ ශන්. 
 

ගු රවි කුණානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ, අයියෙ ෂක යෙශබනවා. ඒ අ මක වමකකාේ බැ්කාේ ්රකාා  

ශදන්න යෙශබනවා.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකා අයියෙ මාතට ශනොශවයි. මාතට ඒ සේබන්ධශ න් අයියෙ ෂක 
නැහැ. මාතමාත දීතන්ශන් නැහැ එශහමාත අවස් ෂක ඇයෙ කි  ා. 

 

ගු රවි කුණානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, අපි ඔබතුමමාතාශගන් ඉ ආලීමාතෂක කා්නවා,  

එශහමාත කා්න්න පුළුවන් අයියෙ ෂක ඔබතුමමාතාට යෙශබනවා නේ, ඒ 
ල්ධි ට ඔබතුමමාතාට කාටයුතුම කා්න්න කි  ා. ශමාතොකාද, ශේ වාර්තා 

තුමළින් කිපත ඝාතන  කා්න්ශන්. 
කාර්තිවරු වි ලු ශදනාමාත වමකකාේ බැ්කාේ ්රකාා  ඉදිිපපමක කාළ 

යුතුමව යෙශබනවා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මාතමාත දන්නා ල්ධි ට එශහමාත අයියෙ ෂක නැහැ. 

 

ගු රවි කුණානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එශහමාත අයියෙ ෂක යෙශබනවා. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මාතා ඒ පිළිබඳව ශසො ා බ න්නේ. 

ගු අනුර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මාතට යෙශබන අවශබෝධ  මාතත වි ලු මාතාධයශේදින් ශනොශවයි, 

පමකත්ව  කාර්තිවරු වමකකාේ බැ්කාේ ්රකාා   බා දි  යුතුමව 
යෙශබනවා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නමුඛමක, මාතට ශනොශවයි. 

 
ගු අනුර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතාට ශනොශවයි. ඒ අයියෙ  ඇමකශමක ශ්රී  ාකාා 
පුවමක පමක මාතණ්ඩ  ට ශහෝ ශවනමක ක තන කාට. එශහමාත නේ, ඒ 

කාටයුමකත කා්න්න පුළුවන් වන්ශන් ජනමාතාධය ඇමාතයෙතුමමාතා වාශ  
ශකාශනකුට. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ජනමාතාධය ඇමාතයෙතුමමාතාමක එෂකකා කාථා කා් ා බ මුඛ. 

 
ගු රවි කුණානායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මාතන්ත්රීවරු ව ශ න් අපට යෙශබන ව්්රසාද ගැන ්ර ්න 

කා්නවා වාශ  අනිෂක අ  ගැනමක ්ර න් කා්න්න අපටමක අයියෙ ෂක 

යෙශබනවා. අපි ඒ ල්ස්ත් අවුරුදු 26ෂක යෙසශ්සේ දී ා යෙශබනවා. 
එශහමාත දී ාමක තමාතයි ශේ වාශ  ශද්ව ආ ඇයෙ ශව ා යෙශබන්ශන්. 
මාතමාත ශේ ශද් නිර්භීතව කි න්ශන් ශේවා නිවැ්දි  කාළ යුතුම නිසායි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ජනමාතාධය ඇමාතයෙතුමමාතාමක එකාෂක කාථා කා් ා තී්ණ කාට 
එමුඛ. ශබොශහොමාත ස්තුමයෙයි. 

 

ගපෞද්ගලික ම් ත්රී් ගේ ගයනානා 
தனி நபர் பிரரரகணகள் 

PRIVATE MEMBERS' MOTIONS 

 
වර්තමානග  ක්රියා්තමක වන සිවිල් ණර්කෂක 

කමිටුවල  නිල ිළිතගැනීම්ක ලබා ීම 
தற்ரபாது தசயற்படும் சிவில் பாதுகாப்புக் 

குழுக்களுக்கு உத்திரயாகபூர்வ அங்கீகாரத்கத 

வைங்குதல் 
GRANTING OFFICIAL RECOGNITION TO PREVAILING CIVIL 

DEFENCE COMMITTEES 

[පූ.ාා.   .53] 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, පහත සඳහන් ශ ෝජනාව මාතමාත ඉදිිපපමක 
කා්නවා.                                                
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පාර්ි ශේන්තුමව 

"සෑමාත ග්රාමාත නි ධාිප වසමාතකාමාත පිදීටා ඇයෙ  කගටුකා විද්ධස්ථානව   

නා කා ස්වාමීන් වහන්ශසේ පූජකාතුමමාතා, ල්දුහ ආපයෙතුමමාතා, ග්රාමාත නි ධාිප, 
සමාතිද්ධි සාවර්ධන නි ධාරී, කාිෂිකාර්මාත පර්ශේ ණ  නි ්පාදන 

සහකාා්ව් ා, ජන සාා ශ ආකාේවරු,  ්රශද් ශේ ශපොි ස්  ස්ථාන  

නි ශ ෝජන  කා්න  නි ධාිප කු සහ එමාත ග්රාමාත නි ධාිප වසශේ පිදීටි 

ස්ශේඡා සාල්ධාන, ්ාජය හා ශප ද්ගි කා  අා ව  ශසේව  කා්න  අදාළ 

වසශේ  පදිාචි  ව විටින නිශ ෝජිතයින්ශගන්  සමාතන්ල්ත  විල් ආ ක්ෂක කා 

කාටුවල  ශගොඩ නැඟීමාතට  වඩාමක පහුව  වමාත  සඳහා වර්තමාතාන විල් ආ ක්ෂක කා  
කාටුවලව ට   නි  පිළිගැනීමාතෂක   බා දි  හැකි පිපදි  පාර්ි ශේන්තුම  පනතෂක 

සේමාතත කාළ යුතුම  යි ද, ඒ තුමළින් ග්රාමාත නි ධාිප වසමාත තුමළ  විදුවන අප්ාධ 

හා දු්ාකා්, නීයෙ ල්ශ්ෝධී කාටයුතුම  පිළිබඳ අදාළ  අා  සමාතෙ  මාතනා 

සේබන්ධීකා්ණ ෂක  ශගොඩනැඟීමාතට  හැකි වන පිපදි  අදාළ නීයෙ 

සේපාදන   කාළ  යුතුම ැයි ශමාතමාත පාර්ි ශේන්තුමව  ශ ෝජනා කා්යි." 
  

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ගරු  කී ජ වර්ධන මාතන්ත්රීතුමමාතා 
ශ ෝජනාව ස්ථි් කිරීශමාතන් පුව මාතමාත නැවත කාථාව පටන් 
ගන්නවා.  

 

ගු ලකී ායවර්ධ්න මහතා 
(மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ගරු  බුද්ධිකා පයේණ මාතන්ත්රීතුමමාතා ල්වින් 
ඉදිිපපමක කා්න  ද ශ ෝජනාව මාතා සථ්ි් කා්නවා.  

 

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ශේ ශ ෝජනාව ඉදිිපපමක කා්න්න ශහේතුම 
පාදකා වුශණ්, වර්තමාතාන  වනල්ට අශප් ්ට තුමළ ග්රාමී  මාතට්ටටුන් 
විදුවන ල්ල්ධ අකාටයුතුමකාේ සේබන්ධශ න් ගැටලු සහගත තමකමකව 

ඇයෙ  ව යෙශබන නිසායි.  ඒ ගැටලු සහගත තමකමකව නිසා විල් ආ 
ක්ෂක කා කාටුවල වඩාමක  ෂකයෙමාතමකව ක්රි ාමකමාතත කා්ගත යුතුමව 
යෙශබනවා.  

්ටෂක ඉදිිප ට  නශකාොට ඒ ්ාජය  ශමාතශහ වන්න විපන්ව  ්
කණ්ඩු  පමක ශවනවා. ඒ පමකශවන කණ්ඩු  මුඛුවණ ශදන ්රධාන 
අභිශ ෝග ශදකාෂක යෙශබනවා. පළමුඛවැන්න තමාතයි, ක්ෂක ාව 
පිළිබඳ අභි ශ ෝග . ශදවැන්න තමාතයි, සාවර්ධන  පිළිබඳ 
අභිශ ෝග . සාමාතානයශ න් මාතශනෝ ල්දයාඥ න් කි න්ශන් ඕනෑමාත 
පුද්ග ශ ෂක -තනි පුද්ග ශ ෂක  ල්ධි ට සැ කුශවොමක- ඕනෑමාත 
කාටයුමකතෂක විදු කා්න්ශන්  ්රධාන අ්මුඛණු ශදකාෂක ශවනුශවන් බව. 
ඒ පඤ්ශ්ඡන්ද්රි න් පිනවන්න  නැමකනේ තමාතන් ඉන්න මාතට්ටමාතට 
වඩා ත්මාතෂක ශහෝ ඉහළට  න්නයි; ුසස් ශවන්නයි.  පුද්ග  කු 
ල්ධි ට කා්න ඕනෑමාත ශද ෂක ශේ ශදශකාන්  එකාකාට අයියෙයි. ඒ, 
එෂකශකාෝ පඤ්ශ්ඡන්ද්රි න් පිනවන්න, එශහමාත නැමකනේ 
තමකමකවශ න් ුසස් ශවන්න.   

  ්ාජය  ශමාතශහ වන කණ්ඩුවට ්රධාන අභිශ ෝග ශදකාෂක 
යෙශබනවා. ඒ, මාතා සඳහන් කාළ  සාවර්ධන  පිළිබඳ අභිශ ෝග මක, 
ක්ෂක ාව පිළිබඳ අභිශ ෝග මක. සමාතහ් ශව ාවට ශේ  එකා 
අභිශ ෝග කාට ගන්නා තීන්දු ල්වින් අශනෂක අභිශ ෝග , 
අභිශ ෝග ට  ෂක ශවනවා වාශ මාත, සමාතහ් ශව ාවට ඒ 
අභිශ ෝග ට සාර්ථකා ල්සඳුේ  ැශබනවා.  ඒකා තමාතයි ඇමකත.  

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතමාත ශේ ශ ෝජනාව ඉදිිපපමක කාළ 
අවස්ථාශේ ශ ෝජනාව සථ්ි් කා්න්න විටි ගරු ශහේ ාන් ල්තානශ  
මාතන්ත්රීතුමමාතා ශේ ගරු සාාශේ වි  ටිශේ නැයෙ නිසා ගරු  කී 
ජ වර්ධන මාතන්ත්රීතුමමාතා ස්ථි් කාළා.  ඒ නිසා ශහේ ාන් ල්තානශ  
මාතන්ත්රීතුමමාතාශ  ඒ කාා  මක  අ්ශගන ශමාතමාත ශ ෝජනවට ්රශේ  ෂක 
ගන්න, ඒ  ගැන ල්සත්් කා්න්න  බ ාශපොශ්ොමකතුම ශවනවා.  

ල්ශ ේ ශ න්  ඒ සාවර්ධන  කි න අභිශ ෝග  ්රධාන කාරුණු 

තුමනෂක  ටශමක, එනේ, කර්ථිකා සාවර්ධන , අධයාපනිකා 
සාවර්ධන , ක ධයාමකටුකා සාවර්ධන    ටශමක පවයෙනවා. 
සාවර්ධන  කි න කාා්ණශේදී ශේ අා  තුමනමාත වැදගමක.  කර්ථිකා 
සාවර්ධනශේදී රැකි ා අවස්ථා වැඩි ශවන්න ඕනෑ. ඒ එෂකකාමාත,  

්ාජය අා  , ශප ද්ගි කා අා  , සමුඛපකාා් අා  ,  ්ාජය 
ශනොවන අා    එකාට අමකවැ ආ බැඳශගන  න්න ඕනෑ;  ටිත  
පහුවකාේ සාවර්ධන  ශවන්න  ඕනෑ;  ්ශට් කර්ථිකා පිපවර්තනශේ 

නශවෝද ෂක ඇයෙ ශවන්න ඕනෑ. ඒකාට  ෂකයෙ ෂක ව ශ න් 
අධයාපනශේ සාවර්ධන ෂක  යෙශබන්නට  ඕනෑ. එශහමාත වුශණොමක 
තමාතයි ්ශට් ජනතාවශ  වීවන තමකමකව  තවමක වැඩි දියුණු 

ශවන්ශන්. ශේ කාා්ණ මක එෂකකා ශස තය  බැී  යෙශබනවා.   

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, ඒ වාශ මාතයි කධයාමකටුකා 
සාවර්ධන මක.  903 වර් ශේදී ඇශමාතිපකාාශේ අශ ෝවා  ්රාන්තශේ  

තරුණ ශගොල් සාල්ධාන  ඇයෙ කා්ද්දී  “H” අකුරු හත්කා 
සාකා ආප ෂක ගැන කාථා කාළා. පළමුඛවන “H” අකු් “Head" - දීස, 
දැනුමාත  බා දීමාත.   ශදවන  “H” අකු් “Heart”- සාශේදී හදවතෂක 
යෙශබන  පුද්ග ශ කු  බිදී කිරීමාත. තුමන්වන “H” අකු් “Hand” -  

කුස තා පුර්ණ පුද්ග ශ කු බිදී කිරීමාත. හත්වන “H” අකු  ්
“Health”  ශස තය සේපන්න මාතනු ය න් බිදී කිරීමාත.  ්ශජෂක 
වුණමක ශ  ශඩෂක  වුශණොමක  වැඩෂක නැහැ. ඒ වාශ මාත ශකාෝඡක  ්

නීශ්ෝගි වුණමක, ශකාෝඡක  ් සහයෙකා යෙබුණමක ඔුව කධයාමකටුකා 
අයෙන් පිිපුවණු පුද්ග ශ ෂක නේ වැඩෂක නැහැ. ඒ වාශ මාත, 
ශකාොත්ේ  ටු  මුඛද ආ යෙබුණමක ශකාොත්ේ හැකි ාව යෙබුණමක, ඔුව 

අධයාපනශ න් පූර්ණමකව ට පමක ශව ා නැමකනේ වැඩෂක නැහැ. 
ඒ නිසා ්ටකා වාශ මාත  ්ශටන් එළිශේ වීවමක ශවන  ඒ ්ටට අයියෙ  
ජනතාවශ   කර්ථිකා ශස ාාගය , අධයාපනශේ හා ශස තයශේ 

ශස ාාගය , අධයාමකටුකා  ශස ාාගය  ගැන අපි කාථා කා්න්න  
ඕනෑ. ගශේ ක්ෂක ාව කි න කාා්ණ මක, ්ශට් ක්ෂක ාව කි න 
කාා්ණ මක ශේ ශදකාමක සමාතෙ එකාට බැී  යෙශබනවා.  

ගරු කාථානා කාතුමමාතනි, මාතමාත තවමක අතුමරු කාා්ණ ෂක ඉදිිපපමක 
කා්න්න කාැමාතැයෙයි. අධයාපන  ගැන මාත ට කාා්ණා කීප ෂක 
කි න්න යෙශබනවා. ශේ ශමාතොශහොශමක ගරු සාාවට ්රකාා  ෂක 
කා් ා  න ගමාතන් ගරු අග්රාමාතාතයතුමමාතා මාතට ශේ ගැන සඳහන් කාළා. 

ඊශේ ගරු අග්රාමාතාතයතුමමාතාටමක, ල්ශද්  කාටයුතුම අමාතාතයතුමමාතාටමක මාතමාත 
ශේ ගැන කිේවා. ඒ ශව ාශේ සාානා කා ගරු  ෂක ම්ාතන් 
කිිපඇ ආ  ඇමාතයෙතුමමාතාමක ශේ ගරු සාාශේ දීටි ා. එතුමමාතාටමක මාතමාත 

ශේ කාා්ණ  කිේවා. අධයාපන  ගැන කි න  ශකාොට මාතට ශමාතන්න 
ශේ කාා්ණ  මාතතෂක ශවනවා. පුවගි  දවස්ව  කාටාර් ්ාජයශේ 
"ස්ටැෆර්්ඩ" ශ්රී  ාකාා පාස  පිළිබඳව අන්තර්ජා   හ්හා 

දැවැන්ත ්රකා් ෂක ගි ා. ඒකා කණ්ඩුව ට ශහොඳ නැහැ.  තමාතන් එමාත 
පාස  බ න්න ගි  බවමක, ්ටට ශග ්ව ෂක වන ල්ධි ට, ඉතාමාත 
ඉහළ මාතට්ටටුන් එමාත පාස  පවමකවාශගන  න බවමක  ෂක ම්ාතන් 

කිිපඇ ආ  ඇමාතයෙතුමමාතා සඳහන් කාළා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 
 

ශේ අවස්ථාශේදී ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතා 

ලි ාසන ට පැටුශණනවා ඇයෙ.  
 

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාසනගය්  ඉව්ත වූගය් , 
ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 
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ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you may continue your speech.  

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

එතුමමාතා දීටපු ල්ශද්  කාටයුතුම නිශ ෝජය ඇමාතයෙව්ශ ෂක. එදා 
 ෂක ්මාතන් කාදිර්ගාමාතර් ඇමාතයෙතුමමාතාශ  යුගශේදී ශවසෂක ශපොශහෝ 
දින  ජාතයන්ත් නිවාඩු දින ෂක ශ ස එෂකසමක ජාතීන්ශ  

සාල්ධාන ට පිළිගන්න ලිි කාව කාටයුතුම කාළ කිිපඇ ආ  මාතැයෙතුමමාතා 
තමාතයි ඒ කාා්ණ  සඳහන් කාශළේ.   

අධයාපනශේ ගුණාමකමාතකාාාව   ාකාාශේ ල්ත්ෂක ශනොශවයි 

ල්ශද් ව මක යෙශ න්න ඕනෑ. තානාපයෙ කාාර් ා  ෂක, 
ඉසශ්කාෝ  ෂක පා න  කා්න්න  නවා  කි න්ශන් ල්දීළුවෂක. 
තානාපයෙ කාාර් ා ශේ තානාපයෙතුමමාතා අමකසන් කා් ා එවන  ද 
ි යුමාතෂක මාතා අතට  ැ ය යෙශබනවා, ගරු නිශ ෝජය කාා්කා 

සාාපයෙතුමමාතනි. මාතා දන්නවා, අමාතාතයාා  කා ි යුේ type කා්න්ශන් 
ඇමාතයෙතුමමාතා ශනොවන බව. හැබැයි, ි යුමාතට අමකසන් කා්න්ශන් 
ඇමාතයෙතුමමාතායි. ඒ වාශ මාත තමාතයි තානාපයෙ කාාර් ා ශේ ි යුමාත type 

කා්න්ශන්මක තානාපයෙ ශනොශවයි. කාටාර් ්ාජයශේ යෙශබන 
 ාකාාශේ තානාපයෙ කාාර් ා ශේ ි යුේ type කා්න අ  පශහේ 
පන්යෙ ට  ව ා ි යුේ type කිරීමාත ගැන ඉස්ස් ශව ාමාත පාඩමාතෂක 

ුගවන්වන්න ඕනෑ. තානාපයෙතුමමාතා අමකසන් කා්න ි යුශේ 
ශදශපොළකාමාත ශමාතොකාෂකද, යෙශබන්ශන්? ගරු නිශ ෝජය කාා්කා 
සාාපයෙතුමමාතනි, මාතමාත ි යුමාතෂක ි  නවා නේ, මාතමාත මාතටමාත "මාතන්ත්රීතුමමාතා" 

කි ා ි  ාගන්ශන් නැහැ. "මාතමාත" කි ා ශන් ි  න්ශන්. ශමාතමාත ි පිශේ 
"තානාපයෙතුමමාතා" කි ා ි  ා යෙශබනවා. ඒ වාශ මාත, "තානාපයෙතුමමාතා 
අදහස් කා් ඇත" කි ා ි  ා යෙශබනවා. ශේ වාශ  බේබු තමාතයි 

සමාතහ් තානාපයෙ කාාර් ා ව  ඉන්ශන්. මීට කාි න් දීටපු 
තානාපයෙතුමමාතා අශප්  හ පා න කණ්ඩුව කවාට පුවව ශේ පාස  
පව්ා ගන්න ක්රි ා මාතාර්ග ෂක ගමකතා. අශප් හර්  ද වි ආවා 
නිශ ෝජය ඇමාතයෙතුමමාතා මීට ටිකාකාට කාි න් ශේ ගරු සාාශේදී 

කිේවා, ඒ තානාපයෙතුමමාතා  ළි ශගන්වන්න -re-call - කා්න්න විද්ධ 
වුණා  කි  ා. පාස ෂක එශහමාත පව්ා ගන්න පුළුවන් ශමාතොන 
පනතෂක  ටශමකද? ටුයුවි ස් ල්දයා  , මාතහනුව් රිනිටි ල්දයා   

වැනි පාස ආ අද පවමකවාශගන  නවා.  

තානාපයෙ කාාර් ා  කාට එශහමාත පාස ආ පව්ා ගන්න පුළුවන් 
වන්ශන්  කුමාතන පනතෂක  ටශමකද? කාටාර් ශද් ශේ යෙශබන ශ්රී 
 ාකාා තානාපයෙ කාාර් ා   ඇෙ පු්ා අසූචි ගා ගන්ශන් නැතුමව 
කාටයුතුම කා්නවා නේ ශහොඳයි කි  ා මාතා දීතනවා. අපි දන්නවා, 

සමාතහ් තානාපයෙවරු වශට් ඉන්න සමාතහ් තෂකකාඩි නි ධාිපනුමක 
ඒවාට ු ආපන්දේ ශදනවා කි  ා. තානාපයෙ කාාර් ා ශ න් පිට 
අ මක ඉන්නවා. එශහමාත අ  ගැන දැන් අශප් පුව ශපළ මාතන්ත්රීවරු 

ශ ආතන හදටුනුයි ඉන්ශන්. තෂකකාඩිකාේව  ශ ශදන 
තානාපයෙවරුනුමක, තානාපයෙ කාාර් ා ව  ඉන්න අ මක ඒ ්ටව ට 
ගිදී ආ ා  හපා න කණ්ඩුශේ ්රයෙපමකයෙව ට බාධා කා්ටුන්, 

තානාපයෙ මුඛෂකයෙ  -ජනාධිපයෙව් ාශ  ල්ශ ේ  අධිකාාිප පත්ර කින් 
 ැ ය යෙශබන බ  - රුපි  ආ සත -කාාවි පනේ- මාතත ශහෝ ශවනමක 
ශහේතුම මාතත වැ්දි ල්ධි ට පාල්්ඡචි කා්නවා. මාතැද ශප්දිග ්ටව  

යෙශබන තානාපයෙ කාාර් ා  කාළ යුතුමව යෙශබන්ශන්, ඒ ්ශට් 
පාස ෂක යෙශබනවා නේ ඒ පාස ට  ෂකයෙ  ශදන එකායි. එශහමාත 
නැතුමව ඒ පාස ට ඇන්ි  ගහන එකා ශනොශවයි.  

අශනෂක පැමකශතන් ගමකතාමාත, මාතැද ශප්දිග ්ටව  ශසේව  
කා්න ශබොශහෝ ශදශනකුට අශන්කා ල්ධ ්ර ්න යෙශබනවා. තානාපයෙ 

කාාර් ා  ඒවාට මාතැදිහමක වන්ශන් නැහැ. ශපට්ටිවි න් එනවා; 
අතප  කාැඩි ා එනවා; ඇණ ගහ ා එනවා. ඒවා ගැන ශහො න 

්රමාතාණ  හිපමාත අඩුයි. ඒ පාසශ ආ දරුවන්ශ  ශදමාතවුපි න් පුවගි  

දවස්ව  ශේ සේබන්ධශ න් අපට දිගට හ්හට කාථා කාළා. 
Facebook වාශ  සමාතාජ ජා  ශවේ අඩල්ව  -අන්තර්ජා ශේ- 
යෙබුණු සමාතහ් කාා්ණා මාතත අපි සමාතහ  ්විද්ධිව ට මාතැදිහමක වුණා. 
අපි ඒ සේබන්ධව ඒ අ  සමාතෙ කාථා කාළා. මාතමාත ගරු මාතාග  

සමාත් ව් ඇමාතයෙතුමමාතාශගන් ඇුවවා; ගරු හර් ද වි ආවා දීටපු 
නිශ ෝජය ල්ශද්  කාටයුතුම ඇමාතයෙතුමමාතාශගන් ඇුවවා; ඒ වාශ මාත ගරු 
අජිමක පී. ශපශර්්ා දීටපු නිශ ෝජය ල්ශද්  කාටයුතුම ඇමාතයෙතුමමාතාශගන් 

ඇුවවා; ඒ වාශ මාත ගරු  ෂක ්මාතන් කිිපඇ ආ  ඇමාතයෙතුමමාතාශගන් 
ඇුවවා, ශේ තානාපයෙ කාාර් ා ශේ ුන්මාතමකතකායින් ඉන්නවාද 
කි  ා. කාටාර්දී ශ්රී  ාකාා තානාපයෙ කාාර් ා ශේ ඉන්ශන් 

ුන්මාතමකතකායින්ද කි  ා අපට ගැටලුවෂක යෙශබනවා. නට් ලූස ්
ටුනිස්ුවද ඉන්ශන් කි  ා අපට ්ර න් ෂක යෙශබනවා. මාතාග  
සමාත් ව් ඇමාතයෙතුමමාතා පවා කිේශේ ඒකායි.  

ගරු අග්රාමාතාතයතුමමාතාමක අද කිේශේ, ශමාතොනමාත ශහේතුමවෂක නිසාවමක 
කාටාර්ව  යෙශබන ස්ටැෆර්්ඩ පාස  ්ජ ට පව්ා ගන්න ශහෝ එ ට 
්ජ  මාතැදිහමක ශවන්න වුවමාතනාවෂක නැහැ කි  ායි. ඒ වාශ මාත 
කාටාර් ්ශට් යෙශබන ශ්රී  ාකාා තානාපයෙ කාාර් ා   එශහේ ල්ශද්  

අමාතාතයාා  මක එෂකකා ්ාජය තාන්ත්රිකා ක්රමාතශේද කින් ශතෝව 
ල්ල්ධ අකාටයුතුමකාේ, ශනොකාටයුතුමකාේ කා් ා, ශේ පාස ආව ට ල්ල්ධ 
කාකු ආ මාතාට්වල දමාතන්න කාටයුතුම කා්නවා. අපට ශපශනනවා,  ශේ 

තානාපයෙ කාාර් ා ව  ඉන්න සමාතහ් තෂකකාඩි, ල්ශ ේ ශ න්මාත ශේ 
කාටාර් තානාපයෙ කාාර් ා ශේ ඉන්න තෂකකාඩි- මාතමාත නේ ඒ පාස ට 
ගිදී ආ ාවමක නැහැ. ගරු  ෂක ්මාතන් කිිපඇ ආ  ඇමාතයෙතුමමාතා තමාතයි 

කිේශේ, එ  ඉතා ශහොඳින් පවමකවාශගන  නවා කි  ා. මාතමාත නේ 
ගිදී ආ ාමක නැහැ; දැකා ාමක නැහැ. එදී පා කා මාතණ්ඩ   ගැන 
දන්ශන්මක නැහැ. 

 

ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, කාා   අවසානයි. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශ ෝජනාව සථ්ි් කිරීමාත සඳහා කාථාවෂක කා්න්ශන්  නැයෙ නිසා 
මාතා ඒ ශව ාවමක එෂකකාමාත-  

 
ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have been given only ten minutes.   
 
ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශහොඳයි. නමුඛමක ශදමාතවුපි න් ි පි ශ ආතන කාන්ද්ාවෂක එවා 

යෙශබනවා. ඒ නිසා ශ්රී  ාාකිකා න් ල්ධි ට අපට වගකීමාතෂක 
යෙශබනවා, ඒ කාටයුතුම පිළිබඳව ශසො ා බ ා, ශේ පිසු්ව ශකාළින 
ුදල්  පිළිබඳව අව ය ක්රි ා මාතාර්ග ගන්නට.  

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි,  සමාතහ් තානාපයෙ 
කාාර් ා ව  ඉන්න "ඔශඩොෂකකු කුෂකශකාෝ" ගැනමක මාතමාත ශේ 
අවස්ථාශේදී කි න්න කාැමාතැයෙයි.  අපි ඊට අදාළ වාර්තාවෂක 
ජනාධිපයෙතුමමාතාටමක, අගමාතැයෙතුමමාතාටමක, ල්ශද්  කාටයුතුම 

අමාතාතයතුමමාතාටමක  බා ශදන්න බ ාශපොශ්ොමකතුම වනවා. 
තානාපයෙවරුන්ට යෙශබන මුඛෂකයෙ  අයුතුම ල්ධි ට පාල්්ඡචි කා් ා එමාත 
කාටයුතුම කා්න්න ශහොඳ නැයෙ බව මාතා ල්ශ ේ ශ න්මාත ශමාතදීදී සඳහන් 

කා්න්න ඕනෑ. 
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පාර්ි ශේන්තුමව 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, දැන් අපි කාථා කා්ටුන් 
විටින ්රස්තුමත කාා්ණාව වන "විල් ආ ක්ෂක කා කාටුවලව ට නි  
පිළිගැනීමාතෂක  බා දීමාත"ට අපි ශ ෝජනා කා්න්ශන්, ගශේ ක්ෂක ාව 

තහවුරු කා්න්නයි; ගශේ  ෂකයෙ  වැඩිදියුණු කා්න්නයි. එමාත 
කාටුවලව  සායුයෙ  තවමක ්රසා්ණ  කා් ා, වඩාමක  ෂකයෙමාතමක 
කා් ා ඒ තුමළින් ගමාත තුමළ වඩා ශහොඳ වුහ ෂක හදන්නයි. අද ගමාතට 

ශේගශ න් මාතමක ද්රවය ළො ශවටුන් යෙශබන බව අපි දන්නවා. ්ට 
තුමළ කුඩු කාන්ශට්නර් පිටින් අුව ශවද්දි, ගේ දෂකවා මාතමක කුඩු 
ශේගශ න් පැටුශණටුන් යෙශබනවා. ඒ වාශ මාත තමාතයි නීයෙ ල්ශ්ෝධි 

මාතමකපැන්. ශේවා සේබන්ධශ න් ක්රි ා මාතාර්ග ෂක ගත යුතුම ශහොඳමාත 
තැන තමාතයි, එකා පැමකතකින් ශපොලීවි . අශනෂක පැමකශතන් පූජනී  
ස්ථාන. අශනෂක පැමකශතන් පාස . ඒ වාශ මාත අධයාපන ස්ථාන. 

අධයාපන සථ්ාන ගැන සඳහන් කිරීශේදී  ාකාාශේ වාශ මාත ල්ශද්  
්ටව  විටින  ාාකිකා න්ශ  දරුවන් ඉශගන ගන්නා පාස ආව  
වටිනාකාමාත පිළිබඳවමක මාතමාත කිේවා. ශේ වි  ආ  ඒකාාබද්ධ ශව්ඡක 
සශමාතෝධානිකා වැඩ පිළිශවළෂක වුවමාතනායි. එමාත සශමාතෝධානිකා වැඩ 

පිළිශවළ සඳහා දැනට යෙශබන විල් ආ ක්ෂක කා කාටුවල වැඩ 
පිළිශවළ පනමක ශකාවලේපතෂක හ්හා වඩාමක  ෂකයෙමාතමක කා් ා, 
පිළිගමක ක්රමාතශේද ෂක හද ා, එමාත ක්රමාතශේද  ඔසශ්සේ විල් ආ 

ක්ෂක කා කාටුවල  ෂකයෙමාතමක කා්න්න ඕනෑ කි න එකායි අපි 
ශ ෝජනා කා්න්ශන්. එදීදී ග්රාමාත නි ධාිප, කර්ථිකා සාවර්ධන 
නි ධාිප, සමාතිද්ධි සාවර්ධන නි ධාිප හා කාිෂිකාර්මාත පර්ශේ ණ 

නි ප්ාදන සහාකාා් කි න ෂකශ ේත්ර නි ධාිපන් හත් ශදනාමක, මාතා 
කි පු කගටුකා සථ්ානව  නා කා නුමක ශේ ඒකාාබද්ධ වැඩ 
පිළිශවළට අපට එකාතුම කා් ගන්න පුළුවන්. කගටුකා ස්ථාන 

කිේවාමාත,  පන්ස ෂක ශවන්න පුළුවන්; ශකාෝල් ෂක ශවන්න පුළුවන්; 
ඉස් ාේ ප ආි  ෂක ශවන්න පුළුවන්; එශහමාත නැමකනේ ක්රිසය්ෙ ානි 
ශහෝ ශවනමක නිකාා කාට අ මක කාශතෝි කා ශද්වසථ්ාන ෂක ශවන්න 

පුළුවන්. පන්ස කා නේ සව්ාටුන් වහන්ශසේ, ශද්වස්ථාන කා නේ 
පූජකාතුමමාතා ඊට සේබන්ධ කා් ගන්න පුළුවන්.  එවැනි ක්රමාතශේද ෂක 
සකාස් කා් ගන්නට වුවමාතනායි කි න එකායි අශප් අදහස. 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ඒ අ  ශමාතමාත කාටයුමකතට 

සේබන්ධ ශවන්ශන් සශ්ේ්ඡඡාශවන්. එමාත නිසා විල් ආ ක්ෂක කා 
කාටුවලව ට නි  පිළිගැනීමාතෂක  බා දීමාත තුමළින් එමාත කාටයුමකත වඩාමක 
 ෂකයෙමාතමක වන බව මාතා කිව යුතුමයි.  ඒ වාශ මාත ගශේ ස්ශේ්ඡඡාශවන් 

වැඩ කා්න ශ  වන සමාතාජ, ්රීඩා සමාතාජ, මාත්ණාධා් සටුයෙ හා  
ටුතුමරු හවු ආ වැනි තව සාල්ධාන යෙශබනවා. ගශේ දහේ පාස  තුමළ 
තමාතයි -කාව් කගමාතකා ශහෝ ශේවා- ස්ශේ්ඡඡාශවන් වැඩ කා්න 

වැඩිමාත ගුරු ාවතුමන් ්රමාතාණ ෂක ඉන්ශන්. එවැනි සශ්ේ්ඡඡා සාල්ධාන 
එකාට ශගොනු කිරීමාත ඉතා වැදගමක. එමාත සාල්ධාන එකාට ඒකා ්ාය  
කා් ා ඉදිිපශේ දී ශේ කාටයුමකතට ඒකාාබද්ධ කා් ගැනීමාත වැදගමක.  

ඒ වාශ මාත ගමාතට පිටින් ශගශනන මාතමකකුඩු සහ මාතමකද්රවය 
වාශ මාත ගශේ නි ්පාදන  කා්න නීතයනුූල  ශනොවන මාතමකද්රවය -
මාතමකපැන් ශහෝ ඒ වාශ  ශද්ව ආ- වාශ මාත ගේව  විදුවන අපකා  ්
සහ අප්ාධ මාතැඩ පවමකවන්න කාටයුතුම කිරීමාත හිප වැදගමක. ඒකා නිසා 

ශමාතන්න ශේ තමකමකව  සඳහා අව ය  ාන්ත්රණ ෂක සකාස් කිරීමාත 
ගේ මාතට්ටශමාතන් විදු කාළ යුතුමව යෙශබනවා. එශහමාත සකාස ්කාශළොමක 
තමාතයි, මාතමාත මුඛි න් සඳහන් කා්පු, ්ටකා ්ාජය ශමාතශහ වන කණ්ඩුව 

හමුඛශේ යෙශබන ්රධාන අභිශ ෝග ශදකා වුණු ක්ෂක ාව පිළිබඳ 
අභිශ ෝග ටමක, සාවර්ධන  කි න අභිශ ෝග ටමක වඩා සාර්ථකා 
ධනාමකමාතකා ්රශේ  ෂක  බා ශදන්නට පුළුවන්කාමාත  ැශබන්ශන්.  

ගමාත තුමළ ක්ෂක ාව තහවුරු වනවා නේ ගමාත තුමළ සාවර්ධන 
ක්රි ාදාමාත  ඉදිිප ට  න්න පුළුවන්. මාතමාත කාි න් සඳහන් කාළ ල්ධි ට 
ක්ෂක ාව සහ සාවර්ධන  කි න අභි ශ ෝග ශදකා ජ ගැනීමාත 

ඉතාමාත වැදගමක. ඉතා පැහැදිි ව ගමාතකා ක්ෂක ාව තහවුරු ශවන 

ශකාොට තමාතයි සාවර්ධන  ක්රි ාමකමාතකා කා්න්න පුළුවන්.  ාකාා 

ඉයෙහාසශේ ්ජවරුන් පිළිබඳව කාථා කා්ද්දී  ාකාා ඉයෙහාසශේ 
්ාජාවි   තුමළ වඩාමාත සාර්ථකාව ්ජවරුන්ට ් ශට් සාවර්ධන ට 
අව ය දා කාමකව  ශදන්න පුළුවන් ශව ා යෙශබන්ශන් ක්ෂක ාව 
තහවුරු වුණු නිසායි. ඒකා නිසා ගශේ ක්ෂක ාව තහවුරු කා්න්න 

ගත යුතුම ශහොඳමාත ක්රි ා මාතාර්ග  තමාතයි ශේ විල් ආ ක්ෂක කා 
කාටුවලවට අව ය පිළිගැනීමාත  බා දීමාත. ඒකා නිසා මාතමාත ඒ ශ ෝජනාව 
ශේ සාාව හමුඛශේ තබනවා, ශේ ශ ෝජනාව ක්රි ාමකමාතකා කිරීමාතට 

අව ය  ෂකයෙ  ශේ සාාව ල්වින්  බා ශදනු ඇතැයි කි න 
අශප්ෂක ාශවන්. 

 
ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබොශහොමාත සත්ුමයෙයි.  

ගරු නි න් බණ්ඩා් ජ මාතහ මාතන්ත්රීතුමමාතා. 

 
[අ.ාා.  2.09] 

 
ගු නලි්  බණ්ඩාර ායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු නි ශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ඔබතුමමාතාට ස්තුමයෙවන්ත 

ශවනවා, මාතට කාා    බා දීමාත සේබන්ධශ න්. ල්ශ ේ ශ න් 
බුද්ධිකා පයේණ මාතන්ත්රීතුමමාතා කි පු කාා්ණ  ගැන මාතමාත ශපෝඩඩෂක 
කාථා කා්න්න ඕනෑ. ගරු බුද්ධිකා පයේණ මාතැයෙතුමමාතනි, ශපොඩි 

ගැටලුවෂක යෙශබනවා, කුශේට් - ශ්රී  ාකාා පාස  සේබන්ධව. ශේ 
පාස  තුමන්වැනි තානාපයෙව් ා එෂකකා තමාතයි හැප්ශපන්ශන්. මීට 
කාි න් විටි තානාපයෙව් ාට  න්න වුශණ්මක ශේ පාස  නිසා. ඒ 
ශව ාශේමක අපි ශේ පාස  ශවනුශවන් තමාතයි කාථා ශකාරුශේ. 

හැබැයි, ශමාතතැන ගැටලුවෂක යෙශබනවා. දිගින් දිගටමාත ශේ 
තානාපයෙවරුන් ශේ සේබන්ධශ න් හැප්ශපන්ශන්  ේ කිවි 
ශහේතුමවෂක ඇතුමවයි. ල්ශ ේ ශ න්මාත අපට ඒ පාස  තුමළ 

සාාපයෙව් ාශ  ක්රි ාදාමාත  ගැන කිවිශසේමකමාත සෑහීමාතකාට පමක 
ශවන්න බැහැ. කුශේට් - ශ්රී  ාකාා පාස  ඉතාමාත ශහොඳට 
පවමකවාශගන  න පාස ෂක වුණමක එදී සාාපයෙව් ා  ේ 

අමකතශනෝමාතයෙකා ල්ධි ට ඒ පාස  තුමළ මුඛද ආ එකාතුම කා්නවා. 
එතුමමාතා එතැන මුඛද ආ ල් දේ කා්න්ශන් කිවිමාත ල්නිල්දාාව කින් 
ශතෝවයි. ඒකා නිසා  ේ කිවි නි ාමාතන ෂක අශප් තානාපයෙ 

කාාර් ා ශ න් විදු ශවනවාට අපි ල්රුද්ධ නැහැ.  
 
බුද්ධිකා පයේණ මාතැයෙතුමමාතා කි පු කාා්ණ ට  මාතෂක එෂක 

කා්ටුන් තමාතයි මාතමාත ශේ කාා්ණ  මාතතෂක කා්න්ශන්. ශමාතොකාද, 

පුවගි  කාා ශේ ශේ පාස  ගැන කාථා කා්පු ශකාශනෂක ල්ධි ට. 
කාි න් තානාපයෙව් ාට  න්න විදු වුශණ්මක අපි කා්පු බ පෑේ 
නිසායි.  මාතමාත, ත තා අතුමශකාෝ්  මාතහමකටු , හර්  ද වි ආවා 

මාතැයෙතුමමාතා ඇතුමළු පිිපසෂක පාස  පැමකත අ්ශගන, දීටපු 
තානාපයෙතුමමාතාට ල්රුද්ධව කාථා කාළා. හැබැයි,  ශේ පාසශ ආමක අඩු 
පාඩු යෙශබනවා කි න කාා්ණ  දැන් අපටමක ශමකශ්නවා. එමාත 

නිසා මාතමාත ඒ කාා්ණ  මාතතෂක කා්නවා. ශමාතොකාද,  පිට ්ට ඉන්න 
අශප් දරුශවෝ ඉශගන ගන්නශකාොට ඒ අ ට අව ය සේපමක ටිකා 
ශදන්න ඕනෑ. අව ය සේපමක ටිකා  බා ශදනවා වාශ මාත, ඒ පාස  

හිප ට ක්රි ාමකමාතකා ශවන්නමක ඕනෑ. ඒ වාශ මාත ඒ ්ශට් පදිාචි ශ්රී 
 ාාකිකා දරුවන්ශ  අධයාපන  ගැන අශප් තානාපයෙවරුන්ට  ේ 
කිවි වගකීමාතෂක යෙශබනවා. එමාත නිසා තානාපයෙ කාාර් ා ශ න්  ේ 

කිවි නි ාමාතන ෂක,  ේ කිවි ශසො ා බැලීමාතෂක කා්නවාට අපි ල්රුද්ධ 
නැහැ. එමාත නිසා අපි ශේ ගැන ටිකාෂක ශසො ා බ න්න ඕනෑ.  
ශමාතොකාද,  ශේ පාසශ ආ සාාපයෙ, කාාර්  මාතණ්ඩ   එෂකකා හැප්ශපන 
තුමන්වැනි තානාපයෙව් ා තමාතයි ශේ. කාාර්  මාතණ්ඩ ශේ ්ර න් ෂක 
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ශනොශවයි ශමාතතැන යෙශබන්ශන්. සාාපයෙව් ා තමාතයි 

අමකතශනෝමාතයෙකා ල්ධි ට කාටයුතුම කා්න්ශන් කි න එකා මාතමාත මාතතෂක 
කා්නවා. මාතට ශේ අවසථ්ාව  බා දීමාත සේබන්ධශ න් ස්තුමයෙවන්ත 
ශවනවා. 

[අ.ාා.  2.  ] 
 

ගු සුනිල් හඳු් ගන්තති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, අද දිනශේ ශේ 

මාතාතිකාාව සේබන්ධශ න් මාතමාත කාථා කා්න්න දීටිශේ නැහැ. අද  
ශප ද්ගි කා මාතන්ත්රී ශ ෝජනා  ටශමක කාථා කා්න්න යෙබුශණ් විල් ආ 
ක්ෂක කා කාටුවල ගැන වුණාට, සාකා්ඡඡාව මාතතුම ශව ා යෙශබන්ශන් 
කාටාර් ්ාජයශේ ශ්රී  ාකාා පාස  ගැනයි. ශේ ගැන මාතට  ේ 
අවශබෝධ ෂක යෙශබන නිසා මාතමාත නිවැ්දි කිරීමාතෂක කා්න්න ඕනෑ. 
"එශත් අපි" සාල්ධාන  හැටි ටමක මාතමාත කාටයුතුම කා්නවා. මාතමාත ශේ 
පාස ට ගිදී ආ ාමක යෙශබනවා. කාටාර් ්ාජයශේ විටින ශ්රී  ාාකිකා 
දරුවන් ශවනුශවන් යෙශබන එකාමාත පාස  තමාතයි ශේ පාස . මීට 
කාි න් ශේ පාස  පිළිබඳ  කිවිමාත ගැටලුවෂක මාතතුම වුශණ් නැහැ. ශේ 
පාසශ ආ කාටයුතුම පිළිබඳ ගැටලුවෂක මාතතුම ශව ාමාත නැහැ. තානාපයෙ 
කාාර් ා   සමාතෙ ශහොඳ සේබන්ධතාවෂක සදීතව ශේ පාසශ ආ 
කාටයුතුම පවමකවා ශගන ගිදීන් යෙශබනවා. ශ්රී  ාාකිකා ්රඡාවමක 
ශහොඳට කාටයුතුම කා්ටුන් ඉන්නවා.  හදිවිශේ ශේ ්ර ්න  පැන 
නැඟුශන් -ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා කිේවා, තානාපයෙවරු තුමන් ශදශනෂක 
 ටශමක කි  ා. නැහැ.-මීට කාි න් දීටපු තානාපයෙතුමමාතා ඉතාමාත 
අමකතශනෝමාතයෙකා ල්ධි ට කාටයුතුම කාළ නිසා.  ශ්රී  ාාකිකා න්ශ මාත 
ල්ශ්ෝධතාව නිසා ඔුවව කාැඳවන්න විදු වුණා. ශමාතොකාද, ශ්රී 
 ාාකිකා න් ශවනුශවන් ශපනී විටින්ශන් නැයෙ තානාපයෙව්ශ ෂක 
ඒ ්ශට් ඉඳ ා වැඩෂක නැහැ ශන්. ඒ බව දීටපු නිශ ෝජය 
අමාතාතයතුමමාතාමක දන්නවා ශන්.  අන්තශනෝමාතයෙකා ල්ධි ට කාටයුතුම 

කාළ නිසා ල්ශද්  රැකි ා ඇමාතැයෙතුමටු මක මාතැදිහමක ශව ා ඒ 
තානාපයෙව් ා  ාකාාවට ශගන්නුවා. ඊට පුවව, ඒ ඇයෙ වුණු 
කාා්ණ  පිළිබඳව තානාපයෙ කාාර් ා   ඉතා ශහොඳින් කාටයුතුම 
කාළා.  

 
දැන් ශේ ්ර න්  මාතතුම ශව ා යෙශබන්ශන්, ශේ ක තන  

පවමකවාශගන  ෑමාත අ්ාජිකා කිරීශේ ක්රි ාවි  ෂක එෂකකා. එශහමාත 
වුශණොමක බ්පතළ තමකමකව ෂක නිර්මාතාණ  ශවනවා. ල්ශ ේ ශ න් 
ගිණුේ ්ර න් ෂක යෙශබනවා නේ, ඒවා පරීෂක ා කා්න්න පුළුවන්. 
මාතමාත දන්නා ත්මාතට ඒ ක තනශේ ්රධානීන් තානාපයෙ 
කාාර් ා ශේදී වි ලු ි පිශ ආතන, ල්ගණන වාර්තා, ල්ගණන 
ි  කි ල්ි , ගිණුේ ඉතා පැහැදිි ව ඉදිිපපමක කා් ා යෙශබනවා. ඒ 
ශේ ාශේ කාවුරුවමක ශකෝදනා කා් ා නැහැ. වර්තමාතාන ල්ශද්  
ඇමාතැයෙතුමමාතාමක ගිදීන් යෙශබනවා. ඒ අවසථ්ාශේ සාකා්ඡඡා 
කා්නශකාොට ඔ  ්ර න් මාතතුම ශව ාමක නැහැ. එශහමාත නේ ඒ 
ශේ ාශේ මාතතුම ශවන්න යෙබුණා ශන්. දීතා මාතතා ශ්රී  ාකාා පාස  
අපකීර්යෙ ට  ෂක කිරීශේ ක්රි ාවි  ෂක තමාතයි ශේ යෙශබන්ශන්. 
අපකීර්යෙ ට  ෂක කා් ා, ඒකා කාඩා වට්ටවා දැමීශේ  ක්රි ාවි  ෂක 
තමාතයි ශේ යෙශබන්ශන්. එශහමාත නේ ශේ ගැන ශමාතශහමාත කාථා 
ශනොකා් වි ලු කාරුණු එෂකකා, ි  කි ල්ි  එෂකකා, සාෂකෂි එෂකකා, 
ගිණුේ කාටයුතුම එෂකකා අපට ශගන්වන්න පුළුවන්. ශේ 
පාර්ි ශේන්තුමවට ශගශනන්න පුළුවන්. අද විල් ආ ක්ෂක කා කාටුවල 
ගැන කාථා කා්න්න විටි දවසෂක නිසා ශේ ගැන මාතමාත ුවදානේ ශව ා 
කශේ නැහැ. මාතමාත ඉතා පැහැදිි  කි නවා කුශේට් ්ජයශේ ශ්රී  ාකාා 
පාසශ ආ කාටයුතුම පිළිබඳ -[බාධා කිරීමාතෂක] 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, මාතමාත ඊළෙ පාර්ි ශේන්තුම සයෙශේ 2 වැනි දින 

කාටාර් ්ාජයශේ ශ්රී  ාකාා පාස  පිළිබඳ කා ආ තැ යශේ ශ ෝජනාවෂක 

ාා් දී ා යෙශබනවා. අපි කාථා කා්මුඛ. ශමාතොකාද, ඔබතුමමාතා කි න එකා 

හිප ට හිප. පාස  අ්ාජිකා කා් ා ශ්රී  ාකාා ්ාජයශේ නමාත කාැත 
කිරීශේ අ්මුඛණෂක යෙශබනවා. අශනෂක පැමකශතන් ශේ පාසශ ආ 
යෙශබන රුපි  ආ ශකාෝටි ගණනකා මුඛද ට ල්දින්න තානාපයෙ 
කාාර් ා ශේ විටින සමාතහ් නරුමාතශ ෝ ුමකසාහ කා්නවා.  

 

ගු සුනිල් හඳු් ගන්තති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මාතමාත ඒ ගැන ශමාතොකුමක කි න්න  න්ශන් නැහැ. ශේ ක තනශේ 

අඩුවෂක යෙශබනවා නේ එ  නිවැරැදි කා්න්න ඕනෑ. ඒ අඩුව 
නිවැරැදි කිරීමාත ශවනුශවන් කාවුරුමක මාතැදිහමක ශවන්න. ශමාතොකාද, ගරු 

නිශ ෝජය ඇමාතැයෙතුමමාතාමක දන්නවා  ාකාාව ශවනුශවන්  ශ ෝකාශේමාත 
යෙශබන්ශන් ශ්රී  ාකාා පාස ආ කිදීප යි කි  ා. ඕමාතාන් ්ාජයශේ 
යෙශබනවා; සවුදි ්ාජයශේ යෙශබනවා; කාටාර් ්ාජයශේ යෙශබනවා. 

ශේ වාශ  ්ටව ආ කිදීප කා ල්ත්යි යෙශබන්ශන්. ඒ පාස ආව  
අධයාපන කාටයුතුම ශහොඳින් කා්ශගන  න නිසා ඒ ්ටව  විටින ශ්රී 
 ාාකිකා න්ට ඒවා ්රශ ෝජනවමක ශව ා යෙශබනවා; ්රයෙල  ෂක 
 ැශබනවා. ඒ අ ට ශේවා නැයෙ වුශණොමක  න්න තැනෂක නැහැ. ඒ 

අ ශ  ළමාතයි ශවන ්ටව ට  වන්න ශවනවා.  
 

ගු ම් ත්රීවරගය්ක 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශේ නිසා ඒ ්ටව  පවු ආ පිටින් ඉන්නවා.  
 

ගු සුනිල් හඳු් ගන්තති මහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔේ, ඒ ්ටව  පවු ආ පිටින් ඉන්නවා. ඒ නිසා මාතමාත කි න්ශන්, 

ඒ ්ටව  විටින ශ්රී  ාාකිකාශ ෝ ශවනුශවන් එමාත පාස ආ පවයෙන්න 
ඕනෑ. අඩු ත්ටුන් ඒ ශවනුශවන්වමක ශේවා නිවැ්දි ශවන්න ඕනෑ. 
ශකෝදනා කා්න අ  කාරුණු සදීතව ශකෝදනා කා්නවා නේ ශහොඳයි 

කි  ායි මාතමාත කි න්ශන්. ශබොශහොමාත ස්තුමයෙයි. 
 

ගු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, මාතට ල්නාඩි කා කාා  ෂක 
ශදන්න. 

 

ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Harsha De Silva. 

[අ.ාා.  2. 5] 
 

ගු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මාතට අවස්ථාව  බා දුන්නාට ඔබතුමමාතාට ශබොශහොමාත ස්තුමයෙයි ගරු 

නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි. කිදීප වතාවෂකමාත මාතශ  නමාතමක 
සඳහන් වුණු නිසා ශේ පිළිබඳව පැහැදිි  කිරීමාතෂක කා්න්න අව යයි 
කි  ා දීතුමණා. අපි ගමක තී්ණ  තමාතයි, ශේකා ඒ ශගො ආශ ෝ 

කා්ශගන  න වැඩෂක කි න එකා. තානාපයෙ කාාර් ා  යෙශබන්ශන්, 
ශප ද්ගි කා ශහෝ ශප ද්ගි කා ශනොවන ශහෝ ්ාජය ශනොවන ශහෝ, 
ඒවාට ඇන්ි  ගහන්න ශනොශවයි. ඒ ුදල්  ඒ වැශ්ඩ කා්ශගන 

 නවා. අශප් තානාපයෙ කාාර් ා   අශප් වැශ්ඩ කා්ශගන  නවා. 
ශේකා කාා්ණා ශදකාෂක. එවකාට දීටපු තානාපයෙව් ා ශේ පිළිබඳව 
්ජ  පිළිගමක ක්රමාතශේද ට එහායින් ගිදී ආ ා කාටයුතුම කා්න්න ගි  
නිසා තමාතයි එතුමමාතාව නැවත කාැඳවන්න අපට විද්ධ වුශණ්. ඒකා 

වහ ා ගහන්න ශහේතුමවෂක නැහැ. ඒ නිසා පාස ආ පවමකවාශගන 

1541 1542 



පාර්ි ශේන්තුමව 

 න්න ්ජ  බ ාශපොශ්ොමකතුම ශවන්ශන් නැහැ. ්ජ ට ඒකා අදාළ 
නැහැ. තානාපයෙ කාාර් ා  60 ගණනෂක යෙශබනවා. ඒවා 
පවමකවාශගන  න්නමක ශ ොකු ල් දමාතෂක  නවා. බදු ශගවන 

පුද්ග යින්ශගන් බදු අ්ශගන තමාතයි ඒ වැශ්ඩ කා්න්ශන්. 
ඉසශ්කාෝ  කි න්ශන් ශවනමක ශද ෂක. ශේ ශදකා කාා්ණා ශදකාෂක. 
ඒකා තමාතයි ්ජශේ සථ්ාව් . ශබොශහොමාත ස්තුමයෙයි. 

 

ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister is not here to answer. 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලින්   සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Motion No. P.156/’15 to be moved by Hon. Lucky 

Jayawardana. 

 
මහනුවර නගරය ුර  පව්තනා මාර්ග තදබදය අවම 

කිීමම 
கண்டி நகாில் காணப்படும் வாகன தநாிசகலக் 

குகறத்தல் 
MINIMIZING TRAFFIC CONGESTION IN KANDY TOWN 

[අ.ාා.  2. 6] 

 

ගු ලකී ායවර්ධ්න මහතා 
(மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, මාතමාත පහත සඳහන් 
ශ ෝජනාව ඉදිිපපමක කා්නවා: 

"ශ්රී  ාකාාශේ ශදවැනි අගනග්  වන මාතහනුව් නග්  ශද්ය   හා 

ල්ශද්ශිකා න්ශ  සාකා්කා මාතධයස්ථාන ෂක වන ශහයින් ද, මාතහනුව් 

නග් ට එදිශනදා ල් ා  පිිපසෂක පැටුශණන අත් එමාත ජනතාව මාතහනුව් 

නග්ශේ හා අවට මාතාර්ගව  ඇයෙ අධිකා ්ථ වාහන තදබද  නිසා මාතහමක 

අසීරුතාව කාට පමකවන බැල්න් ද, මාතහනුව් නග්ශේ මාතාර්ග තදබද  අවමාත 
කිරීමාත සඳහා කාඩිනේ ල්සඳුමාතෂක  බා දි   තුම ැයි ශමාතමාත පාර්ි ශේන්තුමව 

ශ ෝජනා කා්යි." 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ශමාතමාත ශ ෝජනාව 
ඉදිිපපමක කිරීමාතට අවස්ථාව ස සාදීමාත පිළිබඳව ගරු 

කාථානා කාතුමමාතාටමක, ඔබතුමමාතාටමක මාතා පළමුඛශවන්මාත ස්තුමයෙ  පුදකා  ්
විටිනවා. ල්ශ ේ ශ න්මාත මාතමාත ශේ ශ ෝජනාව ඉදිිපපමක කාශළේ 20 5 
වර් ශේදීයි. නමුඛමක, අද දවශසේ ශමාත  සාකා්ඡඡා කා්න්න අවසථ්ාවෂක 

 ැ යමාත එෂකත්ා ල්ධි කා සතුමටෂක කි න එකා මාතතෂක කා්න්න ඕනෑ. 

ල්ශ ේ ශ න්මාත පුවගි  ්ජ   ටශමක මාතහනුව  ්නග් ට කිවිදු 
ශසේවාවෂක විදු ශනො වමාත නිසා මාතහනුව  ් නග්ශේ වාහන තදබද  

ශමාතන්මාත මාතහනුව් ්රශද් ශේ ජනතාව ල් ා  ව ශ න් 
අපහුවතාව ට පමකවුණා  කි න එකා මාතමාත අමුඛතුමශවන් කිවයුතුම 
වන්ශන් නැහැ. පුවගි  ්ජ  මාතන්න් මාතහනුව් ්රශද්  ට කාළ 

ශසේවාවෂක අපට දකින්නටවමක නැහැයි කි න එකා මාතතෂක කා්න්න 
ශවනවා. ඒ වාශ මාත ශේ ශ ෝජනාව ඉදිිපපමක කා් අද සාකා්ඡඡා 

කා්න අවස්ථාව වන ල්ට ල්ශ ේ ශ න්මාත වර්තමාතාන  හපා න 

කණ්ඩුව  ටශමක මාතහනුව් නග්  ශමාතන්මාත මාතහනුව් දිස්ත්රිෂකකාශේ 
සාවර්ධන ට ල් ා  වැඩ ශකාොටසෂක දි මක කා් යෙශබනවා  කි න 
එකාමක සන්ශතෝ ශ න් විදීපමක කාළ යුතුම ශවනවා.  

ල්ශ ේ ශ න්මාත අද දවශසේ ගරු අග්රාමාතාතයතුමමාතා කාළ ්රකාා   

තුමළ මාතහනුව් නග් ට කුමාතෂක කා්න්ශන්ද කි න එකා එතුමමාතාශ  
්රකාා   තුමළිනුමක අපට දැනගන්න  ැබුණා. ල්ශ ේ ශ න්මාත 
මාතහනුව් නග්  දියුණු කාළ යුතුමයි කි න පදනටුන්  හපා න 

කණ්ඩුව ක්රි ා කා්නවා  කි න එකාමක සන්ශතෝ ශ න් විදීපමක 
කා්නවා. ල්ශ ේ ශ න්මාත ජපන් ්ජශේ කධා්  ටශමක මාතහනුව  ්
නග්  දියුණු කා්න්නට ශේ වන ල්ට ල් ා  වැඩ පිළිශවළෂක 

ශ ෝජනා ශව ා එ  සකාස ් ශවටුන් පවයෙනවා  කි න එකාමක 
මාතතෂක කා්න්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි ල්ශ ේ ශ න් සතුමටට 
පමකශවනවා. ඒ වාශ මාත වර්තමාතාන ජනාධිපයෙතුමමාතාටමක, ඒ වාශ මාත 

ශේ සඳහා ලිි කාව කාටයුතුම කා්න ගරු අග්රාමාතාතය ්නි ආ ල්ක්රමාතවිාහ 
මාතැයෙතුමමාතාටමක, ඒ වාශ මාත ුසස ් අධයාපන හා මාතහාමාතාර්ග අමාතාතය 
 ෂක ්මාතන් කිිපඇ ආ  මාතැයෙතුමමාතාටමක මාතහනුව් ජනතාව ශවනුශවන් 
පළමුඛශවන්මාත මාතශ  ස්තුමයෙ  පුද කා්නවා. 

ල්ශ ේ ශ න්මාත මාතහනුව් නග්ශේ පවයෙන මාතාර්ග තදබද  අවමාත 
කා්න්නට ශේ වන ල්ටමක මාතාර්ග සාවර්ධන අධිකාාිප  මාතන්න් කා්න 
 ද ශ ෝජනා අනුව ුමාතා මාතාර්ග ඉදි කා්න්න කාටයුතුම සකාස්කා  ්

යෙශබනවා. කිශ ෝමීට් 5.5කා ුමාතා මාතාර්ග ෂක තැනීමාතට කා් ඇයෙ 
ශ ෝජනාව ඉතාමාත ්ර ාසනී යි. 

ශේ ශ ෝජනාවට බාධා පමුඛණුවන්නට  ේ පිිපස් ුමකසාහ ද්න 

කකාා් මක අපට දැකා ගන්න  ැශබනවා.  නමුඛමක, එවන් බාධා 
පමුඛණුවන අ ට අප මාතතෂක කාළ යුතුමයි,  මාතහනුව් නග්ශේ යෙශබන 
තදබද ට ල්සඳුේ ශනොශසේශවොමක එ  ජායෙකා වයසන ෂක බවට 

පමක ශවනවායි කි න එකා.  ඒ නිසා ශේ ශ ෝජනාව ක්රි ාමකමාතකා 
කිරීමාත සඳහා අවස්ථාව ඇයෙ කා්න්න ඕනෑ. ශේ වන ල්ටමක ශේ 
නග්ශේ පවයෙන තදබද  ගැන අපි කාථා කා්න්න ඕනෑ. ශේ 

නග්ශේ වටිනාකාමාත ගැන අපි අමුඛතුමශවන් කි න්න අව ය නැහැ.  

 ාකාාශේ ශතවන අගනුව් තමාතයි මාතහනුව්. නමුඛමක,  ාකාාශේ 
ශදවන අගනුව් මාතහනුව් කිේශවොමක එ  නිවැ්දියි. ල්ශ ේ ශ න් 
එ  ඓයෙහාවිකා නග් ෂක වාශ මාත ශ ෝකා ුරුමාත නග් ෂක. ශ්රී 

දන්ත ධාතූන් වහන්ශසේ වැඩ විටින ශ්රී දළදා මාතාළිගාව පිදීටි මිටු .   
ඒ ල්ත්ෂක ශනොව ශප්්ාශදණි  ්ාජකී  ුද්භිද ුදයාන  පිදීවලවා 
යෙ යමාත වාශ මාත මාත ආවතුම, අස්ගිිප මාතහා නා කා දීටුවරුන් වැඩ විටින 

මිටු   වමාත කදී ල්ල්ධ කාරුණු නිසා ශේ නග්  ්රධාන වනවා.  ඒ 
ල්ත්ෂක ශනොශවයි. ශ්රී දළදා මාතාළිගාවට දිනපතා ශදස් ල්ශදස ්
සාකා්කායින් ල් ා  පිිපසෂක පැටුශණනවා. ශේ වි ලු කාා්ණා 

එෂකකා මාතහනුව් නග් ට  දවසකාට දසදහස් ජනතාවෂක රැස ්
ශවනවායි කි න එකා මාතතෂක කා්න්න ඕනෑ.  

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, වාහන ගැන කාථා 

කාශළොමක  ෂක  කාට වැඩි වාහන සාතයාවෂක දිනපතා ශේ 
නග් ට පැටුශණනවා. වාහනව  තදබද  නිසා  ඇයෙ වන 
පාිපසිපකා ගැටලු ශමාතන්මාත මාතනු ය න්ට විදු වන දීාසාවන් 
පිළිබඳවමක අපි කාථා කා්න්න ඕනෑ.  ල්ශ ේ ශ න්මාත  වායු දූ ණ  

නිසා  මාතහනුව් නග්ශේ ශ ෝකා ුරුමාත තමකමකව ට ද අවදානමාතෂක 
පවයෙන බව මාතතෂක කාළ යුතුමයි. ශේ පිළිබඳව ල්ද්වතුමන් කාථා 
කා්නවා. ල්ශ ේ ශ න්  මාතහනුව් නග්  අධිකා තදබද  සදීත 

නග් ෂක ශමාතන්මාත අධිකා වායු දූ ණ සදීත නග් ෂක බවට සමාතාජ 
ජා ව  ශනොශ ෂක අවස්ථාව දී නේ කා්න ්රවණතාවෂක 
යෙශබනවා. ශමාතමාත අධිකා වායු දූ ණ  නිසා මාතහනුව් නග් ට දීටු 

ශ ෝකා ුරුමාත තමකමකව  අදීටු  වමාතටමක ඉඩ ඇතැයි ශප්්ාශදණි  
ල් ව්ල්දයා ශේ ල්දයාපීඨශේ ්සා නිකා ල්දයාව පිළිබඳ සේමාතාණිත 
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[ගරු (කකාර් ) හර්  ද වි ආවා මාතහතා] 
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මාතහාකාර්  ඕ.ඒ. ඉශ ආශපරුමාත මාතහතාද පවසා යෙශබනවා. ඒ ල්ත්ෂක 

ශනොශවයි. "මාතහනුව් නග්  පිදීටා යෙශබන්ශන් ටුටි ාවතකායි. 
නග්  වශට්ටමාත යෙශබන්ශන් කාඳු වළ ආ ෂක. මාතහනුව් නග් ට 
දිනපතා වාහන  ෂක  ෂක පමාතණ පැටුශණනවා. ඒ නිසා අධිකා 
වාහන තදබද ෂක ඇයෙ  ව යෙශබනවා." කි ා  වැඩි දු්ටමක එතුමමාතා 

කි ා යෙශබනවා.   

ශප්්ාශදණි  ල් ව්ල්දයා ශේ ්සා නිකා ල්දයා 
ශදපාර්තශේන්තුමව කාළ පරීෂක ණව දී ඒ අ ට වාර්තා ශව ා 

යෙශබනවා, මාතහනුව් නග්  ඉතාමාත ඉහළ වායු දූ ණ තමකමකව ෂක 
පවයෙන නග් ෂක කි  ා. ශේකා ල් ා  ගැටලුවෂක. ශකාොළඹ 
නග්ශේමක වායු දූ ණ  යෙශබනවා. ඒමක ශකාොළඹ නග්  

තැනිත ා මිටු ෂක. මුඛුවදට කසන්නශේ යෙශබන නිසා වායුව 
ල්සිප ා  නවා. නමුඛමක, මාතහනුව් නග්  කාඳු වළ ආ කින් වට  ව 
යෙශබන නිසා එශහමාත ල්විරී  න්ශන් නැහැ. ඒ නිසා මාතහනුව  ්

නග්ශේ වායු දූ ණ  ශකාොළඹ නග් ට වඩා හත් පස ්
ගුණ කින් වැඩි බව පරීෂක ණව දී අනාව්ණ  ශව ා 
යෙශබනවායි කි න එකා මාතා මාතතෂක කා්නවා.  

වායු දූ කා න් අතිපන් නයිට්රජන් ඩශ ොෂකසයි්ඩ, ස ආෆර් 

ඩශ ොෂකසයි්ඩ, ඕශසෝන් සහ වියුේ අාශු ගැන ඒ අ  මාතැනුේකා  ්
යෙශබනවා.  මාතහනුව් දිස්ත්රිෂකකාශේ අධිකා වායූ දූ ණ තමකමකව ෂක 
යෙශබනවා කි  ා අනාව්ණ  කා්ශගන යෙශබන්ශන් එදීදීයි. 

ශමාතයින් වඩාමකමාත අවධාන ට  ෂක වන්ශන් කුඩා ළමුඛන් සහ 
වැඩිමාතහ ආ අ යි.  කුඩා ළමුඛන්ශ  ශපණහලු වර්ධන  ව ස අවුරුදු 
 5 දෂකවා වන බැල්න්, ශමාතමාත කුඩා අාශු  රී් ගත  වමාත නිසා 

ශපණහලුව ට දැඩි හානි ෂක වනවා කි  ා ඒ පරීෂක ණව දී ඔප්පු 
ශව ා යෙශබනවා. 

ශේ වන ල්ට ශ ෝකා ශස තය සාල්ධාන  ල්වින් කා් ඇයෙ 

පරීෂක ණව දී ශසො ා ශගන යෙශබනවා, වායු දූ ණ  
ශපණහලුව ට පමාතණෂක ශනොව, හිද  ශ්ෝග, දි වැඩි ාව කදී 
ශ්ෝග සඳහා ද බ පාන බව.  මාතහනුව් නග්ශේ වැව ්වුමාත අවට 

පාස ආ කිදීප ෂක යෙශබනවා. පාස ආ ඇ්ශඹන හා අවසන් වන 
ශව ාවට තමාතයි මාතහනුව් නග්ශේ වාහන තදබද  වැඩි ශව ා 
යෙශබන්ශන්. නවදය ල්ශ ේ ඥ න් පවසන  පිපදි, අධිකා ශ ස 
විග්ට් පාන  කා්න අ ට වැ ශඳන ශ්ෝග ෂක තමාතයි කා ආගත 

පුප්ඵුසී  ශපණහලු ශ්ෝග . එමාත ශ්ෝග  වැ ඳුණු පාස ආ ළමුඛන් 
්රයෙකාා් සඳහා මාතහනුව් ශ්ෝහ  ට පැටුශණන බව නවදය 
ල්ශ ේ ඥයින් ්රකාා  කා්නවා. අශප් කුඩා ළමුඛන්ට හා 

වැඩිදීටි න්ට ල්ශ ේ ශ න්මාත ශේකා බ පානවා.  දැනට වාර්තා 
ශව ා යෙශබනවා, වාහනවි න් පිටවන ඩීස ආ දුමාත අාකා එශෂක 
පිළිකාා ශ්ෝග කාා්කා ෂක කි  ා.  වැඩිදීටි න් සහ ළමුඛන් ශමාතමාත 

ශ්ෝගව ට ශගොදුරු  වමාත නිසා ්රයෙකාා් සඳහා ද වැ  වන්ශන්  ්ජ  
සතුම මුඛද ආ කි න එකා අපි මාතතෂක කාළ යුතුම ශවනවා.  ඒ නිසා ශේ 
සඳහා පිළි ේ ශ දි  යුතුමයි.   දැනට ශේ සඳහා  පිළි ේ ව ශ න් 

ශ ෝජනා ගණනාවෂක ඉදිිපපමක ශව ා යෙශබනවා. ඒවා ක්රි ාමකමාතකා 
කිරීමාත ශේ ්ජශේ වගකීමාතෂක ශව ා  යෙශබනවා. ල්ශ ේ ශ න්මාත ශේ 
්ජ   ටශමක ඒ කාටයුතුම විදු ශේල් කි  ා අපි දැඩි ල් ව්ාස කින් 
විටිනවා. ඒ සඳහා අශප් නා කාතුමමාතන් ා කා්න  වැඩ පිළිශවළට 

සහ  දීමාත ශේ ්ශට් හැමාත ශකානකුශ මාත වගකීමාතෂක.  

ල්ශ ේ ශ න්මාත අශප් පළාශමක, මාතහනුව් නග්  තුමළ අද ්රධාන 
්ර න් ්ාශි ෂක යෙශබනවා. මාතඟී ්රවාහන බස් ශසේවාව ගැන කාථා 

කාශළොමක, මාතහනුව් නග්ශේ මාතධය ස්ථානශේ තමාතයි බස් නැවතුමේ 
ශපොළ -bus stand එකා- පිදීටා යෙශබන්ශන්. ඒ bus stand එකා තුමළ 
කාැකාෑශ්න දුමාත ඉහත කී ශ්ෝගකාා්කා ශ ස ල් ා  ව ශ න් 

බ පෑේ කා්නවා කි න එකා මාතතෂක කා්න්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ල්සඳුේ 
ව ශ න් දැනටමාතමක ශ ෝජනා කා් යෙශබනවා, නග්ශ න් පිට බස ්
නැවතුමේ ශපොළව ආ තුමනෂක ඉදි කා් නග් ට වැඩිපු් ශගශනන බස ්

ඒ බස් නැවතුමේ ශපොළව  නවමකවා ශවනමාත බස් ශ ොදවා - shuttle 

service එකාෂක මාතාර්ගශ න්,- නග්ශේ මාතඟී ්රවාහන කාටයුතුම 
කා්න්න. ශේවා ඉතාමාත ුවදුුව ශ ෝජනා කි න එකා අප මාතතෂක 
කා්න්න ඕනෑ. ශේවා කාඩිනටුන් ක්රි ාමකමාතකා කාළ යුතුම  කි න 
එකාමක අප මාතතෂක කා්න්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවසථ්ා සැකාසීමාත ්ජශේ 

වගකීමාතෂක කි ා අප කා ආපනා කාළ යුතුම වනවා. ඒ නිසා අප කාවුරුමක 
ල්ශ ේ ශ න්මාත කා ආපනා කා්න්න ඕනෑ, මාතහනුව් නග්ශේ යෙශබන 
මාතාර්ග තද බද  අඩු කා්ගමකශතොමක එයින් ශේ ්ටට, ජනතාවට 

ල් ා  වාවි ෂක  ැශබනවා කි න එකා. ඒ තුමළ ්ටට ල් ා  
අවස්ථාවෂක සැ ශසනවා කි න එකාමක කා ආපනා කාළ යුතුම වනවා. 
ශේ ්ජ  මාතන්න් දැන් ශගන  න ශමාතමාත වැඩ පිළිශවළ තවතවමක 

සාර්ථකා කා්ගන්න ඕනෑ. පුව ගි  කාා ව  මාතාර්ග වසා දැමීමාත නිසා 
ගැටලු මාතතුම වුණා. 2003 වර් ශේ අප ල්විත කා්පු පා් 2005 
වර් ශේදී නැවත වැසීමාත තුමළ ගැවලමාතෂක ඇයෙ ශව ා, මාතා දීතන 

ල්ධි ට අද එ  ්ර න් ෂක බවට පමක ශව ා, එමාත පා්  ල්විත 
කා්ගන්න බැිප තමකමකව ෂක ුදා ශව ා යෙශබනවා.  

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ල්ශ ේ ශ න්මාත ුමාතා 

මාතාර්ග  පිළිබඳව අශප් පළාශමක හැමාත ශකාශනෂකමාත සතුමටට පමක 

වුණා. ඒ ශ ෝජනාව වහවහා ක්රි ාමකමාතකා කාළ යුතුම වනවා. ඒ 

පිළිබඳව පාිපසිපකා ගැටලු මාතතුම වන්න පුළුවන්. එමාත ගැටලු අවමාත 

කා්ශගන එ  සකාස් කිරීමාත වැදගමක වනවා. කාාලීනව ඒ කාටයුතුම 
කාළ යුතුමයි. ශ ෝකාශේ හැමාත ්ටකාමාත ශමාතවන් ගැටලු ඇයෙ ශව ා 

යෙශබනවා. ඒ ්ටව ආ ඒවාට ල්සඳුේ ශසො ාශගන යෙශබනවා. ඒ 

වාශ මාත අශප් ්ශට්මක එමාත ගැටලුවට ල්සඳුේ  බා ශදන්න ද්න 

ුමකසාහ න්  ෂකයෙමාතමක කාළ යුතුම  කි න එකාමක මාතතෂක කාළ යුතුම 

වනවා.  

අද අප කාවුරුමක ඒ පිළිබඳව ල්ශ ේ ශ න් කා ආපනා කාළ යුතුමයි. 

ශප්්ාශදණි  නග්ශේ යෙශබන තදබද , පිළිමාතත ාව නග්ශේ 
යෙශබන තදබද , ශගි ඔ  නග්ශේ යෙශබන තදබද , මාතහනුව  ්

නග්ශේ, කාවලගසශ්තොට නග්ශේ යෙශබන තදබද  කදි  

මාතහනුව්ට යෙශබන ල් ා තමාත ්ර න් ශ සයි අප දකින්ශන්. ඒ නිසා 

ශේ ගැටලු ල්සඳන්න අප වහවහා ක්රි ාමකමාතකා ල්  යුතුමයි කි න එකා 

මාතමාත මාතතෂක කා්නවා.  

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ශේ ශ ෝජනාව ශේ ගරු 
සාාව ඉදිිපශේ තබටුන්, ශමාතකී ගැටලුව ල්සී මාතට කාටයුතුම කා්න 

වි ලු ශදනාට සත්ුමයෙවන්ත ශවටුන්, ගරු ජනාධිපයෙතුමමාතාශ මක, ගරු 

අග්රාමාතාතයතුමමාතාශ මක, ල්ශ ේ ශ න්මාත මාතහාමාතාර්ග අමාතාතය මාතහනුව  ්

දිස්ත්රිෂකකාශේ අශප් නා කා ගරු  ෂක ්මාතන් කිිපඇ ආ  

මාතැයෙතුමමාතාශ මක සහශ ෝග  මාතත මාතහනුව් යෙශබන ශමාතකී 

්ර න්ව ට ල්සඳුේ කාඩිනටුන්  බා ශදන්න පුළුවන් ශේල් කි න 

බ ාශපොශ්ොමකතුමව තබටුන්, මාතහනුව  ් ්රශද් වාවි ජනතාවශ  
වි ලු කාටයුතුම සර්ව්රකාා්ශ න් සාර්ථකා වන්න කි ා ්රාර්ථනා 

තබටුන් මාතමාත නවයෙනවා. ස්තුමයෙයි.  

 
ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබොශහොමාත ස්තුමයෙයි. The next speaker is the Hon. (Dr.) 

Jayampathy Wickramaratne. You can have two minutes 
before the lunch interval.  

 
ගු (ණචාර්ය) ායම්පති වික්රමර්තන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

Okay. I will formally second the Motion and I will 
speak after lunch.  

1545 1546 



පාර්ි ශේන්තුමව 

ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Or you can start now and continue after 1.30 p.m.  

[අ.ාා.  2.28] 
 

ගු (ණචාර්ය) ායම්පති වික්රමර්තන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ගරු  කී ජ වර්ධන 
මාතන්ත්රීතුමමාතා ඉදිිපපමක කා්න  ද ශ ෝජනාව මාතමාත ඉතාමාත සතුමටිනුයි 

ස්ථි් කා්න්ශන්.  

මාතහනුව් දිසත්්රිෂකකාශේ ඉපදී, හැදුණු වැඩුණු ශකාශනකු 
හැටි ටයි, ල්ශ ේ ශ න්මාත මාතහනුව් දිස්ත්රිෂකකාශේ මාතහනුව  ්
නග්ශේ වැශවන් එහා පැමකශමක අේපිටි , කාැටව , ශ වු  කදි 

්රශද් ව  අවුරුදු 40ෂක ල්ත් වීවමක වූ ශකාශනකු හැටි ටයි මාතමාත 
කාතා කා්න්ශන්. ශමාතොකාද, ඒ පළාමකව  ජනතාවට ඇයෙ  ව යෙශබන 
අමාතාරුකාේ මාතමාත ල්ශ ේ ශ න් දන්නා නිසා. මාතහනුව් නග්ශේ 

අවුරුදු ගණනාවෂක යෙසශ්සේ පවයෙන වාහන තදබද  අයෙල් ා  
්ර න් ෂක ශ ස ුග්ර ශව ා, මාතතුම ශව ා යෙශබනවා. 200  විට 2005 
දෂකවා වන ශකාටි කාා  ෂක වැව වශට්, වැව ්වුශේ මාතාළිගාව ළන්න් 

 න පා් නැවත ල්විත කා්න්න පුළුවන් වුණා. එමාත නිසා ඒ 
කාා ශේ  ේ සහන ෂක  ැබුණා.  

ගරු  කී ජ වර්ධන මාතන්ත්රීතුමමාතා කියූ මාතහනුව් නග්ශේ වායු 

දූ ණ  පිළිබඳ කාා්ණ  ඉතාමාත නිවැරැදියි. අකාාබනිකා ්සා න 
ල්දයාව පිළිබඳ  ාකාාශේ විටින ල්ශ ේ ඥ කු වන මාතහාකාර්  
ඔි වර් ඉශ ආශපරුමාත දීර්ඝ කාා  ෂක ශේ පිළිබඳව පර්ශේ ණ කා  ්
යෙශබනවා.  

 

ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m.            
 

රැසනවීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අ්ත හිටුවන ලින් , අ.භා. 
1.30  නැවත පව්තවන ලී. 

அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு,  பி.ப. 1.30 மணிக்கு 

மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 

 
ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne, you may 

continue with your speech. 
 

ගු (ණචාර්ය) ායම්පති වි්ක රමර්තන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, දිවා කහා්  සඳහා ගරු 
සාාශේ වැඩ කාටයුතුම තාවකාාි කාව නත් කා්න ල්ට මාතා කි ටුන් 
විටිශේ මාතහනුව් නග්ශේ යෙශබන වාහන තදබද  සහ එයින් 
ජනතාවට ඇයෙ ශව ා යෙශබන කා්ද් පිළිබඳවමක, ඒ වාශ මාත 

මාතහනුව් නග්ශේ කාවදාවමක ශනොයෙබූ ත්ේ වූ වායු දූ ණ මක 
පිළිබඳවයි. ගරු  කී ජ වර්ධන මාතන්ත්රීතුමමාතා කි පු ල්ධි ට මාතහනුව  ්
නග්  යෙශබන්ශන් -ශකාොළඹ නග්  වාශ  ශනොශවයි- කාඳු 

වළ ආ කා මාතැදයි. එමාත නිසා වායු දූ ණ  වුණාමාත එමාත වායු දවස ්
ගණන් එශහමාතමාත යෙශබනවා. මාතා කාි න් කි පු මාතහාකාර්  ඔි වර් 
ඉශ ආශපරුමාත මාතැයෙතුමමාතා දීර්ඝ කාා  ෂක යෙස්ශසේ ශේ පිළිබඳව 

පර්ශේ ණ කා් යෙශබනවා.  

1998-1999න් පස්ශසේ මාතාළිගාව අසි න් දිශවන තැන්ශනකුඹු  ්

පා් වහ ා යෙබුණු කාා ශේ පළමුඛව ඒ පිළිබඳව පරීෂක ණ කා් ා 

ශසො ා ශගන යෙබුණා, වායු දූ ණ  ශකාොත්ේ ුග්ර ශව ා 

යෙශබනවාද කි  ා. ඉන් පුව 200  විට 2005 දෂකවා අවුරුදු හත්කා 

කාා  ෂක තුමළ මාතාළිගාව අසි න් යෙශබන පා් ඇිප ා. ඒ ල්ධි ට 
පා් ඇ් ා යෙබුණු කාා ශේ වායු දූ ණ  ශහොඳටමාත අඩු වුණා. 

2005න් පුව නැවතමක ඒ පා් වැුවවාට පසශ්සේ අද වන ල්ට 

මාතහනුව් නග්ශේ වායු දූ ණ  ඉතාමාතමකමාත න්කා තමකමකව කාට 

පමක ශව ා යෙශබනවා. එතුමමාතාශ  වාර්තා පුවමක පමකව  පළ ශව ා 

යෙශබනවා; සමාතාජ ශවේ අඩල්ව  පළ ශව ා යෙශබනවා. වායු 

දූ ණ  පිළිබඳව මාතහනුව  ් නග්ශේ යෙශබන ඉතාමාතමකමාත න්කා 

තමකමකව  එතුමමාතා එළිද්වු කා් ා යෙශබනවා.  

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ශේකාට ල්සඳුමාතෂක ශ ස 

මාතහනුව් ජනතාව ඉදිිපපමක කා්පු එකා ශ ෝජනාවෂක තමාතයි, ශේ 

පා් ශකාටි කාා  ෂකවමක -දව ආ කාා ශේවමක- සීමාතාසදීත වාහන 

්රමාතාණ කාට, අඩුමාත ව ශ න් සැහැ ආලු වාහනව ටවමක  න්න 

අිපන්න කි න එකා. ඉස්ස් මාතමාත අවුරුදු 40ෂකමාත වීවමක වුශණ් 

මාතාළිගා ශේ එහා පැමකශමක කාැටව , ශ වු , අේපිටි  පාශර්යි. මාතමාත 
එකා කාා  ෂක අවුරුදු 20ෂක ල්ත් වීවමක වුණා අේපිටි  එහා 

ශකාළවශර්. ඒ කි න්ශන්, වැශේ ශකාළවශර්. ගරු නිශ ෝජය 

කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ඒ කාා ශේ ශද්ව  වදිශේ පිදීටි මාතශ  නීයෙඥ 

කාාර් ා ශේ විට නුව්ශව  පිදීටි මාතශ  ශගද්ට වාහනශ න් 

 න්න ගිශේ ටුනිමකතුම 5යි; වැඩිමාත වුශණොමක ටුනිමකතුම  0යි. 

ඉසශ්කාෝශ ආ ඇශ්න ශව ාවට වැඩිමාත වුශණොමක ටුනිමකතුම  0ෂක  යි 

මාතශ  ශගද්ට  න්න. නමුඛමක, දළදා මාතාළිගාව ඉදිිපපිට යෙශබන පා් 
වැහීමාත ශහේතුමශකාොටශගන අද ෂක වන්ස් ශහෝට ශේ විට ්තුම 

ශබෝෂකකුවට  ාමාතට ටුනිමකතුම 45ෂක ගත ශවන අවසථ්ා යෙශබනවා. 

සමාතහ් ල්ට පැ ෂක  නවා. සමාතහ් ල්ට ඊට වැඩි වන අවස්ථා 

පවයෙනවා, ල්ශ ේ ශ න්මාත පාස ආ ඇශ්න ශව ාශේදී යෙශබන 

තදබද  ශහේතුමශකාොටශගන. ශේ පිළිබඳව විපන් ව් ශනොශ කුමක 

ශ ෝජනා ඉදිිපපමක වුණා. එකා ශ ෝජනාවෂක යෙබුණා, වැවට ුඩින් 

ශ ොකු arch එකාෂක වාශ  පා්ෂක හදන්න ඕනෑ  කි  ා. වැශේ 
යෙශබන අ ාකාා් ට බ පාන නිසා ුවොෂක අ  ඒකාට ල්රුද්ධ 

වුණා. ඒශෂක ඇමකතෂක යෙශබනවා. ඒශකාන්මාත ශේ ්ර න්  ල්සශඳයි 

කි  ා මාතමාත දීතන්ශන් නැහැ. තව ශ ෝජනාවෂක කවා, ුඩවමකත 

කාැ   අයිශනන් පා්ෂක හදන්න. නමුඛමක, ුඩවමකත කාැ ශේ 

යෙශබන නජව ල්ල්ධමකව ට සහ එදී ඉන්න සමකතුමන්ට බ පායි 

කි  ා ඒ පිළිබඳවමක ්ර ්න මාතතුම වුණා. ශේ ල්ධි ට ශනොශ කුමක 
ශ ෝජනා ඉදිිපපමක වුණා.  

මාතමාත ශමාතොශහොතකාටවමක කි න්ශන් නැහැ, දළදා මාතාළිගාව 

ඉදිිපපිට පා් ල්විත කිරීශමාතන් පමාතණෂක දැන් යෙශබන ්ර න්  

ල්ස ශඳනවා කි  ා. අද ්ර ්න  ඉතාමාතමකමාත බ්පතළයි. එමාත පා් 

ල්විත කිරීශමාතන් පමාතණෂක නේ ශේ ්ර න්  ල්සඳන්න බැහැ. එමාත 

නිසා තමාතයි දීර්ඝ කාාලීන ල්සඳුමාතෂක අව ය වන්ශන්. ඒ නිසා ශේ 

අලුමක ශ ෝජනාව පිළිබඳව මාතමාත සතුමවල ශවනවා. ගරු  ෂක ම්ාතන් 
කිිපඇ ආ  ඇමාතයෙතුමමාතා ඒ පළාශමක ශකාශනෂක. අපි ශදශදනාමාත ඒ 

කාා ශේ ශද්ව  වදිශේ අශප් නීයෙඥ කාාර් ා  පවමකවාශගන ගි ා. 

ඇමාතයෙතුමමාතාට ඒ පිළිබදව අමක දැකීේ යෙශබනවා. දැන් ශ ෝජනාවෂක 

ඉදිිපපමක කා් යෙශබනවා, ුවදුුවේප  ඉඳන්  ටින් නුව්ශව  

දෂකවාමක, ඉන් පුව නුව්ශව  විට තැන්ශනකුඹු් දෂකවාමක ුමාතා 

මාතාර්ග ෂක හදන්න. එතැනදී මාතමාත ල්ස්ත් ශසො ා ගමකතා.  

එමාත ුමාතා මාතාර්ග  මාතාි ගාව  ටින්වමක, වැව  ටින්වමක  න්ශන් 
නැයෙව මාත ආවමකත ල්හා්  පිවලපස යෙශබන කාඳු  ටින්  න බව ඒ 

පිළිබඳ ල්ස්ත් ශසො ද්දී මාතට දැන ගන්නට  ැබුණා. එතශකාොට 

පිපස්  පිළිබඳ ඇයෙ ශවන ්ර න්; වතුම් කාාන්දු  වමාත පිළිබඳ ඇයෙ 

ශවන ්ර ්න අවමාත වනවා. ශ ෝකාශේ හැමාත ්ටකාමාත වාශ  ල් ා  
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නග්ව  ශමාතවැනි ුමාතා මාතාර්ග - tunnels -  ඕනෑ ත්ේ යෙශබන බව 

අපි දන්නවා. ඒ අනුව  ටුන්  පිපස්  පිළිබඳ අව ය ්රශේ ේ  වේ 

සදීතව අපටමක ුමාතා මාතාර්ග තැනි  හැකියි. අපි දැෂකකාා, ුමාතා ඔ  

විද්ධි . ුමාතා ඔ  විද්ධි  වුණා කි  ා, හැමාත තැනමාත ඒ ල්ධි ට 

ශවන්ශන් නැහැ. ුමාතා ඔ  කාා්ණ  පිළිබඳ විද්ධි  වුශණ්, third 
grade contractor ශකාශනකුට ාා් දීපු නිසායි.  අපි කාවුරුමක දැන් 

ඒ පිළිබඳව දන්නවා. ඒ පිළිබඳ ඇයෙ ශවන්නට සාකා්ඡඡා කා  ්

යෙශබනවා. ශේ වයාපියෙ  third grade contractor ශකාශනකුට 

ාා් දී ා ශද් පා නඥයින් ශනොශ කුමක වාවි  බා ශගන, දැන් එදී 

ල්පාකා ල්ඳින්නට විදු ශව ා යෙශබන්ශන් බණ්ඩා්ශව  පළාශමක 

සාමාතානය ජනතාවටයි.  Norwegian ල්ශ ේ ඥ න් ඇල් ආ ා, ඒ 

පිළිබඳ දැන්  ේ  ේ පිළි ේ ශ ෝජනා කා් ා යෙශබනවා. ඒ 
වාශ මාත මාතහනුව  ් හ්හා  න tunnel එකා හදනශකාොට අව ය 

ල්ශ ේ ඥ න්ශ  ුපශදස් ගන්න පුළුවන්; ගන්නවාට සැකා ෂක 

නැහැ. මාතමාත මුඛි න් දීතාශගන දීටිශේ ුවදුුවේප  ශනොශවයි, කිාස්වු්ඩ 

ල්දයා ට මක එහා යෙශබන ශර් ආ පාශර් හන්දි ටමක එහා ඉඳන් 

පටන් ගන්නවා නේ ශහොඳයි කි  ා. මාතට දැන් ක්ාචි වුණා, ල් දමාත 

නිසා තවමක ශමාතහායින් එමාත tunnel එකා ප ටන් ගන්න හදනවා 
කි  ා. 

ඇමකත ව ශ න්මාත ල්ි  ේ ශගොප ආ ව මාතාවශමක මාතහාධිකා්ණ 
සාකීර්ණ  හිපශ න්මාත පටන් ගන්න පුළුවන් නේ ශහොඳයි. ශකාශසේ 
ශවතමක ශමාත  ශහොඳ  ශ ෝජනාවෂක. නග්  මාතැදින්  න්ශන් නැයෙව 

අේපිටි , ත ාතුමඔ , කාන්ද හන්දි  පැමකශතන් හඟු්න්ශකාත-
නුව්එළි  පැමකතට  න ජනතාවට ශමාතෝටර් ්ථවි න් ඒ පාශර් 
 න්න පුළුවන්. ඒ වාශ මාත ඒ පාශ්න් ශත ආශදනිශ න්, බදු ආ  

පැමකතට  න්න පුළුවන්. එමාත නිසා එ  ශහොඳ ශ ෝජනාවෂක. එ  
ඉතාමාතමක ඉෂකමාතනින් පටන් ගන්න පුළුවන් ශවයි කි  ා මාතමාත ල් ව්ාස 
කා්නවා.  

ඊළෙට, දැන් නුව් වශට්මාත සමාතහ් පා්ව ආ දියුණු කා් ශගන 
 නවා. ශබොශහොමාත සතුමවලයි, දකින්න. මාතහනුව් විට කාවලගසශ්තොට 

දෂකවා මාතහා මාතාර්ග  පුළු ආ කා්ශගන  නවා. ඒ වාශ මාත ශ ආවැ ආ  
විට ුඩවමකත කාැශළේ අයිශනන් අරුප්ප ට  න මාතහා මාතාර්ග  පුළු ආ 
කා් ශගන  නවා.  මාතහාමාතාර්ග ඇමාතයෙතුමමාතාමක ශේ සාාශේ ඉන්න 

ශව ාශේ මාතමාත එකා කාා්ණ ෂක සඳහන් කා්න්න ඕනෑ. ඒ තමාතයි, 
පිළිමාතත ාශේ යෙශබන වාහන තදබද . ගරු නිශ ෝජය කාා්කා 
සාාපයෙතුමමාතනි, ගරු අමාතාතයතුමමාතනි, සමාතහ් ශව ාවට මාතට 

කාඩුගන්නාශේ ඉඳන් නුව්ට  න්න පැ ෂක ගතවනවා. ඒ, 
ල්ශ ේ ශ න්මාත පිළිමාතත ාව පැමකශමක, කිිපබමකකුඹු  ්පැමකශමක විදුවන 
වාහන තදබද  නිසායි. ශේ සඳහා ශමාතොකාෂක හිප ල්කා ආප ක්රමාත ෂක 

ශහො න්නට ඕනෑ. පිළිමාතත ාව නග් ට ළෙ යෙශබන ඔශ න්, 
ගි්ාගමාත පැමකශතන්  න්නට bypass එකාෂක හදන්න පුළුවන් නේ 
ශහොඳයි කි  ා මාතමාත දීතනවා. එශහමාත නැමකනේ, අනිෂක පැමකශතන්, 
ශබෝ ගශන් පැමකශතන් bypass එකාෂක හදන්න පුළුවන්. 

කාඩුගන්නාශවන්  න්ශන් ශකාොශහොමාතද කි  ා මාතමාත දන්ශන් නැහැ. 
ශේ වාශ  ක්රමාත ශහො ා ගන්න ඕනෑ. ශේ ්ර න්  ශකාොළඹ- 
මාතහනුව් මාතාර්ගශේ  ස්ථාන ගණනාවකා ල්සඳ ා යෙශබනවා අපි 

දැෂකකාා. මාතාවනැ ආ  bypass එකා හැදීශමාතන් ල් ා  ශසේව ෂක වුණා.  
ඒකා ෆවුවි ඇමාතයෙතුමමාතා ඉන්න කාා ශේ ඉ ්ඨ කාළා. ඒශකාන් ල් ා  
ශසේව ෂක වුණා; වාහන තදබද  අඩු වුණා. කාෑග ආශ ආ bypass එකා 

හදා ගන්න අවුරුදු  0ෂක ල්ත් ගි ා.  

අවසාන ව ශ න් ඒකාමක කා් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වාශ මාත 
පිළිමාතත ාව නග්ශේ සහ ල් ශ ේ ශ න්මාත ගේශපොළ පාශර් අශනෂක 
පැමකශතන් ශගි ඔ  නග්ශේ bypass එකා හද ා හිප වාහන 
තදබද  අඩු කා්න්න පුළුවන් නේ ශහොඳයි. ශමාතොකාද, කාඩුගන්නාශේ  

ඉඳන් මාතහනුව්ට ඉසස්් නේ ටුනිමකතුම 20න් 25න් ගි ා. දැන් 
පැ ෂක, පැ  එකාහමාතා්ෂක  නවා කි න එකා ඇමකතව ශ න්මාත මාතහා 
අප්ාධ ෂක.  

ගු ම් ත්රීවරගය්ක 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
කිිපඇ ආ  ඇමාතයෙතුමමාතා මාතහා මාතාර්ග ඇමාතයෙතුමමාතා වුණාට පුවව ද 

එශහමාත වුශණ්? 

 

ගු (ණචාර්ය) ායම්පති වි්ක රමර්තන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
නැහැ. එතැන ශහේතුමවෂක යෙශබනවා. ල් ා  traffic එකාෂක 

යෙශබනවා. කාවුරුවමක නිසා ශනොශවයි. එතැන ල් ා  traffic එකාෂක 
යෙශබනවා. ඒකා අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීමාතෂක] ඒ පළාශමක 
ශකාශනෂක හැටි ට එතුමමාතාට ඒ ්ර න්  ල්සී මාතට ශ ොකු ුනන්දුවෂක 

යෙශබන බව මාතමාත දන්නවා. ශමාතොකාද, මාතමාත එතුමමාතාමක සමාතෙ සාකා්ඡඡා 
කා් ා යෙශබනවා මාතහනුව් සහ අවට traffic ්ර ්න  පිළිබඳව.  ඒ 
නිසා මාතමාත දීතන්ශන් ඒකා ල්සඳන්න පුළුවන් ශවයි. ඒ පිළිබඳ  ේ 

්රාශ ෝගිකා වැඩ පිළිශවළෂක වුවමාතනායි. එශහමාත නැතුමව පැ ෂක 
එකාහමාතා්ෂක කාඩුගන්නාශේ ඉඳන් නුව්ට  නවා කි න එකා 
අප්ාධ ෂක. ඒ වාශ මාතයි ශගි ඔ  පැමකශතමක. 

ශේ ්ර න්ව ටමක ල්සඳුමාතෂක  බා ශදන්න පුළුවන් ශවයි කි ා මාතා 
ල් ව්ාස කා්නවා. ශමාතමාත කාා්ණ  පාර්ි ශේන්තුමශේදී මාතතුම කිරීමාතට 
අවස්ථාවෂක  බාදීමාත ගැන ගරු  කී ජ වර්ධන මාතන්ත්රීතුමමාතාට ඉතාමාත  

ස්තුමයෙවන්ත වනවා.   

 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
[අ.ාා.  .40] 

 
ගු ණන් ද අලු්තගමගේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமரக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි, ගරු  කී ජ වර්ධන 

මාතන්ත්රීතුමමාතා ඉතා වැදගමක ශ ෝජනාවෂක ශේ ගරු සාාවට ඉදිිපපමක 
කා් යෙශබනවා. ල්ශ ේ ශ න්මාත මාතහනුව් නග්  සහ කශ්රිත නග  ්
තුමළ පවයෙන තදබද  ඉවමක කිරීමාත සඳහා ල්කා ආප මාතාර්ග සහ 

ශනොශ කුමක ශ ෝජනා කා් ඇතමක, තවමාතමක සථ්ි්සා් ල්සඳුමාතෂක 
ශනො ැබුණු අවසථ්ාවකා ශමාතතුමමාතා ශේ ශ ෝජනාව ශගන ඒමාත ගැන 
මාතා සතුමවල වනවා.  ල්ල්ධ පළාමක නිශ ෝජන  කා්න මාතන්ත්රීවරුන් ශේ 
සේබන්ධශ න් අදහස් දැෂකවූ අත්, මාතටමක අවසථ්ාව  බාදීමාත ගැන 

ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතාට ස්තුමයෙවන්ත වනවා.  

අද ුශද් ශේ ගරු සාාවට ගරු අග්රාමාතාතයතුමමාතා කා්න  ද 
ල්ශ ේ  ්රකාා  ට අනුව, මාතහනුව් නග් , කාෑග ආ  නග්  සහ 

ව්කාාශපොළ නග්  කදී නග් තුමළ පවයෙන තදබද  අඩු කිරීමාත 
සඳහා අධිශේගී මාතාර්ග ෂක ස්ථාපන  කා්න්නට ුමකසාහ කා්න බව 
අපට ශබොශහොමාත පැහැදිි  ශවනවා. එදී ලිි කා වැඩ කාටයුතුම අවසන් 

කා්ටුන්, අදි ් තුමනෂක  ටශමක ශේ අධිශේගී මාතාර්ගශේ වැඩ අවසන් 
කිරීමාතට ගරු අග්රාමාතාතයතුමමාතාමක, ඒ වාශ මාත මාතහාමාතාර්ග අමාතාතය ගරු 
 ෂක ්මාතන් කිිපඇ ආ  මාතැයෙතුමමාතාමක දැඩි ුමකසාහ කා ශ දන බව අපි 

දන්නවා.  ශේ ශ ෝජනාවට අමාතත්ව මාතා ශ ෝජනා කා්නවා, 
ශප්්ාශදණි , පිළිමාතත ාව, කාඩුගන්නාව, මාතාවනැ ආ ,  කාෑග ආ  
නග්ව  ශේ යෙශ න තදබද  වි  ට 25න් අඩු කිරීමාත සඳහා තවමක 
ල්කා ආප මාතාර්ග ඇයෙ කාළ යුතුමයි කි ා.  

ශේ වන ල්ට ගරු කිිපඇ ආ  අමාතාතයතුමමාතාශ  මාතෙශපන් වමාත 
 ටශමක ුඩුවැ ආ  අුවපිනිඇ ආ  හ්හා අ්ණා කින් මාතාවනැ ආ ට 
ශගොස් ශදබමකගමාත අ ප ාව  හ්හා කාෑග ආ  නග්ශ නුමක 
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පාර්ි ශේන්තුමව 

කිශ ෝමීට් ෂක එහා පැමකතට  න්න පුළුවන්  ල්කා ආප මාතාර්ග ෂක 
ඉදිකා්ටුන් පවයෙනවා. නාව පිටිශේ ශකාශනකුට, ගිනිගමකශහේශන් 
ශකාශනකුට, නුව්එළිශේ ශකාශනකුට, හැටන් ්රශද් ශේ 

ශකාශනකුට කිශ ෝමීටර් 27ෂක ල්ත් අඩුශවන් කාෑග ආ  නග් ට 
ළො ශව ා ශකාොළඹට එන්න පුළුවන් ල්කා ආප මාතාර්ග ෂක දැනට 
ඉදිශවටුන් පවයෙනවා. ඒ වාශ මාත, ගෙ ඉහළ ශකාෝ්ශළේ කුරුඳුවමකත 

්රාශද්ය   ශ ආකාේ කාාර් ා   හ්හා මාතාවතුමශපොළ සැ ව ්ජමාතහා 
ල්හා්  හ්හා අ්ණා කාට එන්න පුළුවන් මාතාර්ග ෂක දැනට සකාස ්
ශවටුන් පවයෙනවා. අශප් ්ජ   ටශමක මාතහාමාතාර්ග අමාතාතයාා   ගරු 

කිිපඇ ආ  අමාතාතයතුමමාතාට  ැ යශේ ්රයෙල  ෂක හැටි ට තමාතයි ශේ 
වි  ආ  විද්ධ ශවන්ශන්. එතුමමාතා ශබොශහොමාත වුවමාතනාශවන් ශේ 
කාටයුමකතට දා කාමකව  ශදනවා. හැමාත අවසථ්ාශේදීමාත අපි කා්න 

ශ ෝජනාව ට කාන්ශදටුන් ශබොශහොමාත පැහැදීශමාතන් එතුමමාතා ඒ 
කාටයුතුම විද්ධ කා්න බව අපි ්රකාා  කාළ යුතුමව යෙශබනවා.  අද 
නාව පිටිශේ ශකාශනකුට පහුවශවන් ශකාොළඹ එන්න පුළුවන් 
ල්ධි ට ්ඹුෂකපිටි , නාගස්තැන්න හ්හා  ටි න්ශතොටට එන 

මාතාර්ග  තව මාතාස ශදකා තුමනෂක  නශකාොට කාාපට් අතුම්ා අවසන් 
කා්නවා. ඒ වාශ මාත, අපි ශහට පටන් ගන්නවා, ශදොශළොස්බාශ  
විට  ටි න්ශතොට හ්හා ශකාොළඹ මාතාර්ගශේ ඉයෙිප ශකාොටශසේ වැඩ. 

ඒ මාතාර්ගශේ ශබෝකුකු ටිකා දා ා, පා ේ හද ා  කාාපට් ඇයෙරීමාත 
සඳහා වන ලිි කා වැඩකාටයුතුම ශහට ක්ේා කිරීමාතට 
බ ාශපොශ්ොමකතුම වනවා.  මාතහාමාතාර්ග අමාතාතයාා   මාතන්න්, 

ල්ශ ේ ශ න්මාත ගරු කිිපඇ ආ  අමාතාතයතුමමාතාශ  මාතෙශපන් වමාත 
 ටශමක ශේ ල්කා ආප මාතාර්ග සකාස් කිරීමාත තුමළින් පිළිමාතත ාව, 
කාඩුගන්නාව, මාතාවනැ ආ , කාෑග ආ  හ්හා එන වාහන වි  ආ ට 

ශේ අලුයෙන් ඉදි කා්න මාතාර්ග හ්හා ශකාොළඹට ළො  වශේ හැකි ාව 
පවයෙනවා. ඒ නිසා කිශ ෝමීට් 20කා, 25කා දු් ්රමාතාණ ෂක අඩු 
ශවනවා වාශ මාත, ගමාතන් කිරීශේදී ගතවන කාා  මක ඉයෙිප ශවනවා.  

ල්ශ ේ ශ න්මාත ගරු අග්රාමාතාතයතුමමාතා කා්න  ද ඒ සාකා්ඡඡාවට 
අනුව, එතුමමාතාශ  මාතෙශපන් වමාත  ටශමක මාතහනුව් නග්ශේ  
කාර්මාතාන්තපු් ෂක ක්ේා කිරීමාත,  පැ්ණි බන්ධනාගා් මිටු  නව 
නිර්මාතාණ කාටයුමකතකාට ශ ොදා ගැනීමාත කදී ල්ශ ේෂිත වූ කාරුණු 
්ාශි ෂක ක්ේා ශවටුන් පවයෙනවා. 

ඒ වාශ මාත ශප ්ාණිකා වටිනාකාමාතෂක ඇයෙ මාතහනුව් නග්  නව 
නග් ෂක හැටි ට නිර්මාතාණ  කිරීමාත විදු කා්නවා. ල්ශ ේ ශ න්මාත 
අග නග් ට පුවව යෙශබන ්රධාන නග්  තමාතයි මාතහනුව් නග් . 
ඒ නිසා මාතහනුව් නග්  සහ ඒ කශ්රිත ්රශද්  සාවර්ධන  කිරීමාත 
සඳහා ්ජ  ගන්නා වූ ුමකසාහ  අප ඉතා අග  ශකාොට ස කාන්න 
ඕනෑ.  

2020 වස් වනශකාොට මාතහනුව් නග්ශේ යෙශබන වාහන 
තදබද  ල්ත්ෂක ශනොශවයි, අනිකුමක අඩු පාඩුකාේ වි  ආ මක සකාස ්
කා්න්න අප බ ාශපොශ්ොමකතුම වනවා. මාතහනුව් නග්  ඉතා 
අ ාකාා් නග් ෂක හැටි ට නිර්මාතාණ  කා්න අත්තුම් ඒ නග්ශේ 
ඓයෙහාවිකා පුව බිමාතද ක්ෂක ා කිරීමාත සඳහා සැ ැුවේ සකාස ්කා  ්
යෙශබනවා.  

ගරු  කී ජ වර්ධන මාතන්ත්රීතුමමාතා ල්වින් ශගන එන  ද ඉතා 
වැදගමක වූ ශ ෝජනාව සේබන්ධශ න් අදහස් දැෂක වමාතට අවස්ථාව 
 බා දීමාත පිළිබඳව ඔබතුමමාතාට සත්ුමයෙවන්ත ශවටුන් මාතා නිහඬ වනවා, 
ගරු නිශ ෝජය කාා්කා සාාපයෙතුමමාතනි. 

 
ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon.Minister. 

ගු ල්කෂනම්  කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We accept that. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලින් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Motion No.169/'16  to be moved by the Hon. S.M. 

Marikkar. -[Pause.] Not here. Then, the next Motion, 
P.183/'16 to be moved by the Hon. Abdullah Mahrooff.  
 

 

රැකියා ල්කෂ දහය්ක ලබාීගම් වයාපතතිගයහිී 

උුරු හා නැගෙනහිර ප ා්තවල තුණ තුණිය්  
සඳහා ප්රමුඛතාවය ලබා ීම 

ஒரு மில்லியன் ரவகலவாய்ப்புக் கருத்திட்டத்கத 

அமுல்படுத்தும்ரபாது வடக்கு மற்றும் கிைக்கு 

மாகாணங்களின் இகளஞர்களுக்கு முன்னுாிகம 

அளித்தல் 
PRIORITY TO BE GIVEN TO THE YOUTH IN THE NORTHERN 

AND THE EASTERN PROVINCES WHEN THE 
IMPLEMENTATION OF ONE MILLION EMPLOYMENTS 

PROJECT 
 

[பி.ப. 1.47] 

 

ගු අේදුල්ලාහන මහනරූෆන මහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கரள, நான் 

பின்வரும் பிரரரகணகய முன்தமாைிகின்ரறன்: 

 “ஒரு மில்லியன் ரவகலவாய்ப்புக் கருத்திட்டத்கத 
அமுல்படுத்தும்ரபாது வடக்கு மற்றும் கிைக்கு மாகாணங்களில் 
வாழும் முப்பத்கதந்து ததாடக்கம் நாற்பத்கதந்து வயதிற்கு 
இகடப்பட்ட இகளஞர்களுக்கு முன்னுாிகம அளிக்கப்பட 
ரவண்டும் எனவும், ஆரம்ப, இரண்டாம் நிகல மற்றும் சிரரஷ்ட 
இரண்டாம் நிகல மட்டங்களில் பாடசாகலகய விட்டு விலகிய 
மற்றும் க.தபா.த. (சா/த) தகககமகளுடன் இருபது வருடங்களுக்கு 
ரமலாக பாடசாகலகளில் ததாண்டர் ஆசிாியர்களாக 
ரவகலக்கமர்த்தப்பட்டுள்ரளாாின் உயர்கல்வித் தகககமககளப் 
பாிசீலிக்காது நிரந்தர அந்தஸ்கத வைங்குவதற்குத் ரதகவயான 
நடவடிக்ககககள எடுப்பதற்கும் இப்பாராளுமன்றம் பிரராிக் 
கின்றது.” 
 

ගු ඩේලසන ගද්වාන් දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ரதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கரள, நான் 

இப்பிரரரகணகய ஆரமாதிக்கின்ரறன்.  
 

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු අේදුල්ලාහන මහනරූෆන මහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
இந்தப் பிரரரகண என்னால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு 1½ 

வருடங்களுக்குப் பிறகு இன்று இந்த சகபயிரல முன்தனடுக் 

கப்படுகிறது. எப்படியாயினும் இது இன்று எடுக்கப் 

பட்டிருப்பது குறித்துச் சந்ரதாசமகடகின்ரறன். 2018ஆம் 

1551 1552 

[ගරු කනන්ද අලුමකගමාතශ  මාතහතා] 



2017 සැප්තැේබර් 08 

ஆண்டுக்கான வரவு-தசலவுத் திட்ட முன்தமாைிவு ததாடர்பாக 

காகல 10.00 மணியிலிருந்து 2.00 மணிவகர தகௌரவ நிதி 

அகமச்சர் மங்கள சமரவீர அவர்களுகடய தகலகமயிரல 

நகடதபற்ற, தகௌரவ பிரதம மந்திாி அவர்கள் கலந்து 

தகாண்ட  நிகழ்ச்சித்திட்டத்திரல நான்  திருரகாணமகல 

மாவட்டம் சம்பந்தமான எனது முன்தமாைிவுககளச் 

சமர்ப்பித்ரதன்.  

இன்று நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து 2 

வருடங்கள் பூர்த்தியகடந்த நிகலயிரல இரண்டு இலட்சம் 

ரவகலவாய்ப்புகள் வைங்கப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படு 

கின்றது. அப்படியாயின், குகறந்தபட்சம் திருரகாணமகல 

மாவட்டத்திரல 10,000 இகளஞர்களாவது ரவகலவாய்ப்புப் 

தபற்றிருக்க ரவண்டும். ஆனால், அப்படி இல்கல. எனரவ, 

இந்த விடயத்தில் எங்கு தவறு நடந்திருக்கின்றது என்று 

சிந்திக்க ரவண்டும். என்கனப் தபாறுத்தவகரயிரல கடந்த 20 

வருடங்களாக இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் எமது மாவட்டத்தின் 

இகளஞர்களுகடய ரவகலவாய்ப்புத் ததாடர்பாக நான் ரபசி 

வருகின்ரறன்.   

திருரகாணமகல மாவட்டம் ஓர் அைகிய பிரரதசமாகும். 

இது 82 கிரலாமீற்றர் கடல் பிரரதசத்கதக் தகாண்டுள்ளதால் 

உல்லாசப் பிரயாணத்துகறக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு 

பிரரதசமாக இருக்கின்றது. 2,500 சதுர கிரலாமீற்றர் 

பரப்பளவுள்ள திருரகாணமகல மாவட்டத்திரல 13 

உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் உள்ளன. அதில் எமது கிண்ணியா 

நகர சகப தவறுமரன 9 சதுர கிரலாமீற்றர் பரப்பளகவரய 

தகாண்டிருக்கின்றது. அது  கிட்டத்தட்ட 51,000 மக்கள் 

வாழ்கின்ற ஒரு பிரரதசமாக இருக்கின்றது. ஆனால், 

இன்னமும் அங்கு மீள்குடிரயற்றம் தசய்யமுடியாத சூழ்நிகல 

உள்ளது. 2003ஆம் ஆண்டு நகர அபிவிருத்தி அகமச்சராக 

இருந்த மர்ஹூம் மஹ்ரூப் அவர்களினால், நகர அபிவிருத்தித் 

திட்டத்தின்கீழ் அபிவிருத்தி தசய்யப்படதவன்று கிண்ணியா 

பிரரதச சகபயும் உள்வாங்கப்பட்டது. இந்நிகலயில், Mega 

City Programme க்குக்கீழ் அபிவிருத்திக்காக பட்டினமும் 

சூைலும் பிரரதசம் சிங்கப்பூர் நாட்டிடம் ஒப்பகடக்கப் 

பட்டிருப்பதாகத் ததாியவருகின்றது. அன்று அவ்வாறு 

கிண்ணியா City Plan க்காக உள்வாங்கப்பட்டகத மாண்புமிகு 

பிரதம அகமச்சர் அவர்களும் தகாள்ககயளவில் ஏற்றுக் 

தகாண்டதன் காரணமாக, இன்று நகடதபற்ற கூட்டத்தில் 

கூறப்பட்டவாறு கிண்ணியா City Planக்குக் கீழ் பாலங்கள், 

பாகதகள் ரபான்றகவ மட்டுமல்ல, கிண்ணியா 

கட்கடயாறிலிருந்து ஈச்சந்தீவுவகர 4.5 கிரலாமீற்றர் 

நீளமுகடய ஒரு lagoon அகைப்பட்டு, அதன் இரு மருங்கிலும் 

46 கிரலாமீற்றாில் நான்கு பாகதகளும் 47 கிரலாமீற்றாில் 

உள்வீதிகளும் 88 கிரலாமீற்றில் உள்ளகக் carpet வீதிகளும் 

அகமகின்றரபாது, அந்தக் ககரரயாரப் பகுதிகளில் வாழ்கின்ற 

மக்கள் ரமலும் 50 வருடங்களுக்கு தவளியிடங்களுக்குச் 

தசன்று குடிரயறாமல் அங்ரகரய இருப்பதற்கு வாய்ப்பு 

ஏற்படும்.  

எமது கிண்ணியா நகர சகப 17 கிராம ரசவகர் 

பிாிவுககளயும் கிண்ணியா பிரரதச சகப 14 கிராம ரசவகர் 

பிாிவுககளயும் தகாண்டிருக்கின்றது. அதில் தற்ரபாது பிரரதச 

சகபயின் எல்கலக்குள் காணப்படும் உப்பாறு GS Divisionஐ 

கிண்ணியா நகர சகபயுடன் இகணப்பதன்மூலம் அந்த மக்கள் 

தங்களது விவசாயம் மற்றும் கால்நகட வளர்ப்கப அபிவிருத்தி 

தசய்வதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படும். அரதரநரத்தில், தகாக்கிளாய், 

நாயாறு ததாடக்கம் தபாத்துவில் வகரயான ககரரயாரப் 

பிரரதசங்களில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஒரு பிரரதசமாக 

இன்று எங்களுகடய கிண்ணியா நகர சகபயின் முகப்பகுதி 

காணப்படுகின்றது. எனரவ, எமது கிண்ணியா நகர சகபப் 

பகுதிகய அபிவிருத்தி தசய்வதன்மூலம் அங்கு இயற்ககயாக 

அகமந்திருக்கின்ற துகறமுகத்தின் Ashraff Jettyயினூடாக 

ததன்கிைக்காசியாவிலுள்ள ஜப்பான், ததன்தகாாியா ரபான்ற 

நாடுகளுக்கு கடற்பிரயாணங்ககள ரமற்தகாள்ள முடியும். 

இதன்மூலம் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகககய அதிகாித்து, 

அதிகளவு அந்நியச்தசலாவணிகய ஈட்டமுடியும். அது 

மட்டுமல்ல, அங்கு பிாித்தானியர் ஆட்சிக் காலத்தில் 

அகமக்கப்பட்ட 99 எண்கணத் தாங்கிகள் இருக்கின்றன. 

இதுபற்றி நாங்கள் இங்கு பலமுகற ரபசியிருக்கின்ரறாம். 

சபுகஸ்கந்கதயில் இருப்பது ரபான்று அங்கு எண்தணய்ச் 

சுத்திகாிப்பு நிகலயதமான்கற அகமத்து, அங்குள்ள 

எண்தணய்த் தாங்கிககளப் பாவிப்பதன்மூலம் பல்லாயிரக் 

கணக்கான இகளஞர்களுக்கு ரவகலவாய்ப்புக்ககள வைங்க 

முடியும். 

2002ஆம் ஆண்டு முன்னாள் ககத்ததாைில் அகமச்சர் 

ரபாதகால்லாகம அவர்கள் அந்தப் பிரரதசத்திரல "யுக தக்ம" 

என்ற தபயாில் ஒரு நிகழ்ச்சித்திட்டத்கத ஆரம்பித்து, அதன்கீழ் 

இகளஞர்களுக்கு ரவகலவாய்ப்கப வைங்கக்கூடிய ததாைிற் 

ரபட்கடககள அகமப்பதற்கு முயற்சித்தார். அதற்காக 

நாங்கள் கப்பற்றுகறயில் 5,000 ஏக்கருக்கும் ரமற்பட்ட 

காணிககள ஒதுக்கிக்தகாடுத்ரதாம். இன்று தகௌரவ 

அகமச்சர் றிஸாத் பதியுதீன் அவர்கள் உப்பாறு, தகங்ககப் 

பிரரதசத்தில் 25 சதுர கிரலாமீற்றாில் ஒரு ததாைிற் 

ரபட்கடகய அகமப்பதற்கு முயற்சிக்கின்றார். அதற்கு 

2018ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டின்ரபாது முன்னுாிகம 

வைங்கப்படரவண்டும். 

கிண்ணியா City Plan க்குள் tourism மட்டுமல்ல, அரச 

நிறுவனங்கள், சிறுததாைிற்ரபட்கடகள், குடியிருப்பு வசதிகள், 

பாகதகள் உட்பட அகனத்து விடயங்களும் உள்ளடங்கு 

கின்றன. இதற்காக எதிர்வருகின்ற 2018ஆம் ஆண்டுக்கான 

Budgetஇரல 500 பில்லியன் ரூபாகய அதாவது, 3.75 

பில்லியன் யு.எஸ் தடாலர்ககள ஒதுக்கித்தரரவண்டும் என்று 

நான் தகௌரவ பிரதம அகமச்சர் அவர்களிடமும் தகௌரவ நிதி 

அகமச்சர் அவர்களிடமும் ரவண்டியிருக்கின்ரறன். இந்த 

ரவகலத்திட்டம் பூர்த்தியகடந்தால், கிைக்கு மாகாணத்திற்கு 

விஜயம் தசய்கின்ற உல்லாசப் பயணிகள் கிண்ணியா 

பிரரதசத்தில் அகைப்படவிருக்கின்ற lagoon ஊடாகப் 

பயணிக்கின்றரபாது, ரகரளா பிரரதசத்தில் பயணிப்பது 

ரபான்ற ஓர் உணர்கவப் தபறுவார்கள். அந்தவககயில், 

இலங்ககயில் இருக்கின்ற சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு மிகவும் 

கவர்ச்சிகரமான ஒரு பிரரதசமாக எமது கிண்ணியா பிரரதசம் 

இருக்கும். இதன்மூலம் அகனத்து மக்களுக்கும் தங்களுகடய 

ரதகவககளப் பூர்த்திதசய்துதகாள்வதற்கும் அவர்களுகடய 

மீள்குடிரயற்றங்ககள ரமற்தகாள்வதற்கும் தங்களது 

தபாருளாதாரத்கத அபிவிருத்தி தசய்வதற்கும் வாய்ப்பு 

ஏற்படும். எனரவ, கிண்ணியா நகரசகபகய Mega City 

Planக்குள் - புதிய நகராக்கல் திட்டத்திற்குள் உள்வாங்க 

ரவண்டும். இதுபற்றி நான்  நிதி அகமச்சர் அவர்களிடம் 

தகாடுத்த முன்தமாைிகவ ஹன்சாட் பதிவுக்காக இங்ரக 

*சமர்ப்பிக்கின்ரறன். 

அரதரபான்று, 10 இலட்சம் ரவகலவாய்ப்புக் 

கருத்திட்டத்திற்குள் திருரகாணமகல மாவட்டத்திலுள்ள 

இகளஞர்கள் மட்டுமல்ல, வடக்கு, கிைக்கிலுள்ள 

இகளஞர்களும் உள்வாங்கப்படரவண்டும். 30 வருடகால 

யுத்தத்தின் காரணமாக வட மாகாணத்திலிருந்து கிைக்கு 

மாகாணம் வகரயுள்ள சகல மாவட்டங்களிலுமுள்ள 

இகளஞர்கள் விரக்தியுற்ற நிகலயிரலரய இருக்கின்றார்கள். 

எனரவதான் இந்த 10 இலட்சம் ரவகலவாய்ப்புக்ககள 

1553 1554 

————————— 
*  පසනතකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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வைங்குகின்றரபாது, வடக்கு, கிைக்கு இகளஞர்களுக்கு 

முன்னுாிகம வைங்கரவண்டுதமன்ற ஒரு பிரரரகணகய நான் 

முன்கவத்திருக்கின்ரறன். பத்து இலட்சம் ரவகலவாய்ப்புத் 

திட்டத்தின்கீழ், அங்கு சிறு ககத்ததாைில் ரபட்கடகள் மற்றும் 

ததாைில் ரபட்கடகள் உருவாக்கப்பட ரவண்டும். அங்கு 

அதற்கான வளங்கள் இருக்கின்றன. 2018ஆம் ஆண்டுக்கான 

Budget இரல அதற்கான முன்னுாிகம தகாடுக்கப்பட 

ரவண்டும்.  

அது மட்டுமல்ல, யுத்த காலத்தில் எந்தரவார் ஆசிாியரும் 

அந்தப் பிரரதசத்திலிருந்த பாடசாகலகளுக்குப் படிப்பிப்பதற்கு 

வரவில்கல என்பது உங்களுக்குத் ததாியும். இதனால், 

அங்குள்ள இகளஞர், யுவதிகள் தாங்கள் தபற்ற க.தபா.த. 

சதாரண தரச் சித்தியுடரன பாடசாகலகளில் கற்பித்தல் 

நடவடிக்ககயில் ஈடுபட்டார்கள். எனினும், அவர்களுக்குக் 

தகாடுப்பனவு வைங்கப்படவில்கல. அவர்கள் volunteer 

ஆகரவ ரவகலதசய்தார்கள். இன்று எமது அரசாங்கத்தினால் 

445 volunteer களுக்கு திருரகாணமகலயிலும், 1,000 ரபருக்கு 

வடக்கிலும் ரவகலவாய்ப்பு வைங்குவதற்கு அனுமதி 

வைங்கப்பட்டிருந்தும்கூட, இன விகிதாசாரம் ரபணப்பட 

ரவண்டும் என்ற ாீதியில் அது தகட தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. 

அவர்கள் தமிழ்தமாைிப் பாடசாகலகளிரலதான் volunteer 

களாக ரவகல தசய்தார்கள். அங்கு ரவகலயற்றவர்களுக்கு 

அந்தப் பாடசாகலகளிரல ரவகல வைங்குவதற்கான Cabinet 

approval கிகடத்தும் அது வைங்கப்படவில்கல. அதாவது  445 

பாடசாகல நியமனங்களும் 1,000 வடபுல ஆசிாியர் 

நியமனங்களும் இன்னமும் வைங்கப்படாமல் தாமதிக்கப் 

படுகின்றன.   

Mega City Plan சம்பந்தமாக என்னால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

விடயத்கத, இந்தப் பாராளுமன்றத்தின் ஊடாக மாண்புமிகு 

பிரதம அகமச்சர் அவர்களுக்கும் தகளரவ நிதியகமச்சர் 

அவர்களுக்கும் எத்திகவப்பரதாடு, இன்தனாரு விடயத்கதயும் 

குறிப்பிட விரும்புகின்ரறன். அதாவது, Mahaweli Project இரல 

களுகங்ககத் திட்டத்கதப் பூரணப்படுத்துவதனூடாக 

கிண்ணியா, குரங்குபாஞ்சான் பகுதிகளில் 12 ஆயிரம் ஏக்கர் 

நிலப்பரப்பு நீர்ப்பாசனத்கதப் தபறமுடியும். அதன்மூலம் 

அங்கும் விவசாயிகளுக்கான ரவகலவாய்ப்பு அதிகாிக்கும். 

இந்த விடயங்கள் அகனத்துக்கும் முன்னுாிகம வைங்கி 

திருரகாணமகல மாவட்டத்தினுகடய பதிதனாரு DS Division 

களிலும் ஒவ்தவாரு ரவகலத்திட்டத்கதயும் அதிகாிக்கின்ற 

ரபாது அம்மாவட்டம் நன்கமயகடயும். 

எமது திருரகாணமகல  மாவட்டம் கடந்த காலங்களிரல, 

30 வருடங்கள் மட்டுமல்ல, 50 வருடங்களாக - 5 

தசாப்தங்களாக, ரவகலவாய்ப்பு விடயங்களிலும் அபிவிருத்தி 

விடயங்களிலும் மிகவும் புறக்கணிக்கப்பட்ட நிகலயிரல 

இருக்கின்றது. இந்த வககயில், எனது இந்தப் பிரரரகண 

மூலமாக, எமது அரசாங்கம், ரமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், 

தகளரவ பிரதம அகமச்சர் அவர்கள், தகளரவ நிதியகமச்சர் 

அவர்கள் இதகனக் கவனத்தில் தகாள்ள ரவண்டும் என்று 

ரகட்டு, விகடதபறுகின்ரறன். நன்றி. 

 

ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி! அடுத்து தகளரவ அமீர் அலி அவர்கள்! 

[பி.ப. 1.57] 

 

ගු අමීර් අලි සිහාේී්  මහතා (ග්රාමීය ණර්ිකකය ිළිතබඳ 
නිගයනාය අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு அமீர் அலி சிஹாப்தீன் - கிராமிய தபாருளாதார 

அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கரள, 

திருரகாணமகல மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

தகளரவ அப்துல்லா மஹ்ரூப் அவர்கள், "ஒரு மில்லியன் 

ரவகலவாய்ப்புக் கருத்திட்டத்கத அமுல்படுத்தும்ரபாது 

வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் வாழும் முப்பத்கதந்து 

ததாடக்கம் நாற்பத்கதந்து வயதிற்கு இகடப்பட்ட 

இகளஞர்களுக்கு முன்னுாிகம அளிக்கப்பட ரவண்டும் 

எனவும், ஆரம்ப, இரண்டாம் நிகல மற்றும் சிரரஷ்ட 

இரண்டாம் நிகல மட்டங்களில் பாடசாகலகய விட்டு 

விலகிய மற்றும் க.தபா.த. (சா/த) தகககமகளுடன் இருபது 

வருடங்களுக்கு ரமலாக பாடசாகலகளில் ததாண்டர் 

ஆசிாியர்களாக ரவகலக்கமர்த்தப்பட்டுள்ரளாாின் உயர் 

கல்வித் தகககமககளப் பாிசீலிக்காது நிரந்தர அந்தஸ்கத 

வைங்குவதற்குத் ரதகவயான நடவடிக்ககககள எடுப்பதற்கு 

இப்பாராளுமன்றம் பிரராிக்கின்றது." என்ற ஒரு தனிநபர் 

பிரரரகணகய இன்று இந்தச் சகபயிரல முன்கவத்திருக் 

கின்றார்.  

தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கரள, நீங்கள் 

தகலகமதாங்கிக் தகாண்டிருக்கின்றரபாது இதகன வைி 

தமாைியக் கிகடத்தகத சந்ரதாஷமாகக் கருதுகின்ரறன். 

தகளரவ உறுப்பினர் அப்துல்லா மஹ்ரூப் அவர்கள் இந்த 

நாட்டிரல ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான சூைலிரல 

இந்தப் பிரரரகணகயக் தகாண்டுவந்திருப்பது குறிப்பிடத் 

தக்கது. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கதச் சார்ந்தவன் என்ற 

ாீதியிரல, வடக்கு, கிைக்குப் புலத்திரல வாழ்கின்ற மக்களின் 

சுகமகயச் சுமந்துதகாள்கின்றவன் என்ற ாீதியிரல, அவருக்கு 

நான் நன்றி கூறக் கடகமப்பட்டவனாக இருக்கின்ரறன்.  

கடந்த 30 வருட ஜனநாயகப் ரபாராட்டத்தினதும் 

இன்தனாரு 30 வருட ஆயுதப் ரபாராட்டத்தினதும் காரணமாக 

வடக்கு, கிைக்குப் பிரரதசங்களிரல இருக்கின்ற தமிழ் 

இகளஞர்களும் முஸ்லிம் இகளஞர்களும் பாதிக்கப்பட்டார் 

கள். அன்று 10 - 20 வயதுகளில் இருந்தவர்கள், இன்று 50 - 60 

வயதுகடயவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவர்களுகடய 

எதிர்காலம் சூன்யமயமாக்கப்பட்ட நிகலயில், நாங்கள் இந்தச் 

சகபயிரல இந்தப் பிரரரகணயின்மீது ரபசுகின்ரறாம். இந்தப் 

ரபாராட்ட காலத்தின் நடுப்பகுதியிரல பிறந்த பிள்களகள் 

இப்தபாழுது கிட்டத்தட்ட 35 அல்லது 40 வயகத எட்டிய 

நிகலயிரல இருக்கின்றார்கள். வடக்கு, கிைக்கில் வாழ்கின்ற 

தமிழ், முஸ்லிம் சமூகங்ககளச் ரசர்ந்த இகளஞர்கள் 

மாத்திரமல்லாமல், அங்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற சிங்கள 

இகளஞர்களும்  நியாயபூர்வமான முகறயிரல இந்த ஒரு 

மில்லியன் ரவகலவாய்ப்புத்திட்டத்திரல உள்வாங்கப்பட 

ரவண்டும். அரசாங்கம் இந்த விடயத்தில் அந்தப் 

பிரரதசங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தகாடுக்க ரவண்டும் 

என்பகத இந்தச் சகபயிரல இருக்கின்ற எல்ரலாரும் 

ஏற்றுக்தகாள்வார்கள் என்று நம்புகின்ரறன். ஏதனன்றால், 

அந்த மக்கள் கடந்த காலத்திரல யுத்தத்தின் காரணமாக  

பாதிக்கப்பட்டவர்கள். 

1555 1556 

[ගරු අේදු ආ ාහ් මාතහ්රූෆ් මාතහතා] 
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ගු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair?  

 

ගු ල්කෂනම්  කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardena do now 

take the Chair.   
 
ප්රශ්නනය විමසන ලින් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ග  ු නිගයනාය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනගය්  

ඉව්ත වූගය් , ගු  ලකී ායවර්ධ්න මහතා  මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON.  LUCKY JAYAWARDANA  took the 
Chair. 

 

ගු අමීර් අලි සිහාේී්  මහතා  
(மாண்புமிகு அமீர் அலி சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இந்தக் 

காலகட்டத்தில்தான் வடக்கிலும் கிைக்கிலும் முஸ்லிம் 

இகளஞர்கள், தமிழ் இகளஞர்கள் என்று ரபதரமயில்லாமல் 

அதிகமாரனார் ததாைில் வாய்ப்பில்லாமல், தாங்கள் எகதச் 

தசய்வததன்று ததாியாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிகலயிரல, 

அரசியல்வாதிகளிடம் அல்லது ததாைில் தபறுவதற்குாிய 

முகவர்களிடம் அகலந்து திாிவகத நாங்கள் காணக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. ததாைில்ாீதியில் அரசியல் தகலவர்ககளப் 

பார்ப்பகதவிட, ததாைில் தபற்றுக்தகாடுப்பதாகக் கூறுகின்ற 

சில முகவர்களிடம் தங்களுகடய பணத்கதக் தகாடுத்துவிட்டு 

அவர்கள் ஏமாற்றப்படுகின்ற நிகழ்வுகள் வடக்கிலும் 

கிைக்கிலும் தாராளமாக நடந்துதகாண்டிருக்கின்றன. எனது 

மாவட்டமாகிய மட்டக்களப்பிலும் இதுதான் நடந்து 

தகாண்டிருக்கின்றது. அவர்கள் வியர்கவ சிந்தி உகைத்த 

கிட்டத்தட்ட 5 - 6 இலட்சம் ரூபாகயக் தகாடுத்து 

ஏமாறுகின்றார்கள். இவற்கறதயல்லாம் கடந்த காலத்திரல 

இருந்த அரசாங்கங்கள் ரயாசிக்கத் தவறிவிட்டன. கடந்த 

காலத்திலிருந்த ஆட்சியாளர்கள் இந்த நாட்டிரல யுத்த 

சூைலினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்கத மீட்தடடுக்கின்ற 

நிகலகமயிலிருந்து தவறியதன் விகளவுதான் இந்தப் 

பிரரரகணயின் உள்ளடக்கம் என்று நான் நிகனக்கின்ரறன்.  

இந்த நாட்டிரல இருக்கின்ற இகளஞர்ககளப் 

தபாறுத்தவகரயிரல, நாங்கள் அவர்ககளத் தமிழ் 

இகளஞர்கள், முஸ்லிம் இகளஞர்கள், சிங்கள இகளஞர்கள் 

என்று பார்க்கக்கூடாது. எல்ரலாருரம எமது நாட்டு 

இகளஞர்கள். இவர்கள் இந்த நாட்டின் எதிர்காலச் தசாத்து! 

இந்த நாட்டிரல இவர்கள் சந்ரதாசமாகவும் திருப்தியாகவும் 

ரதகாரராக்கியத்ரதாடும் இருப்பதன்மூலம்தான் எதிர்காலத்தில் 

ஒரு சிறந்த சமுதாயத்கதக் கட்டிதயழுப்ப முடியும் என்று 

நம்பிக்கக தகாள்கின்ற அரசியல்வாதி நான். அந்தவககயிரல, 

இந்த இகளஞர்களில் அரநகம் ரபருக்கு யுத்தம் காரணமாகத் 

தங்களுகடய படிப்கபத் ததாடர முடியவில்கல. க.தபா.த. 

சாதாரண தரப் பாீட்கசப் தபறுரபறுகள் அல்லது  உயர்தரப் 

பாீட்கசப் தபறுரபறுகள் இல்லாமல் பல்லாயிரக்கணக்கான 

இகளஞர்கள் வடக்கிலும் கிைக்கிலும் இருக்கின்றார்கள்.  

விரசடமாக, எங்களுகடய கிைக்கு மாகாணத்தில் 

அவ்வாறானவர்கள் நிகறயப் ரபர் இருக்கின்றார்கள். 

இவர்ககள யாரும் கண்டுதகாள்வதாக இல்கல. அந்த 

மாகாணங்களிரல தனியார் ஆகலகரளா அல்லது 

பிரமாண்டமான ததாைிற்சாகலகரளா அல்லது தகாழும்பில், 

கண்டியில், குருநாகலில்  இருப்பது ரபான்று ததாைில்ககள 

வைங்கக்கூடிய ததாைிற்ரபட்கடகரளா இல்கல. அவ்வாறிருக் 

கின்றதபாழுது, பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற எமது பல்லாயிரக் 

கணக்கான இகளஞர் சமூகத்துக்குத் ததாைில் வாய்ப்கபப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க ரவண்டிய தார்மீகக் கடகமகய 

ஆட்சியிலிருக்கின்ற அரசாங்கம் தசய்ரதயாக ரவண்டும் 

என்பது எங்களுகடய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது.   

வடக்கிலும் கிைக்கிலும் இருக்கின்ற இவ்வாறான 

இகளஞர்கள் மன உகளச்சரலாடு இருக்கின்றார்கள். 

அவர்களில் படித்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள்; ரபாராட்டத்தின் 

காரணமாகக் கல்விகய இைந்திருக்கின்ற அரநகம் ரபாோ் 

இருக்கிறார்கள். கல்விகயத் ததாடர்ந்தவர்கள் பலர் 

தங்களுக்தகாரு ததாைிகலப் தபற்றுக்தகாள்ள முடியாமலிருக் 

கின்றது என்ற மன உகளச்சலிரல ரபாகதப் தபாருள்களுக்கு 

அடிகமயானவர்களாக இருப்பகதயும் நாங்கள் பார்க்கக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. எங்களுகடய தரவுகளின்படி, 

கணக்தகடுப்புகளின்படி, வட மாகாணமும் கிைக்கு 

மாகாணமும்தான் ரபாகதக்கு அதிகமாகச் தசலவு தசய்கின்ற 

மாகாணங்களாகக் காணப்படுகின்றன. அதிலும் விரசடமாக 

யாழ். மாவட்டமும் மட்டக்களப்பு மாவட்டமும்தான் ரபாகதக்கு 

அதிகமாகச் தசலவு தசய்கின்ற மாவட்டங்களாகப் 

ரபசப்படுவகதக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதற்குக் 

காரணம், எங்களுகடய இகளஞர்களுக்குப் ரபாதுமான 

வைிகாட்டல்கள் அங்கு கிகடக்கவில்கல; அவர்களுக்குப் 

ரபாதுமான ததாைிற்துகறககள நாங்கள் ஏற்படுத்திக் 

தகாடுக்கவில்கல; அந்த மாவட்டங்களிரல பிரமாண்டமான, 

பிரபல்யமான ததாைில் நிறுவனங்கள் அகமக்கப்படவில்கல 

என்பதுதான். இதனால் அந்த இகளஞர்கள் மீண்டும் விரக்தி 

நிகலக்குச் தசன்றுவிடுவார்கரளா என்ற கவகல எங்களுக்கு 

இருக்கின்றது.   

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

வடபுலத்திலும் கிைக்கிலும் இப்படிப் பல்லாயிரக்கணக்கான 

இகளஞர்கள் வாழ்வது எப்படிதயன்று ததாியாமல், 

வாழ்வாதாரம் என்னதவன்று ததாியாமல் தடுமாறிக் 

தகாண்டிருக்கின்ற சூைலிரலதான் நாங்கள் இங்கு 

ரபசிக்தகாண்டிருக்கின்ரறாம். எனரவ, எதிர்காலத்தில் 

அரசாங்கங்களும் அகமச்சர்களும் நாட்டின் தகலவர்களும் 

வடக்கிலும் கிைக்கிலும் பிரம்மாண்டமான ஆகலககள 

அல்லது ததாைிற்சாகலககள அல்லது ததாைிகல 

வைங்கக்கூடிய விடய விதானங்ககள அதிகமதிகம் 

ஏற்படுத்துவதற்குத் திட்டமிடரவண்டும். இல்கலரயல், இந்த 

நாட்டிரல தபரும்பான்கமயாக உள்ள இகளஞர் 

சமுதாயத்தினர் அவர்களது எதிர்காலத்கதக் கட்டிதயழுப்ப 

இயலாமல் தநாந்துநூலாகி ரநாய்வாய்ப்பட்டவர்களாக 

மாறிவிடுவார்கள் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இருக்க  முடியாது. 

எமது இகளஞர்கள் தங்களுகடய ஓய்வு ரநரங்ககள 

விகளயாட்டுக்களில் கைிப்பதற்குக்கூட எங்களுகடய 

மாவட்டங்களிரல - தமிழ்ப் பிரரதசங்களிரல ரபாதுமான 

விகளயாட்டு கமதான வசதிகள் இல்கல. தங்களுகடய ஓய்வு 

ரநரத்கதக் கைிப்பதற்கு, உடற்பயிற்சி - ரதகாப்பியாசம் 

தசய்வதற்கான வசதி, வாய்ப்புக்கள் வடக்கிலும் கிைக்கிலும் 

உள்ள தபரும்பாலான ஊர்களில் தசய்து தகாடுக்கப்பட 
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வில்கல. நாட்டின் மற்கறய பிரரதசங்களில் பாடசாகலயில் 

அல்லது ரவறிடத்தில் தபாது விகளயாட்டு கமதானத்கத 

எங்களால் காணக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால், எமது 

இகளஞர்கள் சற்று ஓய்தவடுத்துக்தகாள்வதற்கான அல்லது 

உடல் ரதகாரராக்கியத்கத உறுதி தசய்கின்ற 

விகளயாட்டுக்ககள விகளயாடுவதற்கான அடிப்பகட 

ஏற்பாடுகள்கூட எங்களது வடக்கு, கிைக்கு மாவட்டங்களிரல 

அரசாங்கத்தினால் தசய்து தகாடுக்கப்படவில்கல என்பது 

கவகலயான விடயமாகும். இந்த இகளஞர்களுக்குப் 

ரபாதுமான ரநரம் இருக்கிறது. அதிகமான ரநரங்களில் என்ன 

தசய்வததன்று ததாியாத ஒரு நிகலயிரலதான் ரவறு 

வைியில்லாமல் அவர்கள் ரபாகதக்கு அடிகமயாகிறார்கள்; 

ரபாகத மாத்திகரககளப் பாவிக்கின்ற நிகலக்குத் 

தள்ளப்படுகின்றார்கள். அதற்கு இந்த நாட்டிலிருக்கின்ற அரச 

தகலவர்கள், நான் உட்பட இந்தச் சகபயிலிருக்கின்ற 

உறுப்பினர்கள் சூத்திரதாாிகளாக, உடந்கதயாக 

இருக்கிறார்களா? என்ற ரகள்விகய எதிர்காலத்திரல ஒரு 

சமூகம் எங்களிடம் விரல் நீட்டிக் ரகட்கத்தான் ரபாகிறது.  

எங்களுகடய வடக்கு, கிைக்கு மாவட்டங்களில் கடந்த 

யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு கக, கால்ககள இைந்தவர்கள், 

உடல் ஊனமுற்றவர்கள் என ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் 

இருக்கிறார்கள். விரசடமாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 

மாத்திரம் இப்படியான விரசட ரதகவயுகடயவர்கள் 7,115 

ரபாோ் இருக்கின்றார்கள். இவர்களுக்ரக சாியான 

வைிகாட்டகலச் தசய்ய முடியாமல் நாங்கள் தடுமாறிக் 

தகாண்டிருக்கிரறாம். அவர்களுகடய ரதகவகள் அதிகமாக 

இருக்கின்றன; எதிர்பார்ப்புக்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன. 

தாங்களும் மற்றவர்ககளப்ரபால வாைரவண்டுதமன்று 

துடிக்கிறார்கள்; ததாைில் தசய்ய முகனகிறார்கள். ஆனால், 

இதற்குப் ரபாதுமான வசதி, வாய்ப்புக்கள் அவர்களுக்கு 

வைங்கப்படவில்கல. அரசாங்கம் அவற்கறப் தபற்றுக் 

தகாடுத்து அவர்களுகடய வாழ்வாதாரத்கதயாவது சிறக்க 

கவக்குமாக இருந்தால் அது ஒரு சிறந்த நிகழ்வாக இருக்கும். 

அது எல்ரலாரும் ஏற்றுக்தகாள்கின்ற விடயமாகவும் இருக்கு 

தமன்று நான் நிகனக்கின்ரறன். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திரல 

மாத்திரம் விரசட ரதகவயுகடயவர்கள் 7,115 ரபாோ் 

இருக்கின்றார்கதளன்றால் -  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Deputy Minister, please wind up. 

 
ගු අමීර් අලි සිහාේී්  මහතා  
(மாண்புமிகு அமீர் அலி சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
Sir, please give me one more minute. 

அம்பாகற, திருரகாணமகல, முல்கலத்தீவு, கிளிதநாச்சி, 

வவுனியா, யாழ்ப்பாணம் ரபான்ற மாவட்டங்களிரல எத்தகன 

ஆயிரம் ரபாோ் இருப்பார்கள்! இவர்களுக்கு யார் வைிகாட்டுவது? 

என்ற பிரச்சிகன இருக்கிறது.  

அதுமாத்திரமல்ல, எதிர்காலத்திரல ஒரு மாற்றத்கத 

ஏற்படுத்த ரவண்டும் என்பதற்காக இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் 

நல்லாட்சித் தன்கம வடக்கிலும், கிைக்கிலும் இருக்கின்ற 

இகளஞர்களுக்கு அதிகப்படியான ரவகலவாய்ப்புக்கள் 

வைங்கப்படுவதன் மூலம்தான் உறுதிப்படுத்தப்படும். தமிைரா, 

முஸ்லிம்களா, சிங்களவரா என்ற ரபதம் எங்களுக்குத் 

ரதகவயில்கல. கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்கள் எந்த 

அபிவிருத்திகயயுரம காணாத ஒரு சமூகத்தினர் அவர்கள்! 

அந்த வககயில், அந்தந்தப் பிராந்தியத்திரல வாழ்ந்து 

தகாண்டிருக்கின்ற மக்களின் விகிதாசாரத்திற்ரகற்ப 

அவர்களுக்கு ஒரு முகறயான ரவகலத்திட்டத்கத அரசாங்கம் 

முன்தனடுக்க ரவண்டுதமன்று ரகட்டுக்தகாள்வதுடன், 

இப்பிரரரகணகய முன்கவத்த தகௌரவ அப்துல்லா மஹ்ரூப் 

அவர்களுக்கு எனது மனப்பூர்வமான நன்றிகயயும் கூறி, 

விகடதபறுகின்ரறன். வஸ்ஸலாம்.  

 
[අ.ාා. 2.08] 

 

ගු නිහාල් ගලප්ප්තති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, අශප් ගරු අේදු ආ ාහ් මාතහර්ූෆ් 
මාතන්ත්රීතුමමාතා ල්වින් ඉදිිපපමක කා්න  ද ශ ෝජනාව ඉතාමාත ල දායී 

එකාෂක බව මාතමාත ශේ ශමාතොශහොශමක සඳහන් කා්න්නට ඕනැ. ශේ 
සේබන්ධව කාථා කා්න ල්ට දීනා ශවන්ශන් ශකාොශහන්ද කි  ා 
අපට දීතා ගන්නමක බැහැ. ශහේතුමව ශමාත යි. ශේ කණ්ඩුව බ  ට 
පමක වුණාට පුවව අගමාතැයෙතුමමාතා ල්වින් විපන් ව් කර්ථිකා සාවර්ධන 

ුපා  මාතාර්ග සේබන්ධශ න් වැඩ පිළිශවළ කිදීප ෂක ඉදිිපපමක 
කාළා. ඒ වාශ මාත එතුමමාතා ඇතුමළු කාැබිනට් ඇමාතයෙවරු සහ ගරු 
ජනාධිපයෙතුමමාතා විපන් ව් කිේවා, "අශප් පැමකශතන්  ෂක  10කාට 

රැකි ා සප නවා." කි  ා. මාතමාත අහනවා, ශේවා කාථාවට ල්ත්යිද 
සීමාතා ශව ා යෙශබන්ශන් කි  ා. අද වන තුමරුමක ශේකා ප් ් ාශ ෝගිකා 
ත ශේ නැහැයි කි න එකා පැහැදිි ව ඔප්පු කා් ා ශපන්වන්නට 

මාතට පුළුවන්කාමාත යෙශබනවා.  

අශප් ගරු සාානා කාතුමමාතාමක සාාශේ ඉන්නවා. පුවගි  
වකාවානුශේ තරුණ තරුණිශ ෝ, ළමාතා ළපටි තමාතන්ශ  වීල්ත  

ප්දුවට තබ ා, මාතැශ්න බව දැන දැනමක ශබෝට්වලව  නැෙ ා 
අනි ේ ල්ධි ට ඉතාි  , ඕස්ට් ශර්ි  ාව වාශ  ්ටව ට ගිශේ 
ඇයි? ඒ අ  කුමාතන ශහෝ කකාා් කින් අධ්  ාපන ෂක ිප ාවි   
සේපූර්ණ කා් ා යෙශබනවා. සාමාතාන්   ශපළ ශවන්න පුළුවන්, 

ුසස් ශපළ ශවන්න පුළුවන්, ුපාධි  ශවන්න පුළුවන්, ඊට වඩා 
එහා ශමාතහා ගි  බුව තාෂක ණිකා ක තනවි න්  බා ගමකත 
ුවදුුවකාේ ශවන්න පුළුවන්. ඒ අ ට ඒ වි  ආ මාත යෙබුණමක තමාතන්ශ  

 ් ් මාත  ශේ ්ශට් සාවර්ධන ෂක ිප ාදාමාත ට ශ ොමුඛ කා්න්නට 
අවස්ථාවන් ශේ ්ශට් නැහැ. ඒ නිසා තමාතයි ශේ ල්ධි ට වීල්ත  
ප්දුවට තබ ා ශේ අ  බැහැ් ශවන්ශන්.  

අපි දන්නවා, අද අශප් ්ට ුගතුමන්ශගන්, බුද්ධිමාතතුමන්ශගන් 
දීස් කාාන්තා් ෂක බවට පමක ශව ා යෙශබන බව. ශේ ්ශට් බ  ට 
පමක වුණු කිවිමාත පා කාශ ෂක අශප් ්ශට් සාවර්ධන ෂක ිප ාදාමාත ට ඒ 

අ ශ  හැකි ාවන්, මාතාහැන්   ්් මාත , නිපුණ   ්් මාත  ශ ොදා ගන්න 
අවස්ථාවන් ස ස ා නැහැ. ඒ නිසා තමාතයි ශේ ශේදවාකකා ට 
මුඛුවණ දී ා යෙශබන්ශන්. මාතමාත පැහැදිි ව කි නවා ඒ රැකි ා  ෂක  

10 දුන්නා නේ ඔබතුමමාතන් ාට පුළුවන්කාමාත යෙශබනවා ඒවා ඉදිිපපමක 
කා්න්න. මාතමාත ්ජ ට, කණ්ඩුවට අභිශ ෝග කා්නවා පුළුවන් නේ 
කුමාතන ශහෝ ශමාතොශහොතකා ශේ පාර්ි ශේන්තුමශේදී ප් ් කාා  ට පමක 
කා්න්න ශමාතන්න ශේ අමාතාමක  ාා ව , ශමාතන්න  ශේ 

ශදපාර්තශේන්තුමව , ශමාතන්න ශේ සාස්ථාව , ශමාතන්න ශේ 
ේ  වසථ්ාපිත ක තනව  ශමාතපමාතණ ප් ් මාතාණ ෂක, ශේ ශේ ව ශසේ 
තරුණ තරුණි න්ට රැකි ා දී ා යෙශබනවා කි  ා. එශහමාත 

ශපන්වන්න පුළුවන්ද තමුඛන්නාන්ශසේ ාට? එශහමාත ශපන්වන්න 
හැකි ාවෂක තමුඛන්නාන්ශසේ ාට නැහැ.  

මාතමාත ල්ශ ේ ශ න්මාත ්ජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාා්කා සාාශේ 

සැවිවා්ව ට සේබන්ධ ශවනවා. අපි ශේ වන ල්ට 
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[ගරු අමීර් අි  විහාේදීන් මාතහතා] 
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ශදපාර්තශේන්තුම ල් ා  ප් ් මාතාණ ෂක ල්මාතුවමාතට අ්ශගන යෙශබනවා, 

ඒවාශේ ගිණුේ සේබන්ධශ න් සාකා්ඡඡා කා්න්න. ඒ හැමාත 
ශදපාර්තශේන්තුමවකාමාත, -බන්ධනාගා් ශේවා, ශපොලීවි  ශේවා, 
අධිකා්ණ ශේවා, ශස ේ   ශේවා, අධ්  ාපන  ශේවා- බඳවා ගමකශමක 
නැයෙ ල් ා  පු්ප්පාඩු ප් ් මාතාණ ෂක යෙශබනවා. ශජය ඨ් මාතට්ටශේ, 

ද්ල්තීයිකා මාතට්ටශේ, ්රාථටුකා මාතට්ටශේ පු්ප්පාඩු ල් ා  ්රමාතාණ ෂක 
හැමාත ක තන කාමාත යෙශබනවා. එමාත නිසා ගැටලුවෂක මාතතුම ශවනවා. 
රැකි ා අවසථ්ා යෙශබනවා, පු්ප්පාඩු යෙශබනවා, නමුඛමක 

තමුඛන්නාන්ශසේ ාට බඳවා ගැනීමාතට වැඩ පිළිශවළෂක නැහැ. එශහමාත 
ක්රමාතශේද ෂක නැහැ. අපි දන්ශන් නැහැ ඇයි කි  ා.  

ගි  සයෙශේ අගමාතැයෙතුමමාතා එකා රැස ්වමාතකාදී කිේවා, "ඒ  ෂක  

 0න් අපි ශේ වන ල්ට  ෂක  5කාට රැකි ා සප  ා යෙශබනවා." 
කි  ා. මාතමාත දන්ශන් නැහැ ශකාොශහේද කි  ා. ගරු 
සාානා කාතුමමාතනි, මාතා ළෙ ල් ා  ්රමාතාණ ෂක bio-data යෙශබනවා, 

මාතමාත ඔබතුමමාතාට ශදන්නේ.  

මාතා තමුඛන්නාන්ශසේට ඒවා ශගනැ ආ ා ශදන්නේ. පෂක  
ශේද කින් ශතෝවයි ශේවා  ැබි ා යෙශබන්ශන්. මාතා 
තමුඛන්නාන්ශසේට ඒ bio-data ටිකා ශගනැ ආ ා ශදන්නේ. සාමාතානය 

ශපළ, ුසස් ශපළ, GAQ, බුව තාෂක ණ පාඨමාතා ා, ුපාධි සමාතමක 
ශව්ඡක ල් ා  සාතයාවෂක අශප් ්ශට් ඉන්නවා. ුපාධිධාිපන් අද 
ශ්ෝහ ආව  කාේකාරු තනතුමශර් ඉන්න බව ඔබතුමමාතන් ා දන්නවා. 

ශස තය අමාතාතයතුමමාතාට ඒ බව දැනි ා එතුමමාතා කිේවා, "ඒ අ  ුවදුුව 
රැකි ාව ට පමක කා්න්න." කි  ා. එවැනි බ්පතළ ල්ධිශේ රැකි ා 
අර්බුද ෂක අද වනශකාොට පැන නැන් ා යෙශබනවා. 

තමුඛන්නාන්ශසේ ාට එ  අයෙක්රමාතණ  කා්න්න වැඩ පිළිශවළෂක -
්රයෙපමකයෙ ෂක, ක්රි ා මාතාර්ග ෂක- නැහැ කි ායි මාතා ල් ්වාස 
කා්න්ශන්.  

මාතා ශේ කාා්ණ මක කි න්න ඕනෑ. ශකාොිප න්, ජපන් ්ටව  
රැකි ාව ට  ාමාත සඳහා  quota එකාෂක  ැබි ා යෙශබනවා. පුවගි  
කාා ශේ පැවයෙ කණ්ඩුව තමාතතමාතන්ශ  දීතවතුමන් ඒ quota එකාට 

අනුව  පිට ්ට රැකි ා සඳහා  ැේවා. තමුඛන්නාන්ශසේ ාටමක ඒ 
quota එකා  ැ ය යෙශබනවා නේ පෂක  ශේද කින් ශහෝ ජායෙ 
ශේද කින් ශතෝව ශේ අ ට අවස්ථාව  බා ශදන්න කි ා මාතා 
ඔබතුමමාතාශගන් ඉ ආලීමාතෂක කා්නවා. අද වනශකාොට රැකි ා 

අශප්ෂක ාශවන් තරුණ-තරුණි න් ල් ා  සාතයාවෂක අශප් ්ශට් 
ඉන්නවා. ශේ අ ට පිට ්ට රැකි ා සඳහා  න්න තමුඛන්නාන්ශසේ ා 
අවස්ථාව  බා ශදන්න. ඒ ල්ධිශේ ශද්ව ආ ඔබතුමමාතන් ා ල්වින් විදු 

කා්න්න. නමුඛමක ඔබතුමමාතන් ා  එශහමාත ශද්ව ආ කා්න්ශන් නැහැ. 
තමාතන්ට දීතවමක අ  කාැඳව ා, ඒ අ ට ශමාතොනවා ශහෝ ශබොරු 
ශපොශ්ොන්දුවෂක  බා දී ා, වහවි බස ්ශදඩීමාතෂක පමාතණයි කා්න්ශන් 

කි න එකායි මාතා කි න්ශන්.  

ශේ ශමාතොශහොශමකදී මාතා ල්ශ ේ ශ න්මාත ශමාතමාත කාා්ණ මක පැහැදිි  
කා්න්න ඕනෑ. ශේ කාා්ණ  ඉතා වැදගමක කාා්ණ ෂක.  ුතුමරු 

පළාශමක ධීව් කාර්මාතාන්තශේ ශ ශදන ධීව් න් 50,000ෂක 
ඉන්නවා. ශේ ධීව් න් 50,000 මාතත  ැශපන ධීව් පවු ආ සහ 
සාමාතාජිකා න්  ෂක  තුමනකාට අධිකා සාතයාවෂක ඉන්නවා. 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ුතුමරු පළාශමක ශමාතන්මාත 

නැශෙනදී් පළාශමකමක 50,000ෂක ශදනා ධීව් කාර්මාතාන්තශේ 
ශ දි ා ඉන්නවා. දළ ව ශ න්  ෂක  තුමනකා සාතයාවෂක 
ඔවුන්ශගන්  ැශපනවා. ශේ අ ශ  එකාමාත කාර්මාතාන්ත  -

වීවශනෝපා - ධීව් කාර්මාතාන්ත  පමාතණයි. ධීව් කාර්මාතාන්තශේ 
ශ දි ා ඉන්න ශේ වැඩිදීටි න්ට අමාතත්ව තවමක තරුණ-
තරුණි න් ල් ා  සාතයාවෂක ශේ කාර්මාතාන්ත ට ශ ොමුඛශව ා 

ඉන්නවා.  නමුඛමක ශේ අ ට අද ඒ කාර්මාතාන්ත  අදීටුශව ා 
යෙශබනවා. ශේ කාර්මාතාන්ත  ඔබතුමමාතන් ා ල්වින් ශහෝ ්ජ  ල්වින් 

 බා දීපු ශද ෂක ශනොශවයි. ඔබතුමමාතන් ා  බා ශදනවා කි පු 

රැකි ා  ෂක   0ට අමාතත් ්රමාතාණ  ගැනයි මාතා ශේ කි න්ශන්. ශේ 
රැකි ා තමුඛන්නාන්ශසේ ා ල්වින්  බා දීපු ඒවා ශනොශවයි. 
ස්වාාාල්කාව ඒ කාර්මාතාන්ත   ැ ය යෙශබන නිසා තරුණ ශකාොටස් ඒ 
රැකි ාව ට ශ ොමුඛශව ා යෙශබනවා. නමුඛමක අද එමාත දරුවන්ට ඒ 

කාර්මාතාන්ත  අදීටුශව ා යෙශබනවා. ඊට බ පා යෙශබන ශහේතුමව 
ශමාත යි. වස් ශදකා තුමනෂක යෙසශ්සේ දිගින් දිගටමාත ඉන්දි ානු 
ධීව් න් ුතුමරු-නැශෙනදී් ්රශද් ව ට ඇල් ආ ා, මාතහා පිපමාතාණ 

ල්ධි ට ඒ ්රශද් ව  මුඛුවදු පතුම  ුවද්ද කා්ටුන්, මාතමකසය ගහන  
මුඛළුමාතනින්මාත -සාප්ාධී ශ ස- මාතාශකාො ආ කාටුන් ල්නා  කා්න බව 
අප දන්නවා. 

ශමාතන්න ශේ නිසා අද අශප් ්ටට ුතුමශ්න් එමාත මාතමකසය 
්රමාතාණ   බා ගන්න බැිප ශව ා යෙශබනවා, අ ආ ා ගන්න බැිප 
ශව ා යෙශබනවා. ශේ නිසා අපිට එකා වස්කාට රුපි  ආ ශකාෝටි 

පන්දහසෂක පමාතණ අදීටු ශව ා යෙශබනවා, ලි ාසනාරූඪ ගරු 
මාතන්ත්රීතුමමාතනි. ශේ සේබන්ධශ න් වහාමාත ක්රි ා මාතාර්ග ෂක ගන්න  
කි  ා අපි දිගින් දිගටමාත ධීව් අමාතාතයව් ාශ මක, ්ජශේමක 
අවධාන  ශ ොමුඛ කාළා.  

අපි දන්නවා, 2017 ජූි  මාතාසශේ හ  වැනි දා bottom trawling 
ක්රමාත  තහනේ කිරීශේ ධීව් සහ ජ ජ සේපමක (සාශ ෝධන) පනත 
ශගනා බව. ඒ කි න්ශන් මුඛුවදු පතුමශ ආ ඇදශගන  න දැ ආවි න් 

මාතුවන් ඇ ආලීශේ ක්රමාත  තහනේ කාළා. ඒකා ශහොඳයි. ගැටලුවෂක 
නැහැ. නමුඛමක අපි එදා කිේශේ, අශප් ්ශට් ධීව් ාට ශේ තහාචි  
පනවන්න ඉසස්් ශව ා මාතහා පිපමාතාණ ල්ධි ට, මාතහා දැවැන්ත 

ල්ධි ට ඒ ුතුමරු මුඛුවදු සාහා්  කා්න ඒ ඉන්දි ානු ධීව් ාට, ඒ 
ඉන්දි ානු වයාපාිපකා න්ශ  ශබෝට්වලවි න් කා්න ඒ අප්ාධ  
නවමකවන්න මීට වඩා එහා ගි  තහාචි ඇයෙ පනතෂක ක්රි ාමකමාතකා 

කා්න්න කි  ායි. ඒ ශද  තවමාත කාශළේ නැහැ. ඒ පනමක ශකාවලේපත 
එදා සේමාතත වුණු නිසා විද්ධ වුශණ් ශවන ශමාතොකාෂකවමක ශනොශවයි. 
ශද්ය   ව ශ න් අශප් ධීව් කාර්මාතාන්ත ට  ේ කකාා් කා 

බ පෑමාතෂක විදු  වමාතයි. ශේ වැශ්ඩ ශහොඳයි. නමුඛමක ශමාත  කාශළේ, අශප් 
ධීව්යින් පදනේ කා්ශගනයි. ශමාතදී යෙශබන අන්න ඒ අඩු පාඩුව 
ගැන තමාතයි අපි කි න්ශන්. ඒ නිසා අපි එදා ධීව් අමාතාතයව් ා 
එෂකකාමක, ඒ වාශ මාත එමාත නි ධාිපන් එෂකකාමක කිේවා, වහාමාත 

ක්රි ාමකමාතකා වන පිපදි  979 අාකා 59 ද්න ධීව් (ල්ශද්ය   ධීව  ්
ශබෝට්වල ල්ධිමාතමක කිරීශේ) පනත සාශ ෝධන  කා් ා ඉතාමාත 
ඉෂකමාතනින් එ  පාර්ි ශේන්තුමවට ශගශනන්න , ඒ ඉන්දි ානු 

ධීව් ා ශේ දෂකවාමාත කා්න ඒ මාතහා ල්නා කාාරී අප්ාධ  
නවමකවන්න පුළුවන් ශවන්ශන් පාර්ි ශේන්තුමශේ කාාශ මක 
කශිර්වාද  ඇතුමව ශමාත  සේමාතත කිරීශමාතන් පමාතණ  කි  ා. එදා 

ධීව් අමාතාතයව් ා කිේවා, "සයෙ ශදකාෂක ඇතුමළත ශේකා 
ශගශනනවා." කි  ා. මාතමාත අද මීට ශමාතොශහොතකාට ශප් ධීව  ්
අමාතාතයාා ශේ ශ ආකාේතුමටු ට කාථා කා් ා ඇුවවා, "තවමාත එමාත 

පනමක ශකාවලේපත ශගනාශේ නැමකශමක ඇයි?" කි  ා. එතශකාොට 
එතුමටු  කිේවා, "නීයෙපයෙ ශදපාර්තශේන්තුමශවන් ශමාත  එවා 
යෙශබනවා , නමුඛමක එතුමටු ට තවමාත හේබ වුශණ් නැහැ." කි  ා. 
එ  ශගන්වා ගැනීශේ වගකීමාත යෙශබන්ශන් අමාතාතයව් ාටමක, 

ශ ආකාේව් ාටමක, අධයෂක  ජන්ා ආව් ාටමක කි  ා අපි 
කි නවා. ඒ අ  ශේකා වහාමාත ශගන්වා ශගන, ශේ අප්ාධ  දිගින් 
දිගටමාත විදු  වමාත නවමකවන්න  කි න ඉ ආලීමාත අපි ශේ ශමාතොශහොශමක 

අනිවාර් ශ න්මාත කා්නවා. එමාත කාටයුමකත ශනොකිරීශමාතන් විද්ධ 
ශවන්ශන් ඉන්දි ානු ධීව් කක්රමාතණිකා ාශ  අමකතශනෝමාතයෙකා ක්රි ා 
කා ාප  මුඛළුමාතනින්මාත අශහෝවි කිරීශේ ක්රි ාවි   කා ආ  ෑමාතයි. ඒ 

නිසා අපි ල්ශ ේ ශ න්මාත ඒ සේබන්ධව ඉ ආලීමාතෂක කා්නවා. එයින් 
තමුඛන්නාන්ශසේ ාට පහුවවෂක ඇයෙ ශවනවා. එමාත පනත 
සාශ ෝධන  කා් ශගනැල්මක ශේ ල්නා කාාරී පන්න ක්රමාත  තුමළින් 

අශප් ධීව් ා ශේ්ා ගමකශතොමක, ඒ වාශ මාත අශප් ්ශට් කර්ථිකා ට 
ශවන ල්නා ශ න් අශප් කර්ථිකා  ශේ්ා ගමකශතොමක ධීව  ්
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පාර්ි ශේන්තුමව 

කාර්මාතාන්තශේ ශ ශදන සහ ශ දීමාතට ඉන්නා ුතුමරු සහ 
නැ ශෙනදී් තරුණයින්ට එයින් අවස්ථාවෂක සැ ශසනවා. ඒ නිසා 
තමුඛන්නාන්ශසේ ා එමාත කාටයුමකත වහාමාත ක්රි ාමකමාතකා කා්න්න  

කි න ඉ ආලීමාත කා්ටුන් මාතමාත නවයෙනවා. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලින් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ෝජනා අාකා 6, පා. 92/'17, ගරු දීරුනිකාා ශ්රේමාතකන්ද්ර 

මාතහමකටු  - පැටුණ නැත. 

ශ ෝජනා අාකා 7, පා.195/'17 - ගරු ඩ  ස් ශද්වානන්දා 
මාතහතා. 
 

ුතද්ධ්ය නිසා ිනවි අහිමි වූ ානතාව සිහි කිීමම සඳහා 

අනුසනමරණ සනමාරකය්ක තැනීම සහ සිහිප්ත කිීමම 
සඳහා ගපොදු ිනනය්ක ප්රකාශ්ය  ප්ත කිීමම 

 யுத்தத்தின்ரபாது உயிாிைந்த மக்ககள 

நிகனவுகூர்வதற்காக நிகனவுத்தூபிதயான்கற 

அகமத்தல் மற்றும் நிகனவுகூர்வதற்கான தபாதுத் 

திகதிதயான்கறக் குறித்ததாதுக்குதல்  
BUILDING A MEMORIAL FOR THE PEOPLE WHO LOST THEIR 
LIVES DUE TO THE WAR AND DECLARING A COMMON DAY 

TO COMMEMORATE THEM 
 

[பி.ப. 2.20] 
 

ගු ඩේලසන ගද්වාන් දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ரதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, நான் 

பின்வரும் பிரரரகணகய முன்தமாைிகின்ரறன்.  

 "வட மாகாணத்தில் கடந்த பல தசாப்தங்களாக காணப்பட்ட 

யுத்த நிலவரம் நீங்கி அகமதியானததாரு வாழ்க்கக முகறக்கு 

மக்கள் பிரரவசித்துள்ளரதாடு, கடந்த காலப்பகுதியில் நிலவிய 

அசாதாரண சூழ்நிகலகமயின் காரணமாகவும் யுத்த நிலவரம் 

காரணமாகவும் படுதகாகலக்கு உள்ளான அகனத்து இன, மத 

மற்றும் சமூகங்ககளச் ரசர்ந்த, சகல தமாைிககளயும் 

ரபசுகின்ற மக்ககள இலங்ககயர்களாக நிகனவுகூர்ந்து, 

அம்மக்கள் தாய் நாட்டுக்காக ரமற்தகாண்ட தியாகங்களுக்கு 

மதிப்பளிப்பதற்காக, வட மாகாணத்தின் ஓமந்கதப் 

பிரரதசத்தில் தபாருத்தமானரதார் இடத்தில் 'நிகனவுத்தூபி 

தயான்கற'அகமப்பதற்கும் ரமற்படி யுத்த நிலவரம் 

காரணமாக உயிாிைந்த சகல இன, மத மற்றும் தமாைிககளப் 

ரபசுகின்ற மக்ககள நிகனவுகூர்வதற்காக தபாருத்தமான 

திகதிதயான்கற தபயாிட்டு ஒவ்ரவார் ஆண்டும் அத் 

தினத்கதக் தகாண்டாடுவதற்கும் அரசாங்கம் நடவடிக்கக 

தயடுக்கரவண்டுதமன இப்பாராளுமன்றம் தீர்மானிக்கின்றது."  
 

ගු වඩිග ල් සුගර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு  வடிரவல் சுரரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இந்தச் 

சகபயிரல தகௌரவ உறுப்பினர் டக்ளஸ் ரதவானந்தா 

அவர்கள் தகாண்டுவந்த இந்தப் பிரரரகணகய மகலயக 

மக்கள் சார்பாக நான் வைிதமாைிகின்ரறன்.  
 

 ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ල .ී 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

ගු ඩේලසන ගද්වාන් දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ரதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கரள! 

எமது நாட்கடப் தபாறுத்தவகரயில் சுமார் மூன்று தசாப்த 

காலமாக பல்ரவறு வககயிலான அைிவுககளக் தந்த 

யுத்தமானது முடிவுக்குக் தகாண்டுவரப்பட்டதன் பின்னர், 

அந்த யுத்தம் எமது நாட்டில் உருவாவதற்கு ஏதுவான 

காரணிகள் இனங்காணப்பட்டு, அகவ முற்றுமுழுதாகரவ 

ககளயப்பட ரவண்டியது அவசியமானதும் அவசரமானது 

மான தசயற் பாடாக இருக்க ரவண்டும். அந்த வககயில், 

கடந்தகால நிகழ்வுககள ஆராயுமுகமாக ஆகணக்குழுக்கள் 

நியமிக்கப் பட்டும்  ஆய்வுகள் ரமற்தகாள்ளப்பட்டும்  

அறிக்கக தவளி யிடப்பட்டும்  பல்ரவறு தரப்பினரால் அது 

சார்ந்த நூல்கள் எழுதப்பட்டும் வருகின்றன. கடந்தகால 

நிகழ்வுகளின் அனுபவங்ககள ரநரடியாகப் 

தபற்றுக்தகாண்டுள்ள நாங்கள், வாழ்ந்துவருகின்ற 

காலத்திரலரய அத்தககய நிகழ்வுகள் மீள உருவாகாத 

வககயில் தீர்வுககள  எட்டரவண்டியிருக் கின்றது.   

இன்று எமது நாடு பல்ரவறு பிரச்சிகனகளுக்கு 

முகங்தகாடுத்து வருகின்றது. அவற்றுள் தபாருளாதாரப் 

பிரச்சிகன என்பது முக்கியமானதாகும். இந்தப் பிரச்சிகனக்கு 

அடிப்பகடயான ரதசிய இனப் பிரச்சிகன இன்னமும் 

ததாடர்ந்துதகாண்ரட வருகின்றது. இந்தத் ரதசியப் 

பிரச்சிகனகய முடிவுக்குக்தகாண்டு வரக்கூடிய வககயில், 

இந்த அரசாங்கம் பல்ரவறு முயற்சிககள ரநாோ்கமயான 

முகறயில் முன்தனடுத்து வருவகத நான் உணர்கின்ரறன். 

அதில் ஒன்றாகரவ புதிய அரசியல் யாப்பிகனக் 

தகாண்டுவரக்கூடிய ஏற்பாடுகளும் இடம்தபற்று வருகின்றன. 

எனினும், இத்தககய அரசியல் ாீதியிலான முயற்சிககள 

ரமற்தகாண்டு வருகின்றரபாது அதகன ஏற்கக்கூடிய 

அளவுக்கு எமது மக்களிடரய கருத்தியல் தளதமான்கற 

உருவாக்க ரவண்டியது அவசியமாகும். இதகன நான் 

ததாடாோ்ந்தும் வலியுறுத்தி வந்துள்ரளன். அதாவது, எமது 

நாட்டு மக்களிகடரய அரசியல் யாப்பு ாீதியிலான 

மாற்றங்களுக்கான அவசியம் பற்றிய கருத்திகன மக்களுக்கு 

வலிந்து புகுத்தாமல், அந்த மக்களது உணர்வுகளுடன் 

ஒன்றறக் கலக்கக்கூடிய வககயில் ததளிவான புாிதல்களுக் 

கான கலந்துகரயாடல்ககள ஏற்படுத்த ரவண்டியது 

கட்டாயமாகும்.  

இந்தப் புாிந்துணர்வுககள எமது மக்கள் மத்தியில் 

கட்டிதயழுப்புகின்ற தசயற்பாடுகளுக்கு முன்பதாக அல்லது 

அந்தச் தசயற்பாடுக்குச் சமாந்தரமான வககயில், எமது 

மக்களின் உணர்வு ாீதியான பிரச்சிகனககளயும் ஏகனய 

அடிப்பகட, அன்றாட மற்றும் வாழ்வாதாரப் பிரச்சிகன 

ககளயும் தீர்த்து கவத்தல்  மிகவும் முக்கியமாகும். பட்டினியில் 

கிடப்பவனிடம் ரபாய் ரதசிய நல்லிணக்கம் பற்றி உபரதசம் 

தசய்துதகாண்டிருப்பதால் எந்தப் பயனும் கிட்டிவிடப் 

ரபாவதில்கல. அந்த வககயில், எமது மக்கள் மிக நீண்ட 

காலமாகரவ உணர்வுப் பட்டினியால் வாடிவதங்கிப் 

ரபாயுள்ளனர். அவற்றின் தவளிப்பாடுகள் நியாயமான 

ததாடர் ரபாராட்டங்களாக உருதவடுத்துத் ததாடர்வகதயும் 

காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது.  எனரவ, முதலில் எமது 

மக்களின் உணர்வுப் பட்டினிகய ரபாக்கரவண்டிய கடகம 

இந்த அரசுக்கு இருக்கிறது.  

எமது நாட்டில் ரதசிய நல்லிணக்கம் மற்றும் சகவாழ்வு 

ததாடர்பிலான ரதசியக் தகாள்கக அண்கமயில் தவளியிட்டு 

கவக்கப்பட்டது. அந்தவககயில், ரமதகு ஜனாதிபதி கமத்திாி 

பால சிறிரசன அவர்களும் மாண்புமிகு பிரதமர் ரணில் 
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[ගරු නිහා ආ ග ප්පමකයෙ මාතහතා] 
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விக்கிரமசிங்க அவர்களும் பாாிய முயற்சிககள ரமற்தகாண்டு 

இந்த நாட்டில் இனங்களுக்கிகடயில் ஐக்கியத்கத ஏற்படுத்து 

வதற்கும் அதனூடாகத் ரதசிய நல்லிணக்கத்கதக் கட்டி 

தயழுப்புவதற்கும் நடவடிக்ககககள எடுத்துவருவது 

வரரவற்கத்தக்கது. இந்த முயற்சியானது புதிய அரசியல் 

யாப்புத் ததாடர்பிலான முயற்சிகளுக்கு முன்பதாக ரமற் 

தகாள்ளப்பட்டுச் சாத்தியமாக்கப்பட்டிருக்க ரவண்டும். 

அந்தவககயில், எமது நாட்டில் ரதசிய நல்லிணக்கம் 

கட்டிதயழுப்பப்பட ரவண்டுமாயின் முதலில் எமது மக்களது 

உணர்வு ாீதியான பிரச்சிகனகள் தீர்க்கப்பட ரவண்டியுள்ளது. 

அகவ தீர்க்கப்பட்டால் மாத்திரரம ரதசிய நல்லிணக்கமானது 

உணர்வுபூர்வமானதாகவும் வலுவுள்ளதாகவும் அகமவது 

சாத்தியமாகும். அரதரநரம் இதற்கான முயற்சிகள் சிங்கள 

மக்களிகடரயயும் அடித்தளத்திலிருந்து முன்தனடுக்கப்பட 

ரவண்டும். அன்றி, ரதசிய நல்லிணக்கம் என்பது 

பலவந்தமாகக் கட்டிதயழுப்பக்கூடியததான்றல்ல.  

ரமலும், எமது மக்களுக்கான வீடுககள நிர்மாணித்துக் 

தகாடுப்பது, வீதிககளப் புனரகமத்துக் தகாடுப்பது, வாழ்வா 

தாரங்களுக்கான உதவிககள  ரமற்தகாள்வது ரபான்ற 

திட்டங்களின் ஊடாக மாத்திரம் ரதசிய நல்லிணக்கமானது 

ஏற்பட்டுவிடப்ரபாவதில்கல. இவ்வாறான ரதகவககள 

நிகறரவற்றுவது மாத்திரரம எமது மக்களிகடரய ரதசிய 

நல்லிணக்கத்கதக் கட்டிதயழுப்புவதற் கான வைிமுகறதயன 

எண்ணினால் அது ஒருரபாதும் சாத்தியப்படப்ரபாவதுமில்கல. 

எமது மக்களின் உணர்வு பூர்வமான பிரச்சிகனகள் பல 

இருக்கின்றன. அகவ ததாடர்பில் ஏற்தகனரவ நான் இந்தச் 

சகபயில் கூறி வந்திருக்கின்ரறன். அவற்றில் மிகவும் 

முக்கியமான ஒரு விடயம் பற்றியதாகரவ எனது இன்கறய 

தனிநபர் பிரரரகண அகமந்துள்ளது என்பகத இங்கு நான் 

சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்ரறன்.  

இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்கள் தமிைர்களாக 

வாைரவண்டும் என்பதற்காக 'இலங்ககயர்கள்' என்ற 

அகடயாளத்கத விட்டுக்தகாடுக்கரவா, இலங்ககயர்களாக 

வாைரவண்டும் என்பதற்காகத் 'தமிைர்கள்' என்ற 

அகடயாளத்கத விட்டுக்தகாடுக்கரவா ஒருரபாதும் தயாராக 

இல்கல. எமது மக்கள் தமிைர்களாகவும் அரதரநரம் 

இலங்ககயர்களாகவுரம வாை விரும்புகின்றார்கள். இதில் 

எவ்விதமான சந்ரதகமும் இல்கல. அந்த வககயில், எமது 

மக்களது உணர்வுகள் மதிக்கப்பட ரவண்டும் என்பகத இங்கு 

மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகின்ரறன்.  

யுத்தம் காரணமாக உயிாிைந்த தமது உறவுககள 

நிகனவுகூரும் வககயில் ஒரு தபாதுவான நிகனவுத் தூபி 

ஒன்றிகன அகமப்பதற்கும் அதற்தகன ஒரு தினத்கதப் 

பிரகடனப்படுத்துவதற்காகவுரம ரமற்படி தனிநபர் பிரரரகண 

என்னால் இங்கு முன்கவக்கப்படுகின்றது. கடந்த காலத்தில் 

நான் இதற்கான நடவடிக்ககயிகன முன்தனடுத்திருந்த 

நிகலயில், அது அக்காலகட்டத்தில் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டும் 

நிகறரவற்றப்படாததற்குப் பல்ரவறு காரணங்கள் கூறப் 

பட்டிருந்தாலும் யுத்தத்கத  தவற்றிதகாண்ட ஓர் அரசு என்ற 

ாீதியில் அது ரகள்விக்குறியாகரவ இருந்துவிட்டது என்ரற 

நான் கருதுகின்ரறன். அந்த மக்களது ரதகவகள் 

உணர்த்தப்பட்ட நிகலயில் எமது மக்களின் உணர்வுபூர்வமான  

இத்தககய  விடயங்கள் உட்படப் பல்ரவறு ரதகவகள் 

நிகறரவற்றப்படாகம மற்றும் அவர்ககளப் ரபாதியளவு 

கவனத்திற்தகாள்ளாது தசயற்பட்டகம என்பவற்றின் 

விகளவாகரவ அவர்களில் அதிதபரும்பான்கமயினரால் இந்த 

ஆட்சிக்கு வித்திடப்பட்டகம பற்றிப் பலரும் ஏற்றுக்தகாள் 

கின்ற நிகல காணப்படுகின்றது.  

“ யுத்தத்கத தவற்றிதகாண்ட நாம், தமிழ் மக்களது 

மனங்ககள தவல்லவில்கல” எனத் தனது சுதந்திர தின 

உகரயில் கருத்து தவளியிட்டிருந்த ஜனாதிபதி அவர்களினதும் 

தமிழ் ரபசும் மக்களின் மனங்ககள தவல்ல ரவண்டுதமன்ற 

முகனப்ரபாடு தசயற்படுகின்ற பிரதமர் தகௌரவ ரணில் 

விக்கிரமசிங்க  அவர்களினதும் தகலகமயில் இந்த நாட்டின் 

ரதசிய நல்லிணக்கச் தசயற்பாடுகள் முன்தனடுக்கப்பட்டு 

வருகின்ற இந்த ஆட்சிக்காலத்தில் இப்பிரரரகண 

அரசாங்கத்தின் கவனத்கத ஈர்க்கும்  என்ற நம்பிக்ககயில் 

இதகன நான் இங்கு முன்கவத்துள்ரளன்.  

கடந்தகால யுத்தத்தில் எமது மக்கள் தங்களது உறவுககளப் 

பறிதகாடுத்துவிட்டு, அந்த உயிர்களின் ஆத்ம சாந்திரவண்டி 

மதச் சடங்குககள ரமற்தகாண்டு அவர்ககள நிகனவு 

கூர்வதில் முன்கனய ஆட்சிக்காலத்தின்ரபாது இறுக்க 

மானததாரு சூழ்நிகலகய எதிர்தகாண்டிருந்தனர் என்பகத 

யாவரும் அறிவீர்கள். ஆனால், தற்ரபாகதய நிகலயில் அந்தச் 

சூழ்நிகல ஓரளவுக்குத் தளர்த்தப்பட்டு வருகின்றகம 

வரரவற்கத்தக்கது. எனினும், ரமற்படி சடங்குககள 

நிகறரவற்றுவதற்காகத் தங்களது உறவுகள் உயிர் நீத்த 

இடங்களுக்குச் சுயமாகச் தசல்வதில் எமது மக்கள் பல்ரவறு 

தகடககளயும் சிரமங்ககளயும் அச்சுறுத்தல்ககளயும் 

எதிர்ரநாக்குகின்ற நிகலகமகள் முற்றாக இன்னும் 

நீங்கிவிடவில்கல. எமது மக்களது இவ்வாறான  உணர்வு 

ாீதியிலான பாதிப்புக்ககளத் ததாடர்ந்தும் வளர்த்ததடுத்து, 

அதகன ஒரு தவறுப்பாக எங்கள் மக்கள் மனதில் 

வளரவிடாமல், அவர்களது மனங்ககள தவன்தறடுக்க 

ரவண்டிய தபாறுப்பு இந்த அரசுக்கு உண்டு என நான் 

நம்புகின்ரறன். எனரவ, உயிாிைந்த உறவுககள 

நிகனவுகூர்வதற்கு உாிய வககயில் ஒரு தபாதுத்தூபி ஒன்கற 

இறுதி யுத்தம் நகடதபற்றிருந்த பகுதியில் தபாருத்தமான ஓர் 

இடத்தில் அகமப்பதற்கும்  அதற்கான ஒரு திகதிகயக் 

குறித்ததாதுக்குவதற்கும் இந்த அரசு நடவடிக்கக எடுப்பது 

அவசியமாகும். இதகன இந்த அரசு ரமற்தகாள்ளுமிடத்து, 

இந்த அரசின்மீதான எமது மக்களின் நம்பிக்கக வலுப்தபறும் 

என்பதில் சந்ரதகமில்கல.  

யுத்தத்தால் தகால்லப்பட்ட உறவுககள எமது மக்கள் 

நிகனவுகூர்கின்ற நிகழ்விகன, சில சிங்களத் தரப்பு இனவாத 

அரசியல்வாதிகள், புலிககள நிகனவுகூர்வதாகச் சித்தாித்து, 

சரகாதர சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இனவாதக் கருத்துக்ககளப் 

பரப்பிவருகின்ற தசயற்பாடுகளும் இடம்தபற்று வருகின்றன. 

இதகனத் தூக்கிப் பிடித்துக்தகாள்கின்ற தமிழ்த் தரப்பு 

இனவாத அரசியல்வாதிகள், இதகன கமயப்படுத்தியதாகத் 

தங்களது கருத்துக்ககள எமது மக்கள் மத்தியில் பரப்புகின்ற 

நிகலயில், “இறந்தவர்ககள நிகனவுகூர்வதற்குக்கூட இந்த 

நாட்டில் தமிைர்களுக்கு உாிகமயில்கல” என்ற நிகலக்ரக 

எமது மக்கள் தள்ளப்படுகின்றனர். இந்த நிகலகமகய மாற்றி, 

சுமுகமான முகறயில் இதற்தகாரு தகுந்த ஏற்பாட்டிகனக் 

தகாண்டுவருவரத எனது ரநாக்கமாகவுள்ளது.  

தகால்லப்பட்ட புலிகள் இயக்க உறுப்பினர்ககள 

நிகனவுகூர்வதற்காகப் புலிகள் இயக்கத்தினர் நவம்பர் 

மாதத்தில் 28ஆம் திகதிகய ஒதுக்கியிருந்தனர். அது ரவறு!

ஆனால், இங்கு நான் ரகாருவது, கடந்த கால யுத்தத்தின்ரபாது 

உயிாிைந்த உறவுககள எமது மக்கள் நிகனவுகூரும் வககயில், 

யுத்தம் முடிவுக்குக் தகாண்டுவரப்பட்ட ரம மாதத்தில் ஒரு 

தினத்கதக் குறித்ததாதுக்க ரவண்டும் என்பகதரய. அதுவும், 

யுத்தம் காரணமாக உயிாிைந்த எமது நாட்டின் அகனத்து 

மக்ககளயும் நிகனவு கூரத்தக்க வககயிரலரய இது 

அகமயரவண்டும் என்பகதயும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்பு 
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கின்ரறன். எனது இந்தக் ரகாாிக்கககய எமது நாட்டிரல 

தபரும்பான்கமயாக வாழ்ந்து வருகின்ற சிங்கள மக்களில் 

இனவாதமற்ற தபரும்பாலான மக்கள் ஏற்றுக்தகாள்வார்கள் 

என்ற நம்பிக்கக எனக்கிருக்கிறது.  

இன்று ரகப்பாப்புலவு மக்கள் தங்களது தசாந்தக் காணி, 

நிலங்ககளக் ரகாாி நடத்துகின்ற ரபாராட்டத்தில் சிங்களச் 

சரகாதரர்களும் பங்ரகற்கிறார்கள். காணாமற்ரபான தமது 

உறவுககளக் கண்டறிவதற்காக எமது மக்கள் 

கிளிதநாச்சியிரல ரமற்தகாண்டு வருகின்ற அறவைிப் 

ரபாராட்டத்தில் தங்களது உறவுகள் காணாமற்ரபான சிங்களச் 

சரகாதாிகளும் பங்தகடுத்து வருகிறார்கள். முள்ளிவாய்க்கால் 

பகுதியில் இறுதியாக நகடதபற்ற யுத்தத்தில் உயிாிைந்த 

உறவுகளுக்கான நிகனரவந்தும் நிகழ்வில் ஒரு தபௌத்த ரதரர் 

மனித ரநயத்துடன் கலந்துதகாண்டிருந்தார். இத்தககயததாரு 

நிகல மாற்றுக் காலம் எமது நாட்டிரல இன்று ஏற்பட்டு 

வருகின்றது. இது மிகவும் வரரவற்கத்தக்கததாரு 

மாற்றமாகரவ ததாிகின்றது. தன்கனக் தகாகலதசய்ய வந்த 

தமிழ் இகளஞகரரய மன்னிப்புக் தகாடுத்து விடுவித்த 

மனிதாபிமானம் தகாண்டவர் ஜனாதிபதியாக இருக்கின்ற 

இந்த நாட்டில், யுத்தம் மிகக் தகாடூரமாக நகடதபற்றுக் 

தகாண்டிருந்த நிகலயில் தனது உயிகரயும் தபாருட்படுத்தாது 

ஓமந்கதயில் புலிகள் இயக்கத்துடன் சமாதான ஒப்பந்தம் 

தசய்துதகாண்ட மனிதாபிமானமிக்கவர் பிரதமராக இருக்கின்ற 

இந்த நாட்டில், எமது மக்களின் உணர்வுகள் மதிக்கப்படும் 

என்ரற நான் நம்புகின்ரறன். அந்த வககயிரலரய நான் இந்தப் 

பிரரரகணகய முன்கவத்துள்ரளன் என்பகதயும் 

ததாிவித்துக்தகாண்டு -[இகடயீடு]  Sir, shall I wind up or take 

three more minutes?  

 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You may take only two more minutes.  
 

ගු ඩේලසන ගද්වාන් දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ரதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
இன்கறய தினம் என்னால் இங்கு முன்கவக்கப்பட்ட 

தனிநபர் பிரரரகண ததாடர்பில் கருத்துக்ககளத் ததாிவிக்கும் 

அகனத்துத் தரப்பினருக்கும் எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்ரறன். எமது பிரச்சிகனகள் அகனத்கதயும் நாரம 

தீர்த்துக் தகாள்ள ரவண்டும் என்ற நிகலப்பாட்கடரய நாம் 

தகாண்டிருக்கின்ரறாம். இதகன அடிதயாற்றியதாகரவ எனது 

கருத்துக்கள் தவளிப்படுவகதயும் தசயற்பாடுகள் ததாடர்ந்து 

ரமற்தகாள்ளப்பட்டு வருவகதயும் நீங்கள் அறிவீர்கள். எமது 

பிரச்சிகனகளுக்குச் சர்வரதச அளவுரகால்ககளக் தகாண்டு 

அளவீடுகள் தசய்யப்படுவரதா அல்லது சர்வரதசத்கதக் 

தகாண்டுதான் எமது பிரச்சிகனகள் தீர்க்கப்பட ரவண்டும் 

என்பரதா எமது நாட்டுக்கு ஆரராக்கியமானதாக அகமயாது.  

கடந்த காலங்களிலும் எமது பிரச்சிகனகளில் சர்வரதச 

மானது எமக்குச் சாதகமான முகறகளில் அல்லாது, 

தபரும்பாலும் எமக்குப் பாதகமான முகறகளிரலரய 

தசயற்பட்டிருந்த விதம் குறித்துப் பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள். 

ஆகரவ, எமது பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கு நாம் அகனவரும் 

நம்பிக்ககயுகடயவர்களாகச் தசயற்பட ரவண்டியது 

அவசியமாகும். இனங்களுக்கிகடயில் நம்பிக்கக அற்றுப் 

ரபான நிகலயிரலரய எமது நாடு கடந்த காலங்களில் 

பல்ரவறு அனர்த்தங்ககளச் சந்தித்து வந்துள்ளகத நாம் 

கவனத்திற்தகாள்ள ரவண்டும். எமக்குாிய பிரச்சிகனகள் 

குறித்து நாரம சுமுகமாகப் ரபசித் தீர்க்கக்கூடிய சூைல் இந்த 

நாட்டில் தாராளமாகரவ இருக்கின்றது. அதற்குாிய ஆளுகம 

இருந்தால், அந்த ஆளுகமயுடன் ரநர்கமயான முகறயில் 

முயற்சிககள எடுப்பதன்மூலம் எங்களால் நிச்சயமாக உாிய 

இலக்குககள எட்ட முடியும்.  

எமது மக்களின் வாக்குகளால் கடந்த 23 வருடங்களாக 

இந்த நாடாளுமன்றத்தின் உறுப்பினராகத் ததாடர்ந்து 

தசயற்பட்டு வருகின்ற நான், இந்த நாட்டில் 

இனங்களுக்கிகடயில் ஐக்கியத்கதக் கட்டிதயழுப்புவதற்கும் 

அதனூடாகத் ரதசிய நல்லிணக்கத்கத வலுவுள்ளதாகக் 

கட்டிதயழுப்புவதற்கும், அயராது உகைத்து வந்துள்ரளன் 

என்பகத இந்த நாட்டு மக்கள் நன்கு அறிவார்கள். அந்த 

வககயில் எமது மக்களின் தீர்க்கப்பட ரவண்டிய 

பிரச்சிகனகள் மற்றும் நிகறரவற்றப்பட ரவண்டிய ரதகவகள் 

குறித்து நான் முன்கவக்கின்ற ரகாாிக்கககள் ததாடர்பில், 

மனிதாபிமான ாீதியிலான பார்கவரய சரகாதர சிங்கள 

மக்களிடத்திலும் இருக்கும் என நான் நம்புகின்ரறன்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගු ඩේලසන ගද්වාන් දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ரதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அகனத்து மக்களும் எமது மக்கரள என்ற தகாள்ககயுடன் 

தசயற்பட்டு வருகின்ற நான், இந்த நாட்டில் இனங்களுக்  

கிகடயிலும் மதங்களுக்கிகடயிலும்  சந்ரதகங்ககள 

ஏற்படுத்துகின்ற வககயிலான, குைப்பங்ககளத் தூண்டக் 

கூடிய வககயிலான ரகாாிக்ககககள முன்கவப்பகதரயா 

கருத்துக்ககள தவளியிடுவகதரயா ரநாக்கமாகக் 

தகாண்டிருக்கவில்கல என்று கூறி விகடதபறுகின்ரறன். 

நன்றி. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Velu Kumar.  

ඊ ට ශප්, කාවුරුන් ශහෝ ගරු මාතන්ත්රීව් කු ලි ාසන  සඳහා 
ගරු ශ හාන් ශසේමාතවිාහ මාතන්ත්රීතුමමාතාශ  නමාත ශ ෝජනා කා්න්න.  

 
ගු ල්කෂනම්  කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose that the Hon. Shehan Semasinghe do 

now take the Chair.   
 
ප්රශ්නනය විමසන ලින්   සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
   අනුරුව ගු ලකී ායවර්ධ්න මහතා මූලාසනගය්  ඉව්ත 

රකගය්   ගු ගශ්හා්   ගසේමසිසහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 அதன்பிறகு, மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு தசஹான் ரசமசிங்க 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 
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ගු ග ලු කුමාර් මහතා  
(மாண்புமிகு ரவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

தகளரவ உறுப்பினர் டக்ளஸ் ரதவானந்தா அவர்களினால் 

இன்று தகாண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற, "யுத்தத்தின்ரபாது 

உயிாிைந்த மக்ககள நிகனவுகூர்வதற்காக நிகனவுத்தூபி 

தயான்கற அகமத்தல் மற்றும் நிகனவுகூர்வதற்கான தபாதுத் 

திகதிதயான்கறக் குறித்ததாதுக்குதல்" என்ற விடயம் 

ததாடர்பான தனிநபர் பிரரரகணகய காலத்தின் ரதகவயாக 

நாங்கள்  கருத முடியும். குறிப்பாக, இந்த நாட்டிரல வாழ்கின்ற 

அகனத்து மக்கள் மத்தியிலும் ஐக்கியத்கதயும் சகவாழ்கவயும் 

ஏற்படுத்தும் ஒரு பயணத்கத இன்கறய எங்களுகடய 

நல்லாட்சி அரசாங்கம் ரமற்தகாண்டிருக்கின்றது.  

கடந்த மூன்று தசாப்த காலத்துக்கு ரமலாக, பல்ரவறு 

வகககளிலும் பல்ரவறு அடிப்பகடகளிலும் பின்னகடவுக்கு 

உள்ளாக்கிய, பாாிய பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கிய ஒரு யுத்தத்கத 

இந்த நாட்டிரல வாழ்கின்ற சகல சமூகங்களும் எதிர்ரநாக்கி 

யிருந்தன.  அவர்களுடய மனதிரல இருக்கின்ற அந்த வடு, 

அரதரபால அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்தப் பாதிப்பு 

ரவதகனக்குாியது. இந்த யுத்தத்தினால் நாட்டில் வாழுகின்ற 

சகலரும் இன, தமாைி மத ரபதத்துக்கு அப்பால் பல்ரவறு 

துன்பங்களுக்கு உள்ளாகியிருக்கின்றார்கள். அதனுகடய 

பாதிப்புக்கள் இன்றும் இருக்கின்றன. அந்தப் பாதிப்பு வடக்கு, 

கிைக்கு மற்றும் ததற்கிரல வாழ்கின்ற மக்கள் மத்தியிலும்  

இருக்கின்றது. அதாவது, அதன் பாாிய தாக்கம் நாட்டின் சகல 

பகுதிகளிலும் இருக்கின்ற மக்கள் மத்தியிலும் 

காணப்படுகின்றது. இத்தககய நிகழ்வு ஒன்கற எங்களுகடய 

ரதசம் மீண்டும் சந்திக்கக்கூடாது. மீண்டும் அதகன 

நிகனத்துப் பார்க்கின்ற ஒரு நிகலகமகூட ஏற்படக்கூடாது. 

அந்த வககயிரல அந்த நிகலகம ஏற்படாத வககயில் 

அதற்கான ஓர் அடித்தளத்கத  நல்லாட்சி அரசாங்கம் இன்று  

ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது.   

குறிப்பாக, ரமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த ஐக்கியத்கத 

ஏற்படுத்துவதற்காக, மக்களிகடரய சக வாழ்கவ 

ஏற்படுத்துவதற்காக வடக்கில் இராணுவத்தினாின் வசமிருந்த 

பல நிலப்பரப்புக்ககள விடுவித்து அவற்றில் மக்ககளக் 

குடிரயற்றுவதற்குாிய வாய்ப்பிகன ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார். 

அரதரபான்று, மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் அந்த 

மக்களுகடய அபிவிருத்தி ததாடர்பான விடயங்களிரல மிகக் 

காிசகனயாகச் தசயற்படுவகத அவதானிக்கக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. யுத்தம் காரணமாகப் பல்ரவறு பாதிப்புக்களுக்கு 

உள்ளாகியிருக்கின்ற பலதரப்பட்டவர்ககளயும் திருப்திப் 

படுத்தக்கூடிய வககயிரல பல்ரவறு நிகழ்ச்சித் திட்டங்ககள 

முன்தனடுப்பதற்குாிய முன்தமாைிவுகள்  2018ஆம் 

ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்டத்திலும் தசய்யப்பட 

விருக்கின்றன. இகவ அகனத்தினூடாகவும் எங்களுகடய 

ரதசமானது ஆரராக்கியமாக முன்ரனாக்கிச் தசல்லக்கூடிய, 

அகனத்து மக்களும் ஒற்றுகமரயாடும் சமாதானத்ரதாடும்  

சகவாழ்வுடனும் வாைக்கூடிய ஒரு நிகலகமகய எங்களுகடய 

அரசாங்கம் ஏற்படுத்திக்தகாண்டிருக்கின்றது என்பகதயிட்டும் 

அதனுகடய ஆட்சிக்காலப்பகுதியில் ஒரு பாராளுமன்ற 

உறுப்பினராக இருப்பகதயிட்டும்  நான் தபருகமப் 

படுகின்ரறன்.   

ஆகரவ, யுத்தத்தினால் உயிாிைந்த மக்களுக்குாிய ஒரு 

நிகனவுத்தூபிகய அகமத்து, அவர்ககள நிகனவுகூர்வதற் 

தகன ஒரு தினத்கத அங்கீகாிப்பததன்பது மக்கள் மத்தியிரல 

ஐக்கியத்கதயும் சக வாழ்கவயும் ஏற்படுத்திச் தசன்று 

தகாண்டிருக்கின்ற பயணத்திரல இன்னுதமாரு கமல் கல்லாக 

அகமயுதமன நாங்கள் நம்புகின்ரறாம். ஆகரவ, 

அந்தவககயில் இந்தப் பிரரரகணகயக் தகாண்டுவந்திருக் 

கின்ற தகளரவ உறுப்பினர் டக்ளஸ் ரதவானந்தா 

அவர்களுக்கு நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்வரதாடு, இது 

ததாடர்பாகப் பாிசீலகன தசய்து அதற்கான ஏற்பாடுகள் 

தசய்யப்பட ரவண்டுதமன இந்த அகவகயக் ரகட்டுக் 

தகாண்டு, விகடதபறுகின்ரறன்.  நன்றி. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

You have five minutes.  
 

[பி.ப. 2.40] 
 

ගු ඥානමු්තුර ශ්රීග් ස්  මහතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீரநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

தகௌரவ உறுப்பினர் டக்ளஸ்  ரதவானந்தா அவர்களால், 

யுத்தத்தினால் இறந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி தசலுத்தும்வககயில் 

அவர்ககள  நிகனவுகூர்தல், இறந்தவர்களின் ஞாபகார்த்தமாக 

ஒரு தூபிகய நிறுவுதல் என்பது ததாடர்பாகக் 

தகாண்டுவரப்பட்ட தனிநபர் பிரரரகணகய நான் ஆதாித்துப் 

ரபச விரும்புகின்ரறன். வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் 

மாத்திரமல்லாது இலங்கக பூராவும் யுத்தத்தின் காரணமாகப் 

பலர் இறந்திருக்கின்றார்கள். ரபாராட்டத்தில் ரநரடியாகப் 

பங்குபற்றியவர்களும் இறந்திருக்கின்றார்கள்; அப்பாவிகளாக 

வாழ்ந்தவர்களும் இறந்திருக்கின்றார்கள். எனரவ, இறந்த 

வர்ககள நிகனவுகூர்தல், இறந்தவர்களுக்காகக் கண்ணீர் 

வடித்தல், துயரங்ககளப் பகிர்ந்துதகாள்ளுதல் என்பன 

உளவியல் ாீதியாக மனிதர்களின் மனதில் ஏற்படுகின்ற 

அழுத்தங்ககளக் குகறத்துக்தகாள்வதற்கான தசயற்பாடு 

களாகும். எனரவ, இறந்தவர்கள் - தம்கமவிட்டு மகறந்த 

வர்கள் அல்லது தகால்லப்பட்டவர்ககள நிகனவுகூர்ந்து 

கண்ணீர் வடிப்பதற்கு, துயரங்ககளப் பகிர்ந்துதகாள்வதற்கு, 

அவர்களது எண்ணங்ககள மனதில் பதித்துக் தகாள்வதற்கு 

இறந்தவர்ககள நிகனவுகூர்கின்ற இந்தச் தசயற்பாடு 

நிச்சயமாக இருக்கரவண்டும். இறந்த ஆத்மாக்ககள, இறந்த 

அந்த மனிதர்ககள, அந்த வீரர்ககள எண்ணிப் பார்ப்பது 

மனித உாிகமகளில் ஒன்றாகக் காணப்படுகின்றது. எனரவ, 

இவ்வாறாக இறந்தவர்ககள நிகனவுபடுத்துகின்ற 

உறவுகளின் அந்தப் பாசப் பிகணப்கப எவரும் அறுத்ததறிந்து 

விட முடியாது. அதகனத் தடுக்கின்றரபாது அங்கு பாரபட்சம்-

பக்கச்சார்பு இருப்பதாக மக்கள் கருதுவார்கள்.   

யுத்தம் என்பது ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று. அரசியல்வாதி 

களால் தான் அந்த யுத்தம் உருவாக்கப்பட்டது. அரசியல் 

ாீதியான பிரச்சிகனக்கு ஓர் அரசியல் தீர்கவக் கண்டிருந்தால், 

இந்த யுத்தம் ஏற்பட்டிருக்காது. கடந்த காலத்தில் 

ரமற்தகாள்ளப்பட்ட பண்டா - தசல்வா ஒப்பந்தம், டட்லி - 

தசல்வா ஒப்பந்தம் ரபான்ற பல்ரவறு ஒப்பந்தங்ககளச் 

சாியான முகறயில் நகடமுகறப்படுத்தியிருந்தால், இந்த 

யுத்தம் ஏற்பட்டிருக்காது. கண்டியத் ரதசிய Assembly ஆனது, 

இலங்ககக்கு ஒரு சமஷ்டி முகறயிலான தீர்கவக் தகாண்டுவர 

ரவண்டுதமன்று கூறியது. முதன்முதலில் சிங்களப் தபரு 

மக்கள்தான் அந்தக் கருத்திகனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள்.  

இந்தப் பல்லின சமூகத்தின் அதிகாரங்ககளப் பகிர்ந்து 

வாைக்கூடிய, ஆளக்கூடிய ஒரு நிகலகமயிகனக் தகாண்டுவர 
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පාර්ි ශේන්තුමව 

ரவண்டுதமன்று அன்கறய காலத்தில் கண்டியத் ரதசிய 

Assembly குறிப்பிட்டிருந்தது. அன்று அதிகாரப் பகிர்விகன 

முகறயாகச் தசய்து சமஷ்டி முகறகமயிகன ஏற்படுத்தி 

யிருந்தால், இந்த யுத்தம் ஏற்பட்டிருக்காது. சிங்களவர்கரளா, 

தமிைர்கரளா, முஸ்லிம்கரளா யுத்தத்தினால் இறக்கின்ற ஒரு 

நிகலகம ஏற்பட்டிருக்காது. எனரவ, அரசியல்வாதிகளின் 

தவறுகளால்தான் இந்த யுத்தம் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த 

யுத்தத்தின்ரபாது பல தபறுமதியான உயிர்கள் காவுதகாள்ளப் 

பட்டிருக்கின்றன. எனரவ, இறந்த அந்த மனிதர்ககள 

ஞாபகப்படுத்திக் தகாள்வதற்கும் துயரங்ககளப் பகிர்ந்து 

தகாள்வதற்கும் கண்ணீர் வடிப்பதற்குமான அடிப்பகட 

உாிகமயிகனப் பறிப்பது அல்லது அவற்கறத் தடுப்பது ஒரு 

வககயான மனித உாிகம மீறலாகத்தான் இருக்கமுடியும். 

அந்த வககயில், இன்று இறந்த பகடவீரர்ககள 

நிகனவுகூர்வதுரபான்று, வடக்கு, கிைக்குப் பகுதியிரல 

காணாமலாக்கப்பட்ட அல்லது மரணத்திற்குள்ளாக்கப்பட்ட 

அல்லது இறந்த உறவுககளயும் அவர்கள் நிகனவுகூர்வதற்கு 

இடமளிக்கப்பட ரவண்டுதமன்பகத மனதிற்தகாண்டு, 

அதற்ரகற்ற விதத்தில் தசயற்படுவதற்கு நாம் உறுதிபூண 

ரவண்டுதமன்பகதக் கூறுவரதாடு, தகௌரவ உறுப்பினாோ் 

டக்ளஸ் ரதவானந்தா அவர்களால் தகாண்டுவரப்பட்ட இந்தப் 

பிரரகணயானது உண்கமயில் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடியது 

என்பகதயும் ததாிவித்து, எனது உகரயிகன 

நிகறவுதசய்கின்ரறன்.  நன்றி.  

 
 
[2.44 p.m.] 
 

ගු ුව්  විායවර්ධ්න මහතා (ණර්කෂක රාාය 

අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன - பாதுகாப்பு இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
Hon. Presiding Member, first of all, I would like to 

thank the Hon. Douglas Devananda for bringing in this 
proposal as a Private Member’s Motion. Speaking on 
behalf of the Ministry of Defence, I have absolutely no 
objection to his proposal. I think it is absolutely vital that 
we commemorate every single person who died during 
the war, not persons of a particular race or community. Be 
it Sinhalese, Tamils, Muslims or Burghers, we all got 
affected by the war. So, on behalf of the Ministry of 
Defence, I would like to say that we wholeheartedly 
support this Motion.  

However, we do have a few observations. I will just 
let you know those observations and we can discuss them 
later. The first observation is that the memorial should be 
erected at a suitable location giving due consideration to 
the fact of accessibility by the public and the security. 
Since most of the victims are from the Districts of 
Mannar, Vavuniya, Trincomalee and Batticaloa, we feel 
that the most suitable place would be Anuradhapura as it 
is central to all those areas.  But, that we can discuss and 
come to some kind of arrangement in the future.  

The second observation is that a particular day, such 
as the third Friday of the month of May in each year, 
should be declared as the day of commemoration to avoid 
any disagreement about the date.  

Thirdly, the responsibility of management and 
maintenance of the memorial should be entrusted with an 
appropriate Ministry or a public entity such as the 
Ministry of Home Affairs or the relevant district 
secretariat under the guidance of the Presidential 
Secretariat.  

Those are the three observations, Hon. Member.  Of 
course, we can discuss them  and come to some kind of 
agreement. But, wholeheartedly, we support your 
proposal.  Thank you.  

 
[பி.ப. 2.46] 
 

ගු ඩේලසන ගද්වාන් දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ரதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, தகௌரவ இராஜாங்க அகமச்சர் ருவன் 

விஜயவர்தன அவர்கரள! இன்று என்னால் தகாண்டு 

வரப்பட்ட தனிநபர் பிரரரகணயானது, இந்த நாடாளு 

மன்றத்தின் கவனத்கத ஈர்க்கின்ற பட்சத்தில், அது இந்த 

நாட்டு மக்களுக்குக் கிகடத்த ஒரு தவற்றியாகவும் இந்த 

அரசாங்கத்தின் ரதசிய நல்லிணக்கத்துக்குக் கிகடத்த ஒரு  

தவற்றியாகவும்  கருதமுடியும். நன்றி. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලින්   සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු ල්කෂනම්  කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ''පාර්ි ශේන්තුමව දැන් කා ආ 
තැබි  යුතුම ''යි මාතා ශ ෝජනා කා්නවා. 
 

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සාාව කා ආ තබන අවසථ්ාශේ ශ ෝජනාව, ගරු පද්මාත 
ුද  ාන්ත ගුණශසේකා් මාතන්ත්රීතුමමාතා. 

 
සියඹලාණ්ු ව  ව්තග්තගම රාමහා විහාරය  අි ති 

ඉඩම් රැක ගැනීම 
சியம்பலாண்டுவ, வத்ரதகம ரஜமஹா 

விகாகரக்குாிய காணிககளப் பாதுகாத்தல்   
PROTECTION OF LANDS OF SIYAMBALANDUWA 

WATTEGAMA RAJAMAHA VIHARAYA. 
 

[අ.ාා. 2.47] 
 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, සාාව කා ආ තබන අවස්ථාශේ 

ශ ෝජනාව ඉදිිපපමක කිරීමාතට අවසථ්ාව  බා දීමාත පිළිබඳව ඔබතුමමාතාට 
ස්තුමයෙවන්ත වනවා.ඒ අනුව, මාතා පහත සඳහන් ශ ෝජනාව ඉදිිපපමක 
කා්නවා: 

1571 1572 

[ගරු ඥානමුඛමකතුම ශ්රීශන්සන් මාතහතා] 
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''ශමාතොන්ාග  දිස්ත්රිෂකකාශේ, වි ඹ ාණ්ඩුව ්රාශද්ය   ශ ආකාේ 

ශකාොට්ඨාසශේ, වමකශමකගමාත ්ජමාතහා ල්හා් ට අ මක ල්හා් ශද්වා  පිළිබඳ 

 93  කඥා පනතට  ටමකව, අෂකකා් 5,066ෂකවූ සන්නස් ඉඩශමාතන්, 

20 5.07. 5 දින අෂකකා් 2, 38ෂක වූ බිේ ්රමාතාණ  ''ඇයෙමාතශ ආ 

ප් ාන්ශට් න්'' නේ ජර්මාතානු සමාතාගමාතකාට ුෂක කාර්මාතාන්ත වයාපියෙ කාට 
බදු පදනමාත  ටශමක  බා දී ඇත. ශමාතමාත සීනි කාර්මාතාන්ත වයාපියෙ  ක්ේා 

කිරීමාතට  ෑශේදී, ශේ ශමාතොශහොත වන ල්ට ල්ල්ධ බුවල්ධ ගැටලු ගණනාවෂක 

මාතතුම කා් ඇත. ඉහත සමාතාගමාතට ශමාතමාත නින්දගේ ඉඩේ බදු දීමාත හ්හා 

පා්ේපිපකාව ශගොල්තැන් කාළ ශගො වන් දහස් ගණනාවකාට තමාත ඉඩේ 

අදීටුව ඇත. එශමාතන්මාත, ශේ වන ල්ටමක ශමාතමාත සමාතාගමාත ල්වින් අදාළ වයාපියෙ 

සඳහා පා්ව ආ කාපා, කාවලකාේබි වැටව ආ ගසටුන් ශමාතමාත ඉඩේ ශවන් කා් 
ගනිටුන් විටී. එශමාතන්මාත, ක්රිස්තුම පූර්ව ශදවැනි වි වසට අ මක  ැයි 

සැ ශකාන කාාවන්යෙස්ස යුග ට අ මක වටිනා පු්ා ල්දයාමකමාතකා මිටු ෂක 

ල්නා  මුඛත ට පමක කා්ටුන්, පු්ා ල්දයා කඥා පනත ු ආ ාඝන  කා්ටුන්, 

ශබොශහෝ පු්ා ල්දයා ස්ථාන ශඩෝසර් කා් දමාතා ඇත. ශමාතමාත සමාතාගමාත ල්වින් 

සකාස් කා්න  ද පාිපසිපකා අධය න වාර්තාශේ සඳහන් ලිි කා පිපස් නීයෙ 

ු ආ ාඝන  කා් දමාතා ඇත. ශකාොටි ාග  වාිප ජ ා ශේ ශපෝ කා 
්රශද්  මක, වැශේ ඉහමකතාවද, ජ  ලි ා්ර ල්නා  වන අයුිපන් ශඩෝසර් කා් 

තමාත ුෂක වගාව විදු කා්ටුන් විටී.  

ශමාතමාත නින්දගේ ඉඩේ ශබොශහෝ කාා  ෂක යෙස්ශසේ ඇයෙමාතශ ආ, 

ශකාොටි ාග , වමකශමකගමාත, ුඩිකාැපුක් ඇතුමළු වි ඹ ාණ්ඩුව ්රශද් ශේ 

ශගො වන් ශගොල්තැන් කාළ ඉඩේ වන අත්, ශමාතශ ස ශමාතමාත සමාතාගමාත හා 

තවමක සමාතාගේ ශවත බදු දීමාත හ්හා එමාත ජනතාවශ  වීවන අයියෙ  බිඳ වැටී 

ඇයෙ ශහයින්, ශමාතමාත සීනි කාර්මාතාන්ත වයාපියෙ  පිළිබඳ ල්ධිමාතමක 
පරීෂක ණ ෂක විදු කා්, හානි ට පමක ශවටුන් යෙශබන වටිනා පු්ා 

ල්දයාමකමාතකා ුරුමාත න් ක්ෂක ා කිරීමාතටමක, හානි ට පමක ශවටුන් යෙශබන 

ශකාොටි ාග  වැව ඇතුමළු ජ  ලි ා්ර ක්ෂක ා කිරීමාතට පි ව් ගන්නා 

ශ සමක, තමාත ශගොල්තැන් සඳහා ශගොල් බිේ අදීටු වූ වි ලු ජනතාවට  බා 

දි  හැකි වි ලු සහන  ඇතුමළු  ඔවුන් හට අව ය ඉඩේ  බා දීමාතට වහා 

කාටයුතුම කා්න ශ සමක ශමාතමාත ගරු සාාශවන් ඉ ආ ා විටින්නී  .''  

 ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේ ්ර න් , 

අගමාතැයෙතුමමාතාශගන් අසන ්ර ්න ෂක හැටි ට ශේ සයෙශේ බදාදා 
දවශසේ මාතා පාර්ි ශේන්තුමවට ශ ොමුඛ කා් යෙබුණා. ඒ ්ර න්  සාාව 
කා ආ තබන අවස්ථාශේ හදිවි ල්වාද ෂක ශ සයි ශේ ඉදිිපපමක 

කා්න්ශන්.   

 ාකාාශේ දුප්පමකමාත ්රාශද්ය   ශ ආකාේ ශකාොට්ඨාස  කි  ා 
 990 කාා ශේ හඳුන්වා දීපු වි ඹ ාණ්ඩුව ්රාශද්ය   ශ ආකාේ 

ශකාොට්ඨාස , මාතදීන්ද ්ාජපෂක  මාතැයෙතුමමාතාශ  කාා ශේ  
දුප්පමකකාටුන් මුඛදාශගන ඉදිිප ට එන්න කාටයුතුම කාළ ්රාශද්ය   
ශ ආකාේ ශකාොට්ඨාස ෂක. එවැනි ්රාශද්ය   ශ ආකාේ ශකාොට්ඨාස කා 

ඉඩේ ටිකාට තමාතයි අද ශේ ්ර න්  ඇයෙශව ා යෙශබන්ශන්. 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේ ඉඩේ ටිකා අයියෙ වන්ශන් 
වමකශමකගමාත ්ජමාතහා ල්හා් ට. අෂකකා් පන්දහස් ගණනෂක වන ශේ 
සන්නස් ඉඩේ, ශ්රී ල්ක්රමාත ්ාජවිාහ ්ේවමරුවන්ශ  කාා ශේ විට 

වමකශමකගමාත ්ජමාතහා ල්හා් ට  අයියෙ ශව ා යෙබුශණ් පා්ේපිපකා 
නින්දගේ ශද්වා  පනශතන්.  ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේ 
නින්දගේ ශද්වා  පනයෙන් අයියෙ වුණු ඉඩේව , පා්ේපිපකා, 

සාේ්රදායිකා ශගොල්ශ ෝ තමාතයි වගා වගා කාටයුතුම කාශළේ. කු්ෂකකාන් 
වවන, ත , ශමාතශන්ිප වවන, බඩඉිපඟු වවන සාේ්රදායිකා 
ශගොල්තැන් කා්න ශගොල් ායි ශේ බිේව  දීටිශේ.  

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේ ්ර න්  ඇයෙවූ මිටු  
බ න්න පුව ගි  ජූි  මාතාසශේ  7වැනි දා අපි ගි ා. දිස්ත්රිෂකකාශේ 
ශද් පා න අධිකාාිප ට අපි ශේ ්ර න්  ශ ොමුඛ කාළා. ශේ පිළිබඳව 

්රාශද්ය   ශ ආකාේතුමමාතා එෂකකා සාකා්ඡඡා විදු වුණා. දිස්ත්රිෂක 
ශ ආකාේතුමමාතා එෂකකාමක සාකා්ඡඡා කාළා. ශේ ඉඩේ ්ර න්  නිසා ඒ 
ජනතාව ුද්ශඝෝ ණ කාළා. ඒ ජනතාව පා්ට බැහැ ා කිේවා, 
තමාතන්ශ  ශගොල්බිේ නැවත ශදන්න කි  ා. වමකශමකගමාත ්ජමාතහා 

ල්හා් ට අයියෙ අෂකකා් දහස් ගණනෂක ශේ ල්ධි ට බුව ජායෙකා 
සමාතාගමාතකාට -ඇයෙමාතශ ආ ප් ාන්ශට් න්  කි න සමාතාගමාතට- ශදන 
ශව ාශේ ඇයෙ වුණු ්ර න්  පිළිබඳව ශසො ා බ න්න  ගි ාට 

පසශ්සේ  අපි දැෂකශෂක කුමාතෂකද? පු්ා ල්දයා කඥා පනත ු ආ ාඝන  

කා් ා යෙශබන හැටි අපි දැෂකකාා, ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි. 
ඒ ගැන  ල්ජ මුඛණි ශසොයිසා ඇමාතයෙතුමමාතා දන්නවා, කනන්ද 
කුමාතා්විිප මාතන්ත්රීතුමමාතා දන්නවා, ුවශේධා ජ ශසේන ඇමාතයෙතුමටු  
දන්නවා, ්ාජිමක මාතද්දුමාතබණ්ඩා් ඇමාතයෙතුමමාතා දන්නවා.   

අපි පු්ා ල්දයා කක්රවර්යෙ, එ ආ ාව  ශේධානන්ද හාමුඛදුරුවන් 
ශේ බිමාතට ශගන්නුවා. ක්රිස්තුම පූර්ව ශදවැනි වි වසට අයියෙ, මීටර් 
300ෂක, 400ෂක දිග ක්ාමාත සාකීර්ණ ෂක සදීත මිටු ෂක තමාතයි 

ඇයෙමාතශ ආ ප් ාන්ශට් න් කි න සමාතාගමාතට දී ා යෙශබන්ශන් කි  ා 
එ ආ ාව  ශේධානන්ද හාමුඛදුරුශවෝ කිේවා.   

අපට අහන්න යෙශබන ්ර න්  තමාතයි, ශේ ඉඩේ ටිකා ශදන්න 

පු්ාල්දයා ශදපාර්තශේන්තුමව කාටයුතුම කාශළේ ශකාොශහොමාතද කි න 
එකා.  

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ඉතා වැදගමක කාා්ණාවෂක මාතට 

ශේ ශව ාශේ කි න්න යෙශබනවා. ශහෂකට ා් 0.25කාට වැඩි 
ඉඩමාතෂක කිවි ේ  වයාපියෙ කාට ශදන්ශන් නේ පු්ාල්දයා 
කඥාපනත අනුව ඒ ඉඩමාත  බා දි  හැෂකශෂක හානි පූර්ණ ඇගැයීේ 
වාර්තාවකින් පුවවයි. අධයාපන අමාතාතය අකි  ල්්ාේ කාාිප වසේ 

මාතැයෙතුමමාතා ශේ සාාශේ ඉන්නවා නේ ශේ ්ර න් ට ුමකත් ශදන්න 
ඕනෑ. පු්ාල්දයා ශදපාර්තශේන්තුමව ස ආි ව ට  ටශව ා ශේ 
පරීෂක ණ වාර්තාව  ට ගහ ා, හානි පූර්ණ ඇගැයීේ වාර්තාවෂක 

ශනොදී  Ethimale Plantation සමාතාගමාතට  ටශව ා කාටයුතුම කා් ා 
යෙබුශණ් ශකාොශහොමාතද? අපි ගිදීන් බ නශකාොට  Ethimale 
Plantation  සමාතාගමාත  පා්ව ආ කාප ා, කාවලකාේබි ගහ ා වැටව ආ 

හදාශගන ඉඩේ අ ආ ාශගන යෙබුණා. ක්රිස්තුම පූර්ව ශදවන වි වසට 
අයියෙ පැ්ණි වැේ අමුඛණු, ශපොකුණු සදීත නටබුන් ශඩෝසර් 
කා්ටුන්, කාවල කාේබි වැටව ආ ගහ ා යෙබුණා.  පු්ාල්දයා අතීත ෂක 

එශහමාත ල්නා  කා්න්න පුළුවන්ද? කාාවන්යෙස්ස යුග ට අයියෙ, 
කාාවන්යෙසස් ්ජතුමමාතාශ  පුතා වුණු සද්ධායෙස්ස කුමාතා් ා 
ඇයෙමාත ශ ආ ්රශද් ශේ සද්ධායෙස්ස ්රශද්  ෂක හදාශගන විටි ා. 

දීඝවාපි  දෂකවා අස්වද්දපු ශව ආ ස්ශසේ මාතහා මිටු කාට අයියෙ, 
ශබ ද්ධ ල්හා් ශද්වා ගේ පනමකවි න් එන  ඉඩේ ටිකා තමාතයි ශේ 
ල්ධි ට පු්ාල්දයා කඥා පනමක ු ආ ාඝන  කා්ටුන් වනසන්න ඉඩ 
දී ා යෙබුශණ්.  

ඒ ල්ත්ෂක ශනොශවයි. මාතා ළෙ යෙශබනවා, මාතධයමාත පිපස  ්
අධිකාාිප ට ශ ොමුඛ කා්පු EIA වාර්තාව. ශේ යෙශබන්ශන්, ගාටුණී 
ල්ජිමක ල්ජ මුඛණි ශසොයිසා මාතැයෙතුමමාතා මාතධයමාත පිපස් අධිකාාිප ට දුන් 

EIA වාර්තාවයි. වාිපමාතාර්ග ශදපාර්තශේන්තුමශේ conditions ශේ 
වාර්තාශේ නැහැ. වාිපමාතාර්ග කඥා පනත ු ආ ාඝන  කා් ා, 
ශකාොටි ාග  වැශේ ඉහමකතාශේ ශපෝ කා ්රශද්  , ශකාොටි ාග  

වැවට වතුම් එන, ශමාතෝව ආ ශපොකුශණන් වතුම් වෑශහන ුණ ඇළ 
කි න ්රශද්   ශේ කාර්මාතාන්ත ා ාවට අදාළව ුෂක වගා 
වයාපියෙ  සඳහා ශඩෝසර් කා්ටුන් තමාතයි ශේ මාතහා පිපමාතාණ 

වයාපියෙ  පටන් ශගන යෙශබන්ශන්. ශකාොටි ාග  වැශවන් 
අසව්ද්දන කුඹුරු බිේව ට  අනාගතශේ ශමාතොකාද ශවන්ශන්? ඒ 
ශගොල් බිේව  වගා කා්න ශගොල් ාට ශමාතොකාද ශවන්ශන්? ඒවාට 
වාිපමාතාර්ග ශදපාර්තශේන්තුමශේ කිවිමාත මාතැදිහමක  වමාතෂක ශව ා නැහැ. 

වාිපමාතාර්ග කඥා පනත ු ආ ාඝන  කා් ා, මාතධයමාත පිපස  ්
අධිකාාිපශේ පාිපසිපකා පනත ු ආ ාඝන  කා් ා ශේ ල්ධි ට 
වයාපියෙව ට එන්න පුළුවන්කාමාත යෙශබනවාද?  

ඌව-ශව ආ සශ්සේ ඉයෙහාස  සේබන්ධව බ්පතළ ්ර න් ෂක 
යෙශබනවා, ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි. 20 7.07. 8වන දින 
මාතා ශමාත  ජනාධිපයෙතුමමාතාට ශ ොමුඛ කාළා. ඒ වාශ මාත 20 7.07.3 වන 

දින ජනාධිපයෙතුමමාතා ඇතුමළු වාිපමාතාර්ග අධයෂක  ජන්ා ආ, පු්ාල්දයා 
අධයෂක   ජන්ා ආ, ශබ ද්ධ කාටයුතුම ශකාොමාතසාිපස්, මාතහා නා කා 

1573 1574 



පාර්ි ශේන්තුමව 

ස්වාමීන් වහන්ශසේ ා, දිස්ත්රිෂක ශ ආකාේ, ්රාශද්ය   ශ ආකාේ ඇතුමළු 
වි ලුමාත ්ාජය නි ධාිපන්ට ශේ සේබන්ධව දැනුේ දුන්නා. ශේ 
සඳහා ්රාශද්ය   සේබන්ධීකා්ණ කාටුවලශේ අනුමාතැයෙ   ැ ය 

යෙශබනවා. ඒ වාශ මාත දිස්ත්රිෂක සේබන්ධීකා්ණ කාටුවලශේ අනුමාතැයෙ  
 ැ ය යෙශබනවා. ඒ අනුමාතැයෙ  දුන්ශන් ශකාශසේද කි න ්ර න්  මාතතුම 
වනවා. වාිපමාතාර්ග ශදපාර්තශේන්තුමශේ අවස්  ශවනුවට අවස  ්

දී ා යෙශබන්ශන් කාවුද? EIA වාර්තාවට ශගොල්ජන ශසේවා 
ශකාොමාතසාිපස් අවස් දී ා යෙශබනවා. ගාටුණී ල්ජිමක ල්ජ මුඛණි 
ශසොයිසා මාතැයෙතුමමාතනි,  පුළු ආ ල්   හදා්න ශකානකු හැටි ට නේ 

ඔබතුමමාතා දැන ගත යුතුමයි, ශේ EIA වාර්තාවට අනුව ශකාොටි ාග  
වැව ශහෝ වැශේ ශපෝ කා ්රශද්   ශහෝ වැශේ ඉහමකතාව පිළිබඳව 
ශගොල්ජන ශසේවා ශදපාර්තශේන්තුමවට අවස් ශදන්න පුළුවන්කාමාතෂක 

නැහැයි කි  ා. ඒ යෙශබන conditions මාතත ශගොල්ජන ශසේවා 
ශකාොමාතසාිපස්ට අවස් ශදන්න පුළුවන්කාමාතෂක නැහැ. ශගොල්ජන 
සාවර්ධන පනත  ටතට ශේ ්රශද්   අයියෙ වන්ශන් නැහැ. ඒවා 
අයියෙ වන්ශන් කුඹුරු වගා කා්පු ඉඩේ යෙශබන්ශන් නේ පමාතණයි. 

එශහමාත වගා කා්න ඉඩේ යෙශබනවා. ඒවා තමාතයි ශගොල්ජන ශසේවා 
ශදපාර්තශේන්තුමවට අයියෙ වන්ශන්. ශමාතොන්ාග  ුව ාදාශේ 
යෙශබන වාිපමාතාර්ග අධයෂක  ජන්ා ආ කාාර් ා  ට මාතා ගි ා. එතුමමාතා 

කි නවා, "අවස්  ැබුශණ් ශකාොශහන්ද කි  ා අපි දන්ශන් 
නැහැ"යි කි  ා. වයාපියෙ ශේ බිේව ට එන්ශන් ශමාතශහමාතද? ශේ 
්ශට් පාිපසිපකා පනමක, පාිපසිපකා අණ පනමක, වාිපමාතාර්ග අණ 

පනමක, පු්ාල්දයා අණපනමක, ලිි කා පිපස් නීයෙ ු ආ ාඝන  
කා්ටුන් ශේ ල්ධි ට අෂකකා  ් දහස ් ගණනෂක ශදනවා නේ, අශප් 
්ශට් ශහට දවස ගැන කාව් කාථාද?  

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේ ්ර න්  ශකාොයි ත්ේ 
බ්පතළද කි නවා නේ, අවසානශේ ශේ පරීෂක ණ  ඉදිිප ට 
ශගන නශකාොට ්රාශද්ය   ශ ආකාේශ  නිරීෂක ණශ න් කි නවා, 

"පු්ා ල්දයා ල් ා  ්රශද්  ෂක හානි ට පමකශව ා යෙශබනවා"යි 
කි  ා. ඒ ල්ත්ෂක ශනොශවයි. දිස්ත්රිෂක ශ ආකාේ ශ ොමුඛ කා්න 
ි පිවි න් කි නවා, ඔවුන්ශ  නිරීෂක ණ අනුව ල් ා  හානි ෂක 
විදුශව ා යෙශබනවා  කි  ා. පු්ාල්දයා ශදපාර්තශේන්තුමශවන් 

පාර්ි  ශේන්තුමවට ශගන්වපු ි පිශේ මාතහාකාර්  පී. ය. මාතණ්ඩාව  
පු්ාල්දයා අධයෂක  ජන්ා ආ කි නවා, "ශේ සථ්ාන  පරීෂක ා කා  ්
බ ා කාිෂි ශාෝග වගාව සඳහා ඇයෙමාතශ ආ ප් ාන්ශට් න් 

ශප ද්ගි කා සමාතාගමාත ශවත ශකාොන්ශද්වි සදීතව අනුමාතැයෙ   බා දී 
ඇත.  

නමුඛමක ඔවුන් අදාළ සාවර්ධන කාටයුතුම විදු කිරීශේදී පු්ා 

වස්තුමව ට හානි වන අයුිපන් කාටයුතුම කා් ඇයෙ බව වාර්තා  ව ඇයෙ 
ශහයින් ශමාතමාත සාවර්ධන කාාර්   වහාමාත අමකදීවලවා අදාළ 
මාතැදිහමක වමාත විදු කා් ඇයෙ අ ට ල්රුද්ධව නීයෙමාත  ක්රි ා මාතාර්ග 

ගැනීමාතට හා පු්ා වසත්ුම ක්ෂක ා කා්න ශපොලීවි ට හා නි ධාිපන්ට 
ුපශදස්  බා දී ඇත. ඒ අනුව ඔවුන්ශ  ඒ ුෂකත කාාර්   ශේ වන 
ල්ට අමකදීවලවා අදාළ නීයෙමාත  ක්රි ා මාතාර්ග ශගන ඇත." 

හැබැයි, අපට ්ර න් ෂක යෙශබනවා. පු්ා ල්දයා 

ශදපාර්තශේන්තුමශේ හානි ඇගයීේ වාර්තාවකින් ශතෝව  ටි මාතඩි 
ගහ ා ශේ ල්ධි ට අවස් දුන්ශන් ශකාොශහොමාතද කි න ්ර න්  අපට 
යෙශබනවා. ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශගො වන් දහස ්

ගණනකාශ  ි පිශ ආතන  අපි ශගනැ ආ ා යෙශබනවා. අද අපි ශේවා 

ඔෂකශකාොමාත සභාගත* කා්නවා.  
 

අද ශේ ශගො වන් ඉඩේ නැයෙව තමාතන්ට කු්ෂකකාන් ටිකා වගා කා  ්

ගන්න ල්ධි ෂක නැයෙව ත  ටිකා වගා කා් ගන්න ල්ධි ෂක නැයෙව, 
ශමාතශන්ිප ටිකා වගා කා් ගන්න ල්ධි ෂක නැයෙව, තමාතන්ශ  
සේ්රදායිකා ශගොල්තැන් කා් ගන්න ල්ධි ෂක නැයෙව ඉන්නවා. ශේ 
ල්ධි ට ඉඩේ අෂකකා් ශදදහස් ගණනෂක බුව ජායෙකා සමාතාගේව ට 

ශදනවා.  20 5 ශේ කණ්ඩුව කවාට පසශ්සේ තමාතයි  ශබ ද්ධ ල්හා් 
හා ශද්වා ගේ පනයෙන් වමකශමකගමාත ්ජමාතහා ල්හා් ට අයියෙ ඉඩේ 
ටිකා බදු දී යෙශබන්ශන්. ශේ කණ්ඩුව කවාට පුවව තමාතයි ශේවාට 

අනුමාතැයෙ   ැ ය යෙශබන්ශන්. එතශකාොට ශේ පාිපසිපකා අණ පනමක 
ු ආ ාඝන  කා් ා; පු්ා ල්දයා අණ පනමක ු ආ ාඝන  කා් ා; 
මාතධයමාත පිපස  ්අධිකාාිපශේ පිපස් අණ පනමක ු ආ ාඝන  කා් ා 

ශේ ල්ධි ට වයාපියෙ කා් ශගන  න්න පුළුවන්ද? ශමාතන්න, 
ුඩිෂකකාැපුකශර් ඉන්න දහස් ගණනෂක ටුනිුවන්ශ  ඉඩේ පිළිබඳ 
ඉ ආලීේ ටිකා; ශමාතන්න, වගා කාළ ඉඩේ ටිකා; ශමාතන්න, වමකශමකගමාත 

කි න ජනපදශේ වගා කා් ශගන ඉන්න ටුනිුවන්ශ  ඉ ආලීේ ටිකා. 
ඒ ල්ත්ෂක ශනොශවයි, ශමාතන්න, ශකාොටි ාග  ටුනිුවන්ශ  ඉ ආලීේ 
ටිකා. ශමාතොණ්ාග  දිස්ත්රිෂකකාශේ ඇයෙමාතශ ආ, ග බැද්ශදන් එහා 
පැමකතට අෂකකා් පන්දහස් ගණනකා ඉඩේව , අෂකකා් දහස ්

ගණනෂක වගා කාළ ශගොල්ශ ෝ අද වගාවෂක කා් ගන්න ල්ධි ෂක 
නැයෙව  ඉන්නවා.  

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේ ල්ධි ට ශව ආ සශ්සේ ඉඩේ 

පිළිබඳව ඇයෙශව ා  යෙශබන ්ර න්  ඉතා බ්පතළයි. අද 
වි ඹ ාණ්ඩුශවන් ඇයෙමාතශ ආ ප් ාන්ශට් න් සමාතාගමාතට ශදද්දී, 
බිබිශ න්, මාතඩු ආශ න්, මාතැදගටුන්, පදි ත ාශවන්, මාතහඔශ න්, 

ිපදීමාතාි  ැද්ශදන්,  මාතදී ාගනශ න්, කාන්දකාැටිශ න් අෂකකා  ්
62,500ෂක  නවා. ඒ ල්ධි ට බිබිශ ආ ඉඩේ ටිකා  Gazelle Ventures 
කි න සමාතාගමාතට ශදනවා. ඒ වාශ මාත අ් හේබන්ශතොට ව්ා  - 

මාතාගේ ව්ා - ල්කුණන ශකාොට  වැ ආ වාශ න් තවමක ඉඩේ 
අෂකකා් හමකදහස් ගණනෂක,  චීනශේ බුව ජායෙකා සමාතාගේව ට 
ශදන්න  නවා.  එකා අවස්ථාවකා ජනාධිපයෙ නමාතත්රීපා  විිපශසේන 

මාතැයෙතුමමාතා ශේදිකාාශේ යෙ ා ශගන ශසොයිසා මාතැයෙතුමමාතා එෂකත්ා 
ල්ශ ේ  ක්ාධනාවෂක කාළා. "හේබන්ශතොට ජනතාව ල්රුද්ධ නේ, 
ශව ආ සශ්සේ ජනතාව ළෙට එන්න, ශව ආ සශ්සන් ඉඩේ 
ශදන්නේ" කි  ා කිේවා. ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, අපි ශේ 

ඓයෙහාවිකා ්ර න්  කි න්ශන් ශවන ශමාතොකාෂකවමක නිසා 
ශනොශවයි. [බාධා කිරීමාතෂක] ගරු ල්ජිමක ල්ජ මුඛනි ශසොයිසා 
ඇමාතයෙතුමමාතනි, මාතශ  කාා   ගන්නවා නේ, මාතට ඔබතුමමාතාශගන් 

කාා    ශදන්න.  

මාතට ශේ ශව ාශේ ඉතා වැදගමක කාා්ණ ෂක මාතතෂක කා්න්න 
ඕනෑ. ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ඓයෙහාවිකා ශව ආ සශ්සේ 

සටන කි න්ශන් ශව ආ සශ්සේ ටුනිුවන්ශ  ශගොල්බිේව  අයියෙ යි.  

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා (වාරිමාර්ග 

හා ාලසම්ප්ත ක මනාකරණ අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா - நீர்ப்பாசன 

மற்றும் நீரக வளமூல முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, what is your point of Order? 

 

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශමාතතුමමාතා සාාව ශනොමාතෙ 
 ැේවා. ශමාතතුමමාතා කි නවා, මාතමාත  හේබන්ශතොටදී කාථා කා්න ශකාොට 

1575 1576 

[ගරු කර්. එේ. පද්මාත ුද  ාන්ත ගුණශසේකා් මාතහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉිනරිප්ත ගනොකරන ලී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 
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නමාතත්රීපා  විිපශසේන ජනාධිපයෙතුමමාතා දීටි ා කි  ා. එතුමමාතා දීටිශේ 

නැහැ. අශනෂක කාරුණ- [බාධා කිරීමාතෂක] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පද්මාත ුද  ාන්ත ගුණශසේකා් මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ඔබතුමමාතා කාථා 
කා්න්න.  

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

එතුමමාතා දීටි මක, නැතමක ඔබතුමමාතා ඒ කාථාව කිේවා. ඒ කාථාව 

රූපවාදීනිශේ ගි ා;  ශර්ඩි ශ ෝ එශකාන් ගි ා; පමකත්වි නුමක 
හත්වශට්ට ගි ා.  

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශව ආ සශ්සේ ඉඩේ සේබන්ධව  

සටන කි න්ශන්  8 8 ඇයෙ වුණු සටන.  8 8 ශකාොුවකුඹුශර්, 
මීගහපිටි  ්ශට්්ා , කිවුශ ආශගද් ශමාතොශහොට්ටා  සටන් කාශළේ 
ශව ආ සශ්සේ නිදහස ශවනුශවන් ල්ත්ෂක ශනොශවයි. ශද් ශේ 

ස්වාධිපතය, නිදහස ශවනුශවනුයි ඒ සටන කාශළේ.  බන වස් වන 
ල්ට ඒ සටනට අවුරුදු 200ෂක ශවනවා. අදමක ඒ සටන  රැේ පිළිරැේ 
ශදනවා.  

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ඔබතුමමාතා දන්නවා ඇයෙ, 

ශකාොුවකුඹුශර් ්ශට්්ා ශ  ප්ේප්ාව අද ඉන්ශන් ශකාොශහේද 
කි  ා. ල්ජ මුඛණි ශසොයිසා මාතැයෙතුමමාතනි, ඒ අ  අද ඉන්ශන් 
ශකාොශහේද කි  ා පුළුවන් නේ කි න්න. ශකාොුවකුඹුශර් 

්ශට්්ා ශ  මීමුඛමකතාශ  ප්ේප්ාව අද මාතඩකා පුශේ එකාමාත විාහ  
ගේමාතාන  වුණු ශකාොසශ්ගො ආ  ගශේ ඉන්නවා. අදටමක ඒ ටුනිුවන්ට 
ඉඩේ අයියෙ  නැහැ. මාතඩකා පුශේ එකාමාත විාහ  ගේමාතාන  වන 

මාතාග ගමාත ඉන්ශන්, ශසේනාපයෙශ න්, මාතැදිපිටිශ න් ගි  ටුනිසු්ව. ඒ 
ල්ත්ෂක ශනොශවයි, මීගහපිටි  ්ශට්්ා ශ  මීමුඛමකතන්ශ  
ප්ේප්ාව අද අේපා් දිසත්්රිෂකකාශේ පානේ පමකතුමවට ශව ා 

ඉන්නවා. තවමාතමක ඒ අ ට ඉඩේ අයියෙ  නැහැ. හැමාත තැනකාමාත 
යෙශබන්ශන් ඉඩේ පිළිබඳ සටනෂක.   8 5 කාන්දුඩ්ට ගිල්ුවශමාතන් 
පසශ්සේ  ශව ආ ස්ශසේ ජනතාවට විදු වුණු අසාධා්ණ  පිළිබඳව 

සාධා්ණ කාැෂකකුමාතෂක, ශේදනාවෂක ශව ආ ස්ශසේ ටුනිුවන්ට 
යෙශබනවා. ඒ නිසා ශේ ඉඩේ අයියෙ වන්ශන් ශව ආ ස්ශසේ 
ටුනිුවන්ට ටුස බුව ජායෙකා සමාතාගේව ට ශනොශවයි. ඒ බුව ජායෙකා 
සමාතාගේව ට ඉඩේ ශදන්න කාි න් ශව ආ සශ්සේ ශගො වන්ට ඉඩේ 

ශදන්න  කි න ඉ ආලීමාත අපි කා්නවා.  

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ඒ ල්ත්ෂක ශනොශවයි, ශේ 
ශව ාශේ එෂකත්ා වැදගමක ්රකාා  ෂක කි න්න ඕනෑ. ්රිතානයශේ 

දීටපු අගමාතැයෙව් කු වන ල්න්සට්න් කර්චි ආ  937දී කාළ ්රකාා  ෂක 
යෙශබනවා. ශේ ශව ආ සශ්සේ සටනමක එෂකකා බැ ශඳන නිසාමක, ශේ 
ශව ා ශේ  ඒකා වැදගමක  යි මාතා විතන නිසාමක  ඒකා කි න්න; 

අවධා්ණ  කා්න්න, මාතට අවස් ශදන්න. ශේ,  එතුමමාතා ප ස්තීනු 
්ාජකී  ශකාොටුසමාත හමුඛශේ කාළ ්රකාා  ෂක.  එතුමමාතා ශමාතශහමාත කි ා 
යෙශබනවා:  

"පිදුරු ශගොශ්ඩ  ැග විටින බ ආ ාට, ඌ ශකාොත්ේ කාා  ෂක 
එදී  ැග විටි මක එදී අයියෙ  ඌට දීටු ල්  යුතුම  යි මාතා පිළිගන්ශන් 
නැහැ. ශ ෝකාශේ බ වමක හා ුසස් ගණශේ  වඩා බුද්ධිමාතමක 
ජායෙ ෂක ඇල්මක ඔවුන් විටි තැන අ ආ ා ගැනීමාත ඔවුන්ට කාළ ව්දෂක 

ශ ස මාතා පිළිගන්ශන් නැහැ." 

අන්න එශහමාතයි ල්න්ස්ටන් කර්චි ආ  කිේශේ.  ටමක ල්ජිත 
කක්රමාතණ  කා්න්නට ුවදුුවයි, සාධා්ණයි කි  ායි  ල්න්ස්ටන් 

කර්චි ආ කිේශේ. ශව ආ ස්ශසේ ටුනිුවන්ශ  තවමාතමක යෙශබනවා, එදා 

අශප් ්ට ්රිතානයශේ  කාඩ සපමකතුමවට  ටමක ශව්ඡක ශව ාශේ 

ඉඳ ා යෙශබන ශේදනාවෂක. ුඩ්ට ඇතුමළු මුඛළු මාතහමක ජායෙ මාත 
 ටමක ශවන ශව ාශේ යෙබුණු කාැෂකකුමාත,   ශේදනාව තවමාතමක අශප් 
ටුනිුවන්ශ  විමක තුමළ යෙශබනවා. කාැමකත, ුදැ ආ  අ් ශගන  න 
ටුනිුවන්ශ  යෙශබන  එකාමාත ්රාර්ථනාව   ලි ාසනාරුඪ ගරු 

මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ඔවුන්ට   තමාතන්ශ  පවු  වීවමක කා් වමාතයි.   ඔවුන්ට  
ශහට දවශසේ    , මාතහ ශදකාන්න   වගා කා් ශගන වීවමක ශවන්න 
යෙශබන අයියෙ යි, නිදහසයි  ශේ නැයෙ ශේශගන  න්ශන්.  එමාත 

නිසා   ශේ ්ශට් කුමාතන පා කා ා පමක වුණමක, ඉදිිප ට කුමාතන 
පා කා ා නිර්මාතාණ  වුණමක, පා කා ාශ   වගකීමාත වන්ශන්, 
ශද් පා නඥ ාශ  වගකීමාත වන්ශන් ශේ ්ශට් නිදහස ශවනුශවන් 

සටන් කාළ ඒ ටුනිුවන්ශ  වීවන අයියෙ  ඉ ්ට කා් දීමාතයි.  ඔවුන්ශ  
අයියෙ ට  එශ්දීව කා්න ශේ පාපත් ක්රි ාදාමාත න්  වහාමාත 
නවමකවන්න කි ායි අපි ඉ ආ න්ශන්. ශේ ්ටට ගැ ශපන  

කශ ෝජන වයාපියෙ  එන්න ඕනෑ. කුරුණෑග ට කපු කාාර් 
ශකාොේපැනි වාශ  වයාපියෙ ශ න්න  එපා. "ශවොෂකස්වැගන්"   
කාර්මාතාන්ත ා ාව වාශ  වයාපියෙ ශ න්න  එපා.  ශමාතොන්ාග  
දිස්ත්රිෂකකාශේ,  පැ ආවමකත සීනි කාර්මාතාන්ත ා ාවටයි, ශසවනග  

සීනි කාර්මාතාන්ත ා ාවටයි  අෂකකා් පණස්  දාහෂක දැනටමක  
ශවන්ශව ායි යෙශබන්ශන්. පැ ආවමකතට අෂකකා් ල්විපන්දාහෂක 
ශවන්වුණා. ශසවනග ට අෂකකා් ල්විපන්දාහෂක ශවන්වුණා.  ඒ 

ල්ත්ෂක  ශනොශවයි. දීඟු්ානටමක අෂකකා් ල්විපන්දාහෂක ශවන්වුණා. 
කාන්තශ ආටමක  අෂකකා  ්ල්විපන්දාහෂක ශවන් වුණා. අද ඒ වයාපියෙ  
ඔෂකශකාොමාත අසාර්ථකා ශවටුන් යෙශබන්ශන්. ශහට පැ ආවමකත  

ල්කිණීශේ  ැයිස්තුමශේ යෙශබන්ශන්. ශහට  ශසවනග  ක තන  
ල්කිණීශේ  ැයිස්තුමශේ යෙශබන්ශන්. 20 6 වර් ශේදී  මුඛද ආ 
ඇමාතයෙතුමමාතා  කාළ ්රකාා ශේදී   කි න්ශන් ශමාතොකාෂකද? ශසවනග  

ල්කිණීශේ  ැයිස්තුමශේ; පැ ආවමකත  ක තන  ල්කිණීශේ  
 ැයිස්තුමශේ යෙශබන්ශන් කිේවා.  දැන්  ාන්තේ දීඟු්ාන 
නැන්ටිටුන්  යෙශබන  ශව ාව. කාන්තශ ආ තවමාත පටන් අ්ශගන  

නැහැ. ඒ සීනි  කාර්මාතාන්ත ා ා දියුණු කා්න්න.  ඒවා  දියුණු 
කා්නවා, ඒවා සාවර්ධන  කා්නවා හැ් ඌව-ශව ආ සශ්සේ ඉඩේ 
ශේ ල්ධි ට ල්නා  කා්න්න ශදන්න එපා.  

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, කණ්ඩු පාර් ්වශේ ගරු 

මාතන්ත්රීවරුන්ට අපි ඉතාමාත වග කීශමාතන් ශමාත  කි න්ශන්. ඒ වාශ මාත   
ශේ කාා්ණ මක  කි ා මාතශ  කාථා අවසන් කා්නවා. අශප් ගේව  
වැේ ටිකායි ශේ ල්නා  කා්න්ශන්. වැේ, අමුඛණු දහස් ගණනෂක 

ල්නා  ශවනවා. ශකාොටි ාග  වැශේ ්ර න්  මාතමාත කි න්නේ. 
ශකාොටි ාග  වැශේ ශපෝ කා ්රශද්   ල්නා  ශවනශකාොට, ගරු 
ල්ජ මුඛනි ශසොයිසා ඇමාතයෙතුමමාතා එකා දවසෂක ශහෝ  ගිදීන් ශේ වැශේ 

ශපෝ කා ්රශද්   ගැන ශසො ා බ ා යෙශබනවාද? එදී ල්නා   
ගැන  වාිපමාතාර්ග ශදපාර්තශේන්තුමව  පරීෂක ණ ෂක කා  ්
යෙශබනවාද? වාිපමාතාර්ග අධයෂක  ජන්ා ආව් ා පරීෂක ණ ෂක   

කා් යෙශබනවාද? පරීෂක ණ ෂක නැහැ. මාතමාත ශමාතොන්ාග  වාිපමාතාර්ග 
අධයෂක ව් ා ගිදීන්  හේබ  වුණාට පස්ශසේ කිේවා, ඊළෙ දවශසේ 
පිපෂක ණ  පටන් ගන්නවා  කි ා. වැශේ ශපෝ කා ්රශද්  යි 
වැශේ ඉහමකතෑවයි ල්නා  ශවන තුමරු තමුඛන්නාන්ශසේ ා බ ා ශගන  

විටි ා. කිවිමාත ක්රි ා මාතාර්ග ෂක ගමකශමක නැහැ. අද අපට වැවෂක ඉයෙිප 
වන්ශන් නැහැ. ඉයෙහාසශේ ්ජදරුශවෝ අපට ඉයෙිප කාශළේ වැවයි. 
වැශේ යෙශබනවා, මාතහා නිර්ටුත ෂක. වැවට යෙශබනවා, මාතඩ 

ශසොශ්ොේවෂක. වැවට යෙශබනවා, ශගොඩ ශසොශ්ොේවෂක.  වැශේ 
කාන්දෂක යෙබුණා. ඒ ල්ත්ෂක ශනොශවයි, වැේ වැටි යෙබුණා;  බිශසෝ 
වැටි යෙබුණා;   ්ළ පනාව යෙබුණා; ිපදී බැටු යෙබුණා; පිට වාන  

යෙබුණා; ඇතුමළු වාන යෙබුණා; ඉස්වැටි  යෙබුණා; කාි ගු  බැටු 
යෙබුණා;  කුළු වැේ යෙබුණා; ඉහමකතෑවෂක යෙබුණා. අද වැේව ට  
ඒවා නැහැ. තමුඛන්නාන්ශසේශ  අමාතාතයාා ශ න් අද වැේ හා්නවා. 

වැේ ව  හ්ානවා. නමුඛමක තමුඛන්නාන්ශසේ ශසො ා  බ න්න,   ඒ 
යෙශබන ්රයෙසාසක්ා්ණවි න් ශව ා යෙශබන්ශන් ශමාතොකාෂකද කි ා. 
්ාත්රිවැව වැශේ අඩි පහෂක හ ෂක  ටට  හා් යෙශබනවා.  
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පාර්ි ශේන්තුමව 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා කාථාව අවසාන කා්න්න. 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එයින් කා්න්න යෙශබන්ශන් ශ්ොන් මාතඩ  අයින් කා්න  එකා 

ශනොශවයි.  වැශේ වැි  ටිකා හා්ා  ඒශෂක මාතහා ජාවා්ේ ඇයෙ 

ශවනවා කි න එකායි ්රශද් ශේ ජනතාව  අපට කි න්ශන්. එමාත 
නිසා ලි ාසනාරුඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, එමාත ්ර න්  අපි 
තමුඛන්නාන්ශසේ ා ඉදිිප ට ශගනාශේ. ඇයෙමාතශ ආ 'ප් ාන්ශට් න්' 

සමාතාගමාතට දී යෙශබන ශමාත වයාපියෙ  පිළිබඳ පුළු ආ පරීෂක ණ ෂක 
කාළ යුතුම නිසායි. මාතධයමාත පිපස් අධිකාාිප , පු්ාල්දයා 
ශදපාර්තශේන්තුමව, ශබ ද්ධ කාටයුතුම ශකාොමාතසාිපස්තුමමාතා ඒ ල්ත්ෂක 

ශනොශවයි,  වි ලු ක තන මාතැදිහමක වුණු පරීෂක ණ ෂක විදු කාළ 
යුතුමයි. පු්ා ල්දයා කඥාපනත ු ආ ාඝන  වුණාට නීයෙමාත  ක්රි ා 
මාතාර්ග  කා්න්න. වාිපමාතාර්ග කඥාපනත ු ආ ාඝන  කාළාට නීයෙ  

ඉවල  කා්න්න.  පාිපසිපකා පනත ු ආ ාඝන  කාළාට නීයෙ  ඉවල 
කා්න්න. 

 ඒ ල්ත්ෂක ශනොශවයි.  ඒ ශගො වන්ට ඉඩේ ශදන්න.  අපි 25 

වනදා ශමාතොන්ාග  දිසත්්රිෂක ශ ආකාේ කාාර් ා ශේදී සාකා්ඡඡාවෂක 
ඉ ආ ා යෙශබනවා. ඒ සාකා්ඡඡාවට ජනාධිපයෙතුමමාතාශ , 

අගමාතැයෙතුමමාතාශ   අවධාන  ශ ොමුඛ කා්න්න. ්ජශේ අවධාන  

ශ ොමුඛ කා්න්න. එශහමාත නැමකනේ ඒ කාා්ණ  අනිවාර් ශ න්මාත 
සටනෂක ශවනවා  කි ා සඳහන් කා්න අත්, අවසාන ව ශ න් 

අශප්  ාකාා ශේේ අඩල්ශේ ගීතාාජන කුඩි ගමාත ි  න   ද ි පි කා 
ශකාො ටසෂක කි ටුන් මාතශ  කාථාව අවසන් කා්නවා.  

"අපට දුප්පමකකාශේ අඩිශේ රැී  විටින්නට විදු  ව ඇමකශමක ශවන 
ශමාතොකුමක  නිසාවමක  ශනොශවයි. එයින් ගැ  වශේ  ුපා  මාතාර්ග 

ශසො න්නට ශනොහැකිව ඇමකශමකමක ශේ ්ශට් ඇතැේ 

ශද් පා නඥ න්ශ මක නි ධාිපන්ශ මක විමකයෙකා න්ශ මක, 
 ාස්ත්රඥ න්ශ මක ඇට, ටුදුළු, මාතස්, නග්,ශ ආ පු්ා  දිවශගොස් කාා 

වැදී ඇයෙ ශේ  ටමක ල්ජිත වහ ආ චින්තනශේ අනුහස නිසාමාත .  
 ටමක ල්ජිත වහ ආාාව  අශප් ගේව  ටුනිුවන් දෂකවාමාත ල්දීදී ශගොස ්

යෙශබන්ශන් ශේ ්ශට් ශද් පා නඥ න්ශ මක, විමකයෙකා න්ශ මක, 
 ාස්ත්රඥ න්ශ මක දැනුමාත හිපහැටි ශ ොදා ශනොගමක නිසා . 

වාිපමාතාර්ග ශදපාර්තශේන්තුමශේ, පු්ාල්දයා ශදපාර්තශේන්තුමශේ 

පාිපසිපකා අණ පනමක දැන්   ආ පැන ගිදී ආ ා යෙශබන්ශන්. ඒ   ආ 
පැන ගි  අණපනමක හදා යෙශබන්ශන් ුවද්දාශ  කාා ශේ. වාිපමාතාර්ග 

කඥාපනත හැදුශේ ුවද්දාශ  කාා ශේ. වන සමකමකව හා වන 
සා්ෂක ණ කඥා පනත හැදුශේ ුවද්දාශ  කාා ශේ.  

ඒ ල්ත්ෂක ශනොශවයි. වන සමකව හා විෂක  තා ක්ෂක ණ 

කඥා පනත හැදුශේමක ුවද්දාශ  කාා ශේ. ඒ කඥා පනමකවි න් 
අ ශප් වැව, අමුඛණ, ගහ ශකාොළ ඇතුමළු අශප් ්ශට් පිපස්  

රැශකාන්ශන් නැහැ. අශප් ශගොල්තැන් රැශකාන්ශන් නැහැ. අශප්  ව 
ශගොල්තැන රැශකාන්ශන් නැහැ. අශප් සාේ්රාදයිකා ශගොල්තැන 

රැශකාන්ශන් නැහැ. ඒ ශගොල්තැන් ල්නා  වන තැනට ශේ 
අණපනමක වග කි නවා  කි න කාා්ණ මක මාතා මාතතෂක කා්නවා.  

ඇයෙමාතශ ආ, ශකාොටි ාග  ්රශද් ශේ ජනතාවශ  වීවන අයියෙ  ඉ ට් 

කා්න්න වහාමාත ශේ පා කාශ ෝ ුමකත් ශදන්න කි න කාා්ණ මක 
මාතතෂක කා්ටුන් මාතා නවයෙනවා. ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, මාත ට 

ශව ාව  බා දීමාත සේබන්ධශ න් තමුඛන්නාන්ශසේට ශබොශහොමාත 
ස්තුමයෙයි. 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළෙට, ශ ෝජනාව ස්ථි් කිරීමාත, ගරු ල්මාත  ව් දිසානා කා 
මාතැයෙතුමමාතා. 

 
ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විමලවීර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, මාතට  ැ ය යෙශබන කාා   

ශකාොපමාතණද? 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාතාට ටුනිමකතුම හත්කා කාා  ෂක යෙශබනවා. 
 
[අ.ාා. 3.08] 

 

ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විමලවීර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේ යුග මාත මාතහ ශපොශළොව, 
ජ  , දීරුඑළි , ටුනිසා, වන වී වන් ගැන කාථා කා්න යුග ෂක 
බවට පමක ශව ා යෙශබනවා. ශේ අල්ශ ෝජනී  බැී මාත බි ශඳන්න 

බි ශඳන්න ශේ සාාව තුමළමක, ශමාතයින් එළිශේමක, මාතහ පාශර්මක සටන් 
අ්ගළ ඇල්ශළටුන් යෙශබනවා. ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි,  
ටුිපස් ශගොල්ශ ෝ, ගේටුිපස ් ශගොල්ශ ෝ, බු මක ශගොල්ශ ෝ,  ව 

ශගොල්ශ ෝ, කිිප   ශගොල්ශ ෝ කි න ශේ ඔෂකශකාෝමාත ශගොල්ශ ෝ පා්ට 
එන්ශන් මාතා ශේ කි න ටුනිසා, ජ  , මාතහ ශපොශළොව, දීරුඑළි , 
වාත  අත් යෙශබන සේබන්ධතාශේ අල්ශ ෝජනී  බිඳ වැටීමාත 

නිසායි. ගරු ල්ජිමක ල්ජ මුඛණි ශසොයිසා ඇමාතයෙතුමමාතනි, අශප් ්ශට් 
පිපස් ඇමාතයෙ ධු්  ද්න්ශන් අයෙගරු ජනාධිපයෙතුමමාතායි. ශේ 
ශමාතොශහොශමක අපි මාතහවැි  ගෙ දිශ  ගිශ ොමක ශපශනනවා, ටුනිුවන් 
නානවා වාශ  වැි  ශගොඩ දමාතන කකාා් . හැමාත ඇළකාමාත, 

ශදොළකාමාත වැි  ශගොඩ දමාතනවා. අේපා් දිස්ත්රිෂකකා  නිශ ෝජන  
කා්න ද ා ගමාතශ  ඇමාතයෙතුමමාතා විටි ා නේ කි යි, එතුමමාතා අේපා්ට 
 න පා් ශදපැමකශමක කාැ   යෙශබනවා කි  ා. හැබැයි, එතුමමාතා 

ශබොශහෝ ශව ාවට  න්ශන් ගුවනින්. ගුවනින්  නශකාොට එතුමමාතා 
කි න්ශන් මාතැද කාැ   නැහැ, තට්ට ෂක යෙශබන්ශන් කි  ා. පා් 
ශදපැමකශමක කාැ   යෙශබනවා, නමුඛමක මාතැද කාැ  ෂක නැහැ. ශේ 

ල්ධි ට පිපස්  සේපූර්ණශ න් ල්නා  වනශකාොට නා   නවා, 
ගාවතුම් ග නවා, නි ෙ එනවා.  

මාතමාත ගරු ල්ජිමක ල්ජ මුඛණි ශසොයිසා ඇමාතයෙතුමමාතාව ස කානන්ශන් 

ශව ආ සශ්සේ පුශතකු ල්ධි ටයි. ඉස්ස් මාතමාත එතුමමාතාට කද් ට 
කි න්ශන් "ශව ආ සශ්සේ ශවඩි හඬ" කි  ායි. අද ශව ආ සශ්සේ 
අෂකකා් දහස් ගණනකා  ඳු කාැ ෑ එළි කා්නවා; මාතහ කාැ ෑ එළි 
කා්නවා. ඩී.එස්. ශසේනානා කා මාතැයෙතුමමාතා ශේ ්ශට් මාතහා ජ ා   

වන "ශසේනානා කා සමුඛද්ර " හැදුශේ අේපා් දිස්ත්රිෂකකාශේ 
ටුනිුවන්ටයි. ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේ මාතහා සමුඛද්ර  
ශපෝ ණ  වන ජ  ශපෝ කා ්රශද්   අද ුෂක වවන්න එළි 

කා්නවා.  

අශප් ුද   ාන්ත ගුණශසේකා් මාතැයෙතුමමාතා ශගනා කා ආ තැ යශේ 
ශ ෝජනාව මාතා ස්ථි් කා්නවා. අපි ඔෂකශකාෝමාත ගශේ ටුනිසු්ව. අශප් 

තාමකතා අමුඛඩ ශකාටි  ගහශගන, නි  ්ුඩ ඉඳශගන, වෂකකාශඩන් 
අත ශහෝදා ශගන බමක කාාපු ශකාශනෂක. අශමක කා  ් ගැට යෙශබන 
එවන් ශගොල් න්ශ  පුශතකු ල්ධි ට ශේ ශග ්වනී  සාාශේ මාතමාත 

කි න්න කාැමාතැයෙයි, ශේ මාතහා පිපස් ල්නා   අපි කාවුරුමක එකාතුම 
ශව ා නත් කා්න්න ඕනෑ  කි  ා. ශේකා වසන් කා්න්න 
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හදන්න එපා. වමකශමකගමාත ්ාජමාතහා ල්හා්ශේ නා කා ස්වාමීන්ද්ර න් 

වහන්ශසේට අයියෙ ෂක යෙශබන්න පුළුවන්, ුන්වහන්ශසේශ  
නින්දගශේ ඉඩේ ුවද්ශදකුට නැමකනේ ශකාොේපැනිකාා්ශ කුට 
ශදන්න. හැබැයි, ඒ මිටුශේ සැබෑ ුරුමාතෂකකාා් න් වන්ශන් 
ශව ආ සශ්සේ, ඇයෙමාතශ ආ ජනතාවයි.  

ගරු ඇමාතයෙතුමමාතනි, දුවලගැමුඛණු ්ජතුමමාතා ්ට නිදහස් කා් ගැනීමාතට 
යුද්ධ ට සූදානේ වනශකාොට එතුමමාතාශ  මාත ආි   වා ශව ආ ස්ශසේ 
සහ දිගාමාතඩු ආශ ආ තමාතයි ධානය වගා කා්න්න කාටයුතුම කාශළේ කි  ා 

ඔබතුමමාතාමක දන්නවා ඇයෙ. එතැනට ඇල් ආ ා දුවලගැමුඛණු ්ජතුමමාතා 
කිේවා ලු, "දැන් නේ ඇයෙ, මාතශ ආ" කි  ා. ඒකායි ශේ ගමාතට 
"ඇයෙමාතශ ආ" කි  ා කි න්ශන්. ගරු ඇමාතයෙතුමමාතනි, දැන් ඇයෙමාතශ ආට 

ශමාතොකාෂකද ශව ා යෙශබන්ශන්? දැන් වි ලු ශදනාටමාත කි න්න 
ශවන්ශන් "මාතදිමාතශ ආ" කි  ායි.  

ශේ "මාතදිමාතශ ආ", "නැයෙමාතශ ආ" යෙශබන ශකාොටි ාග  වැව ල්නා  

නේ, එතැන යෙශබන ගහ ශකාොළ සතා විවුපාවා ල්නා  නේ, ටුනිසා 
හා මාතහ ශපොශළොව අත් ඇයෙ අල්ශ ෝජනී  සේබන්ධතාව බිඳ 
වැශටනවා නේ ගරු සාානා කාතුමමාතනි, ඇයෙමාතශ ආ ටුනිස්ුවමක ශහට 
අනිද්දා ඉඳ ා පා්ට එයි. ඒ දර් න රූපවාදීනිශ න් දකින්න 

ඔබතුමමාතන් ා කාැමාතැයෙ ශවයිද? 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් කාථාව අවසන් කා්න්න, ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි.  

 
ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විමලවීර ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு டீ.ா.ீடபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ශහොඳයි, ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි.   

ශේකා තමාතයි තමකමකව . ගරු සාානා කාතුමමාතනි, මාතමාත දැන් 
ටිකාකාට කාි න් අශප් ජ න්ත සමාත් ව් මාතන්ත්රීතුමමාතාමක එෂකකා 
වැි කාඩ දී්ශගද් දීටිශේ. මාතමාත ශේ තමුඛන්නාන්ශසේට ශදොස ්

කි නවා ශනොශවයි, මාතා ටුත්ර ගරු සාානා කාතුමමාතනි. 
තමුඛන්නාන්ශසේ ාශ   හ පා න කණ්ඩුව කවාට පුවව අපි 
වැඩිශ න් ඉන්ශන් වැි කාඩයි, මාතැගවින් එශකායි, අලුමකකාශ්ඩ 

ුසාල්ශ යි, ශකාොවලව ුසාල්ශ යි තමාතයි. ඊශේ අශප් අජිමක පී. 
ශපශර්්ා නිශ ෝජය ඇමාතයෙතුමමාතා ශබොශහොමාත ්රීයෙ ්රශමාතෝදශ න්, 
බුද්ධා ේබන ්රීයෙශ න් කාථා කාළා, ශේ ්ශට් ජනාධිපයෙ 
ශ ආකාේව් කුට අමුඛඩ  ගස්ස ා ිපමාතාන්්ඩ එශෂක යෙ ාශගන 

ඉන්නවා  කි  ා. හැබැයි, අපි අශප් හිද  සාෂකෂි ට තට්වල කා් ා 
අහමුඛ.  ි මක  ව්තුමාග කි න්ශන් කාවුද? රුපි  ආ ටුි  න 600කා ුවදු 
ශ්දි ශබදපු  ි මක  ව්තුමාග තමාතන්ශ  ක්ඡචිට, අේමාතාට, බිිපඳට වි ආ 

ගන්න ශ්දි කාෑ ආ ෂක දී ා නැහැ. ඒ  ි මක  ව්තුමාග අද ඉන්ශන් 
බන්ධනාගා්ශේ ජේපර් එකා ගහශගනයි. ශේ ්ශට් ඉන්න 
කණ්ඩුශේ වි ලුමාත නි ධාිපන්ට මාතමාත ශේ ශග ්වනී  සාාශේ විට 

ශමාතන්න ශේ කාා්ණ  කි න්න කාැමාතැයෙයි. ඔබ ශද් පා න 
නා කාශ ෝ කි න කිවි ශද ෂක කා්න්න එපා, දීශර්  න්නයි 
ශවන්ශන්.  ි මක  ව්තුමාග ගමකශමක පිපපා න තීන්දුවෂක ශනොශවයි, 

ශද් පා න ල්ධා කාශේ තීන්දුවෂක. 20 4 මාතාර්තුම මාතාසශේ ගමකත 
තීන්දුවට, ජනාධිපයෙව්ණ ෂක ශප්න ශතෂක මාතාන කා ශනොයෙබුණු 
අවස්ථාවකා ගමකත තීන්දුවට  ි මක  ව්තුමාග දීශර් දැේමාතා. 
ශකාොටි ාග  ටුනිුවන්, ඇයෙමාතශ ආ ටුනිුවන්, ශේ  ් ශට් ශගොල් න් 

 ෂක  ගණනෂක මාතහ පාශර් ඉන්ශදද්දි, තමුඛන්නාන්ශසේ ාශ  
කණ්ඩුව ත්රිකුණාමාත ශේ ්රීමාතා සමාතාගමාතට  982දී ඉඩේ අෂකකා්  
බද්දට දී ා යෙශබන්ශන් අවුරුද්දට රුපි  ආ ශදශෂක කුි  ටයි, ගරු 

සාානා කාතුමමාතනි. මාතමාත නැ ශෙනදී  ් පළාශමක විටි ඉඩේ 
ඇමාතයෙව් ා.  ත්රිකුණාමාත ශේ ඉඩේ ටිකා රුපි  ආ ශදශෂක බද්දටයි 
දී ා යෙශබන්ශන්. ශේ ්ශට් ටුනිුවන්ට පාන් පිටි කාවන්න, 

තමුඛන්නාන්ශසේ ාශ  කණ්ඩුව කාා ශේමක -20 5/20 6 කාා   

තුමළ- ඒ ්රීමාතා සමාතාගමාතටමාත රුපි  ආ ශකාෝටි 3,000කා බදු සහන දී ා 
යෙශබනවා. හැබැයි, ශකාොටි ාග  ටුනිහාට, ඇයෙමාතශ ආ ටුනිහාට 
පා්ට බදීන්න විද්ධ ශව ා යෙශබනවා. මාතා ටුත්ර කද්ණී  
ඇමාතයෙතුමමාතනි, ඒ නිසා මාතට කි න්න යෙශබන්ශන් ශමාත්ඡක්යි. 

"ශව ආ සශ්සේ ශවඩි හඬ, ඔබ දැන් අවදි ශවන්න, ල්ධා කාශේ 
තීන්දුව ට අනුව වැඩ කාශළොමක ශේ ්ශට් ජනතාවට, නි ධාිපන්ට 
දීශර්  න්න ශවයි, ජේපර් ගහන්න ශවයි." ශේ  හ පා න 

කණ්ඩුව දුන්න කදර්   ඒකායි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළෙට, ගරු ශේ.එේ. කනන්ද කුමාතා්විිප මාතන්ත්රීතුමමාතා. 
ඔබතුමමාතාට ල්නාඩි 5කා කාා  ෂක යෙශබනවා.  

[අ.ාා. 3. 5] 

 
ගු ගේ. එම්. ණන් ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு ரஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශව ආ ස්ශසේ ඉපදුණු ටුනිුවන් 
හැටි ට අශප් පද්මාත ුද  ාන්ත ගුණශසේකා් මාතැයෙතුමමාතා හා 
සමාතානවමාත අශප් පළාත ගැන අපට කද් ෂක යෙශබනවා; 

කාැෂකකුමාතෂක යෙශබනවා. අපි අශප් ්රශද් ශේ දියුණුව ්රාර්ථනා 
කා්නවා. ශේ වයාපියෙ  පිළිබඳව එතුමමාතා කියූ කාා්ණා ශදකා ගැන 
මාතමාත දිසත්්රිෂක සේබන්ධීකා්ණ කාටුවල රැස් වශේදී සාකා්ඡඡා කාළා. සමාත 
සාාපයෙවිප  හැටි ට අශප් ුවශේධා වී. ජ ශසේන මාතැයෙනි මක එ ට 

සහාාගි වුණා. ශේ කි පු කාා්ණා එකාෂකවමක ගැන අපි දැනුවමක 
වුශණ් නැහැ. පද්මාත ුද  ාන්ත ගුණශසේකා් මාතන්ත්රීතුමමාතනි, දිසත්්රිෂක 
සාවර්ධන කාටුවල රැස ්වමාතකා ඔබතුමමාතා ශේ කාා්ණා ගැන කාථා 

කා්නවා මාතට මාතතකා ඇයෙ කාා  කාට මාතමාත දැෂකශෂක නැහැ. අප 
දැනුවමක වුණු පු්ාල්දයාව සේබන්ධශ න් යෙශබන ්ර න් සහ අනිෂක 
්ර න් ගැන අප සාකා්ඡඡා කා් ා, ල්ශ ේ ශ න්මාත ශේ වයාපියෙ  

නිසා ශගොල් මාතහමකවරුන්ට  ේ හානි ෂක ශවනවා නේ, ඒ අ ට 
ල්කා ආප ෂක හදන්න අප  ැහැස්යෙ කා් ා, නි මාත කා් ායි යෙබුශණ්.  

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේ ගැන දිසත්්රිෂක ශ ආකාේතුමමාතාට පූර්ණ 

වාර්තාවෂක  වා යෙශබනවා. ජූි  මාතාසශේ  7වැනි දා තමාතයි මාතමාත ශේ 
ගැන පළමුඛවැනි වතාවට දැනුවමක වුශණ්. අප අද ශේ කාථා 
කා්න්ශන් සැප්තැේබර් මාතාසශේ. ජූි  මාතාසශේ  7වැනි දා ඒ ල්ස්ත  ්
එවා යෙශබනවා. ජූි  3 වැනි දාමක එවා යෙශබනවා. ඒ ල්ධි ට දිගින් 

දිගටමාත වි ලු වාර්තා එවා යෙශබනවා. එමාත නිසා ඉදිිප 
සේබන්ධීකා්ණ කාටුවල රැස ්වශේදී ශේ ගැන කාථා කා්න්න පුළුවන්.  

 

ගු ගේ. එම්. ණන් ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு ரஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේ ගැන කාි න් අප සාකා්ඡඡා කා  ්
තී්ණ ෂක ගමකතා. ල්ශ ේ ශ න්මාත ශගොල් මාතහමකවරුන්ට හානි ෂක 

ශවන්න බැහැ. ඒ වාශ මාත පු්ාල්දයාව සේබන්ධශ න් යෙශබන ඔ  
්ර න්  ශබොශහොමාත ශපොඩි ්ර න් ෂක. ඒ ගැන පු්ාල්දයා 
ශදපාර්තශේන්තුමව සමාතෙ සාකා්ඡඡා කා් ා, අප වයාපියෙ වාර්තාවෂක 

අ්ශගන යෙශබනවා.   

මාතමාත ශමාතන්න ශේ කාා්ණ මක කි න්න ඕනෑ. ගරු පද්මාත 
ුද  ාන්ත ගුණශසේකා් මාතන්ත්රීතුමමාතනි, දැන් ඔබතුමමාතා කියූ පිපදිමාත 

ශමාතොණ්ාග  දිස්ත්රිෂකකා  කි න්ශන් අවුරුදු 200ෂක යෙසශ්සේ 

1581 1582 



පාර්ි ශේන්තුමව 

අධි්ාජයවාදීන්ශගන් බැට කාා ා කිවිමාත සාවර්ධන ෂක ශනොවුණු 
්රශද්  ෂක. හැබැයි, තවමාතමක අප ශද් පා න ශේදිකාාශේ කාථා 
කා්න්ශන් ශමාතොකාෂකද? ශේකා දුප්පමකමාත දිස්ත්රිෂකකා . ඒ වුණාට ල් ා  

මාත ආ මාතා  ෂක වාශගයි අප ශේ ්රශද්   ගැන කාථා කා්න්ශන්.  ශේ 
දුප්පමකකාමාත නැයෙ කා්න්න අප වැඩ පිළිශවළෂක හදන්න ඕනෑ. 
වි ඹ ාණ්ඩුව කි න්ශන්  ාකාාශේ යෙශබන දුප්පමකමාත ්රාශද්ය   

ශ ආකාේ ශකාොට්ඨාසවි න් එකාෂක.  ශේ ක්රි ාදාමාත  ශවනස් කා්න්ශන් 
නැයෙව අප ශේ ගැන කාථා කා් ා වැඩෂක නැහැ. හැමාත දාමාත අප කා්පු 
ල්ධි ට ශේ සාේ්රදායිකා ශගොල්තැශන් ඉඳශගන කාවදාවමක ඒශකාන් 

අපට ශගොඩ එන්න හේබ වන්ශන් නැහැ. අප ශමාතන්න ශේ ශද්ව ආ 
ගැන දැනුවමක ශවන්න ඕනෑ. හේබන්ශතොට ව්ා  සහ මාතමකත  
ගුවන් ශතොවල ශපොශළේ සාවර්ධන මක එෂකකා ඉස්ස්හට එදී 

්රයෙ ාා   ැශබන්ශන් ශමාතොණ්ාග  දිස්ත්රිෂකකා ට නේ, ඒ ගැන 
අද අප සන්ශතෝ  ශවනවා.  

ඔබතුමමාතා ශමකරුේ ගන්න, ශේ වර්තමාතාන ප්ේප්ාව අතට කපුව 

කාැමකතෂක, ුදැ ආ ෂක දීශේ අව යතාවෂක අපට නැහැ. 

ශද් පා නඥ න් හැටි ට අපි ඊට එහා කා ආපනා කා්න්න ඕනෑ. 

ශේ තරුණ තරුණි න්ට ඉසස්්හට  ැශබන අධයාපන ට 

ගැළශපන රැකි ා අවසථ්ා අපි අනිවාර් ශ න්මාත ඇයෙ කා්න්න 
ඕනෑ. මීට කාි න් කාථා කාළ, අේපා් දිස්ත්රිෂකකා  නිශ ෝජන  

කා්න අශප් ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා කිේවා,  ව ශගොල් ා එළි ට බදීනවා, 

ගේටුිපස් ශගොල් ා එළි ට බදීනවා කි  ා. ශමාතොකාෂකද ශේ ්ර න් ? 

ඒ ්ර න්  තමාතයි, තමාතන්ට  ාා ෂක  බන්න පුළුවන් ල්ධි ට තමාතන් 

නි ප්ාදන  කා්න ශගොල් ද්රවය ල්කුණාගන්න බැිප  වමාත. නමුඛමක, 

අවුරුදු යෙස ් ගණනෂක ඈත අතීත ට දිශවන ශමාතොණ්ාග  

දිස්ත්රිෂකකාශේ ුෂක වගාව සේබන්ධව අද අපට කඩේබ් ශවන්න 
පුළුවන්; සන්ශතෝ  ශවන්න පුළුවන්. පළමුඛවන වතාවට අශප් 

්ජශ න් ුෂක සඳහා රුපි  ආ 5,000කා සථ්ි් ටු ෂක නි මාත කා් ා 

යෙශබනවා. අද අපි මාතාග  සමාත් ව් ඇමාතයෙතුමමාතාමක එෂකකා කාථා කාළා. 

ඉදිිප අ  වැ  සඳහා අපි ශ ෝජනා ඉදිිපපමක කාළා. ශමාතොණ්ාග  

දිස්ත්රිෂකකා  නිශ ෝජන  කා්න මාතන්ත්රීව්ශ ෂක ල්ධි ට ගරු පද්මාත 

ුද  ාන්ත ගුණශසේකා  ් මාතන්ත්රීතුමමාතාට මාතමාත මාතතෂක කා්න්න 
කාැමාතැයෙයි, ශපොශහෝ සහනාධා්  ුෂක ශගො වන්ටමක  බා ශදන 

ශ සට එදීදී අපි ඉ ආලීමාතෂක කාළ බව. ඔබතුමමාතන් ා කාථා කා්න්න 

ඕනෑ ශේ ගැන ශනොශවයි. වැ ආ වාශේ හදන්න යෙබුණු ගුවන් 

ශතොවලශපොළ බ හමකකාා්ශ න් අ්ශගන ගිදී ආ ා හේබන්ශතොට 

හදනශකාොට, ඒකාට ල්රුද්ධවයි ඔබතුමමාතන් ාට කාථා කා්න්න 

යෙබුශණ්. එදා එ  ක්රි ාමකමාතකා කාළා නේ අද ශමාතොණ්ාග  

දිස්ත්රිෂකකාශේ ල්ත්ෂක ශනොශවයි, ඌව පළාශමකමාත සාවර්ධන  ඇයෙ 
ශවන්ශන් එතැනින් බව මාතා මාතතෂක කා්නවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, කාථාව අවසන් කා්න්න. 

 
ගු ගේ. එම්. ණන් ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு ரஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

මාතමාත තවමක කාා්ණ ෂක කි න්න ඕනෑ. ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, 
ඔබතුමමාතන් ාට ්ර න් යෙශබනවා නේ, ඒ ්ර ්න ගැන කාථා කා්න්න 
නි ච්ිත ස්ථාන ෂක යෙශබනවා. ඒ සථ්ානශේදී කාථා කා්න්ශන් 

නැතුමව ශේ පාර්ි ශේන්තුමවට අද ඇල්මක කාථා කාළාට, ඒ ක්රි ාදාමාත  
එශහමාත පිටින්මාත ශවනස් කා්න්න පුළුවන් කාමාතෂක නැයෙ බවමක, ශේ 
්ර න්  සාකා්ඡඡා කා් ා ල්සඳා ගන්න පුළුවන් බවමක එතුමමාතාට 

මාතතෂක කා්ටුන්, මාතා නිහඬ ශවනවා. 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, මාතශ  නමාත කි පු නිසා මාතමාත  ේ 

පැහැදිි  කිරීමාතෂක කා්න්න ඕනෑ. දිස්ත්රිෂක සේබන්ධීකා්ණ කාටුවලශේ 
ඉදිිප නයා  පත්ර ට ශේ කාා්ණ  ඇතුමළු ශව ා යෙශබනවා. එශහමාත 

යෙශබද්දී ශමාතතුමමාතා ශමාතශහමාත කි න එකා තර්කාානුූල  ශද ෂක 
ශනොශවයි. පුවගි  ජූි   7 වැනිදායින් පසශ්සේ -මාතමාත ශේ ්ර න් ට 
මාතැදිහමක වුණාට පසශ්සේ- තමාතයි ශේ කාා්ණාව සේබන්ධව පු්ා 

ල්දයා පරීෂක ණ ෂක ශවන්ශන්; ශබ ද්ධ කාටයුතුම ශකාොමාතසාිපස්ශ  
පරීෂක ණ ෂක ශහෝ වාිපමාතාර්ග ශදපාර්තශේන්තුමශේ පරීෂක ණ ෂක 
ශවන්ශන්. ඒ නිසා ඉදිිප දිස්ත්රිෂක සේබන්ධීකා්ණ කාටුවලශේදී ඒ 
ගැන සාකා්ඡඡා කා්න්න පුළුවන්. ඒ ගැන ්ර න් ෂක නැහැ. ඒ 

්රශද් ශේ වාිපමාතාර්ග දියුණු කා්න්න සැ ැස්මාතෂක ඕනෑ ටුස, ඒ වැේ 
අමුඛණු ල්නා  වන- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළෙට, ගරු ල්ජිත ශේරුශගොඩ මාතන්ත්රීතුමමාතා. ඔබතුමමාතාට ල්නාඩි 

තුමනකා කාා  ෂක යෙශබනවා. 

     

ගු විජිත ගේුගගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි,- [බාධා කිරීමාතෂක] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ල්ජිත ශේරුශගොඩ මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ඔබතුමමාතා කාථා කා්න්න. 

 
[අ.ාා. 3.20] 
       
ගු විජිත ගේුගගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித ரபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, මාතට කාථා කා්න්න අවසථ්ාව 
 ැශබනවා නේ ශහොඳයි. ශමාතොකාද, ල්නාඩි තුමනකා කාා  ෂක පමාතණයි 

යෙශබන්ශන්.  

මාතා දීතන ල්ධි ට ගරු පද්මාත ුද  ාන්ත ගුණශසේකා  ්
මාතන්ත්රීතුමමාතා කි පු කාා්ණ  ශබොශහොමාත වැදගමක. ගරු කනන්ද 
කුමාතා්විිප මාතන්ත්රීතුමමාතා ශමාතොනවා කිේවමක, එතුමමාතාටමක කා්න්න 

ශද ෂක නැහැ. ශමාතොකාද, ශේ  හ පා න කණ්ඩුශේ ්රයෙපමකයෙ  
තමාතයි ඉඩේ, ්ාජය සේපමක, ්ාජය ශද්පළ ශප ද්ගලීකා්ණ  කිරීමාත. 
ශමාතොණ්ාග  දිස්ත්රිෂක සේබන්ධීකා්ණ කාටුවලශේ සාාපයෙ ල්ධි ට 
එතුමමාතා ගන්නා තීන්දු තී්ණ  ඝු කා්න්න එතුමමාතාට විදු ශවනවා, 

එතුමමාතන් ාශ  කණ්ඩුශේ ්රයෙපමකයෙ නිසා.  

මිටු  කි න්ශන් නි ්පාදන සාධකා ෂක. මිටුශේ තමාතයි සේපමක 
ල් ා  ්රමාතාණ ෂක යෙශබන්ශන්. මාතහා ධන නිධාන යෙශබනවා; ගස ්
ශකාොළා යෙශබනවා; සතා විවුපාවා ඉන්නවා; ජ   යෙශබනවා. ශේ 

මිටු  තුමළ මාතහා ජායෙ ෂක නිර්මාතාණ  කා්න්න පුළුවන් සේපමක 
යෙශබනවා. එදා ඉාග්රීසීන්ට ල්රුද්ධව සටන් කාශළේ ශේ මිටු  ඇතුමළු 
සේපමක ක්ෂක ා කා් ගැනීමාතට සහ ජායෙශේ නිදහස පතායි. නමුඛමක 
වර්තමාතාන  වන ල්ට එදා ුවද්දා කාළාටමක වඩා ශේ ්ශට් ශගොල් 

ජනතාවට අසාධා්ණ ෂක කා්නවා කි  ා දීශතනවා. ශේ ්ශට් 
ශගොල් ජනතාව අව ය ශවන්ශන් මාතැයෙව්ණ ශේදිකාාවට ල්ත්ෂක 
ශනොශවයි. බ  ට පමක වුණාට පුවවමක ඒ අ  ගැන දීතන්න ඕනෑ. 

ශේ ්ශට් කාිෂි කර්ථිකා  දියුණු කාශළොමක තමාතයි ජායෙකා 

1583 1584 

[ගරු ශේ. එේ. කනන්ද කුමාතා්විිප මාතහතා] 
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කර්ථිකා කාට  න්න පුළුවන් ශවන්ශන්. ඒ මාතත තමාතයි කාර්මාතාන්ත 

සහ ශසේවා නි ්පාදන  දියුණු කා්න්න පුළුවන් ශවන්ශන්. 
අධයාපන  දියුණු කා්න්න ඕනෑ. ශමාතොණ්ාග  දිස්ත්රිෂකකා  
 ාකාාශේ යෙශබන දුප්පමකමාත දිස්ත්රිෂකකා ෂක ල්ධි ට යෙබුණා නේ, ඒ 
දුප්පමකකාමාත නැයෙ කා්න්න අපි පිළි ේ ශ ොදන්න ඕනෑ. අයෙගරු 

ජනාධිපයෙතුමමාතාශ  ලිශ ෝපා  ුපා  මාතාර්ග ෂක තමාතයි 20 7 වසශර්  
විට දුප්පමකකාමාත නැයෙ කිරීමාත. ශේ ්ශට් ශගොල් ාට යෙශබන එකාමාත 
සේපත තමාතයි තමාතන්ශ  ඉඩමාත. ඒ අ ට ඒ ඉඩේව  අයියෙ  තහවුරු 

කා් ශදන්න ඕනෑ, ඒ අ ට  ාා ෂක  ැබි  හැකි, ඒ අ  කාැමාතැයෙ 
කාිෂි ශාෝග ෂක නි ප්ාදන  කිරීමාත සඳහා. එශහමාත නැතුමව මාතහා 
පිපමාතාණ වයාපාිපකා න්ට, බුව ජායෙකා සමාතාගේව ට ඒ ඉඩේ  බා 

ශදන්න කාටයුතුම කාශළොමක, සාවර්ධන  කා්නවා කි  ා ඒ 
ශගො ආ න් ට්රැෂකටර්, ශේසී ය වාශ  මාතැෂින් ශ ොද ා වනාන්ත  ්
ල්නා  කා්යි; ්ෂකෂිත ල්නා  කා්යි; ජ  ලි ා්ර ල්නා  කා්යි. ඒකා 

සැබෑ සාවර්ධන ෂක ශනොශවයි.  

අයෙගරු ජනාධිපයෙතුමමාතා ුමකසාහ කා්නවා, හිපත සාවර්ධන ෂක, 
යේස් සාවර්ධන ෂක අශප් ්ටට ශගශනන්න. එතුමමාතාමාත කි ා 
යෙශබනවා, වන සේපත ක්ෂක ා කා් ගන්න ඕනෑ; දැනට යෙශබන 

වි  ට 29කා වන සේපත වි  ට 32 දෂකවා වැඩි කා්න්න ඕනෑ 
කි  ා.  

බුව ජායෙකා සමාතාගේව ට ශේ ්ශට් සා්වමකමාත බිේ ශකාොටස ්ටිකා 

ශදනවා නේ, ශේ ්ශට් වනාන්ත් ල්නා  වනවා නේ එයින් 
පිපස්  ක්ෂක ා ශවන්ශනමක නැහැ; කර්ථිකා සාවර්ධන  කා්ා 
ළො ශවන්න හැකි ාව  ැශබන්ශනමක නැහැ. ඒ නිසා ශගොල් 

ජනතාව ගැනමක දීත ා, ්ට ගැනමක දීත ා, ශගොල් ජනතාවට හා 
්ටට වාවි සැ ශසන ල්ධි ට එමාත තීන්දු අ්ශගන ක්රි ාමකමාතකා කාළ 
යුතුම බවයි අපි කි න්ශන්. 

 
[අ.ාා. 3.23] 

 

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ාලසම්ප්ත ක මනාකරණ අමාතයුරමා) 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா - நீர்ப்பாசன 

மற்றும் நீரக வளமூல முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  

ලි සනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, එමාත ශ ෝජනාව ශගන ඒමාත 
සේබන්ධව ගරු පද්මාත ුද  ාන්ත ගුණශසේකා් මාතන්ත්රීතුමමාතාට මාතා 

ස්තුමයෙවන්ත වනවා.  8 8 කාැරැ ආ මක, ශව ආ සශ්සේ ජනතාවට විදු 
වූ හානි මක පදනේ කා්ශගන ශේ කාා්ණාව සේබන්ධශ න් ඉතාමාත 
ුද්ශේගකා් කාථාවෂක අශප් සශහෝද් ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා කාළා. මාතමාත ඒ 

ගැනමක ගරු පද්මාත ුද  ාන්ත ගුණශසේකා් මාතන්ත්රීතුමමාතාට 
ස්තුමයෙවන්ත වනවා. ඒ වාශ මාත අශප් ගරු ල්මාත  ව් දිසානා කා 
මාතන්ත්රීතුමමාතාටමක මාතා ස්තුමයෙවන්ත වනවා, ශමාතමාත ශ ෝජනාව සථ්ි් කිරීමාත 

පිළිබඳව.  

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, 1818 ශව ආ සස් කාැරැ ආශ න් 
පසශ්සේ ුවද්දා පළමුඛශවන්මාත කාශළේ වැේ අමුඛණු කාඩා දැමීමාත; ඊළෙට, 
ශගව ආ ගිනිබමක කිරීමාත හා දකින දකින පණ ඇයෙ හැමාත ටුනිශහෂකමාත 

ඝාතන  කිරීමාත; එතැනින් නවයෙන්ශන් නැතුමව ප තුමරු ු න්, 
හ්කාා බාන, වතුම පිටි ඒ වි  ආ  ල්නා  කාළා. ල්නා  කා් ා නිකාේ 
දීටිශේ නැහැ, අවුරුදු 200ෂක ගත වන ශතෂක ශේ ්රශද්  ට, 

නැමකනේ අශප් ශ්රී  ාකාාවට නැන්ටි  ශනොහැකියි; විාහ  ාට 
නැන්ටි  ශනොහැකියි කි න එකා ්රකාා  කාළා. එශහමාත ්රකාා  
කා් ා ශජෝර්ේ ්ේවමරුවන්ට ි යුමාතෂක  ැේවා. ඒ ි යුමාත  ැේශේ 

බ්රවුන්ිප  කණ්ඩුකාා්ව් ා. ඒ වාශ  ල්නා  ෂක වුණු ්රශද් ශේ 
දීටපු ්ණ ල්රුශවෝ එදා පළා ගි ා. බෂකටුටි ාව, ශතෝට්ටමාත, 
මාතාන්ශතෝට්ටමාත, පන්න ගමාත, ශවශහ්ග  හා පානේපමකතුමව කි න 

්රශද් ව ට ඒ අ  ගිදී ආ ා වීවමක  වශේ අයියෙ  ශවනුශවන් 

මුඛස්ි ේ වාසගේ ගමකතා; ශදමාතළ වාසගේ ගමකතා. ඒ ත්මාතටමාත 
කාැ්ි කාා් විාහ  හමුඛදාවට වීවමක  වශේ අයියෙ  නැයෙ වුණා. 
හැබැයි, එදා ඒ ශදමාතළ ජනතාවමක, මුඛස්ි ේ ජනතාවමක කාැ්ි කාා් 
විාහ  හමුඛදාව ක්ෂක ා කාළා. අදමක පානේපමකතුමශේ යෙශබනවා,  

විාහ  වාසගේ හා මුඛස්ි ේ වාසගේ. දැන් ඒ ල්නා  වූ ්රශද්  නො 
විවලවන්ශන් ශකාොශහොමාතද?  

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, දැන් ශමාතතුමමාතා වැේ හෑරීමාත 

පිළිබඳව කාථා කාළා. ඒකා ශවනමාත ශද ෂක. මාතමාත ඒ ගැන අද කාථා 
කා්න්ශන් නැහැ. මාතමාත ඒ පිළිබඳව පාර්ි ශේන්තුමශේදී ශවනමාත 
්රකාා  ෂක කා්නවා. නමුඛමක මාතමාත ශමාතතුමමාතාට කි න්න ඕනෑ, බදු ආ  

දිස්ත්රිෂකකාශේ ශමාතෝාන, ත ආපිටිග , මාතදී ාගන හා අේපා් 
දිස්ත්රිෂකකාශේ -ගරු ල්මාත  ව් දිසානා කා මාතන්ත්රීතුමමාතාශ  කසනශේ- 
කාළුග ආ ඔ   වැනි ඒ මාතහා වාිප වයාපියෙව  වැඩ දැනට අවසන් 

ශවටුනුයි පවයෙන්ශන්. ශමාතන්න ශව ආ සශ්සේ- 

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
අවසන් නැහැ. 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

නැහැ, වැඩ අවසන්. [බාධා කිරීමාතෂක] පටන් ගමකතා. පටන් 
ගමකත එකා ඇමකත. කාාටවමක වන්දි දී ා නැහැ. වන්දි ශගවන්න 

ස ආි  ශවන් කා් ා යෙබුශණ් නැහැ. අපි අව ය වි ලු මුඛද ආ ශහො ා 
ශගන, ඉඩේ ශහෝ වන්දි මුඛද ආ දී ා, ඒ වි ලු ශදනාශ මාත ්ර ්න 
ල්සඳ ා, ශගොල් න් පා්ට බදීන එකා නවමකවා යෙශබනවා. ඒවා ගහ 

ශකාොළ, මාතහ ශපොළව හා සතා විේපාවා ගැන තැකීමාතෂක නැතුමව 
ක්ේා කාළ වයාපියෙ. නමුඛමක, අපි ඒ වයාපියෙ  ාවමකකාාලීන 
කා් ා, ශගල්  යුතුම වි ලු වන්දි මුඛද ආ ශගව ා, ඒ ජනතාවට සහන 

ස සා යෙශබනවා. ඔවුන්ශ  වගා පාළු වුණ එකාට අද වන්දි 
ශගේවා, ඔවුන්ශ  ඉඩමාතට වන්දි ශගේවා. ඊළෙට, ඔවුන්ශ  නිවාස 
හදා ගන්න ශවනමාත ස ආි  දුන්නා. ශේ හැමාත ශද ෂකමාත කාශළේ ශේ 

 හ පා න කණ්ඩුශවන් කි න එකා මාතමාත මාතතෂක කා්නවා. ඒ 
වාශ මාත,- [බාධා කිරීේ] ල්නාඩි ෂක ඉන්න. මාතට බාධා කා්න්න එපා. 
[බාධා කිරීේ] නැහැ, නැහැ. ්ර න් අහන්න එපා. ඔබතුමමාතා කාථා 
කාළා ශන්. [බාධා කිරීේ] ශපෝඩඩෂක ඉන්න. ඔබතුමමාතා ්ර න් අහන්න 

එපා. 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, දැන් ශේ කි න ල්ධි ට, අපි 
වි ඹ ා ශගනැ ආ ාමාත නැහැ. ඒ කි න්ශන්, අපි කිවි ශද ෂක කා් ා 

නැහැ! අපි නිකාේ බ ාශගන ඉඳ ා! [බාධා කිරීේ] අපි ශේ සීනි 
සමාතාගමාත ශවනුශවන් කිවිමාත ශද ෂක කා් ා නැහැ! මාතමාත ඔබතුමමාතාට 
මාතතෂක කා්නවා. මාතමාත ශේ වි ලු ි  කි ල්ි  පුවව සාාගත 

කා්න්නේ.  

ශමාතමාත වයාපියෙ  පටන් ගන්න ශකාොට දීටිශේ ගරු ්ාජිමක 
මාතද්දුමාතබණ්ඩා් මාතැයෙතුමමාතා. මාතමාත දීතන ල්ධි ට එතුමමාතා ශමාත ට 

නා කාමකව  දුන්නා. හැබැයි, එතුමමාතා නා කාමකව  දුන්නා කි  ා, 
 හ පා න කණ්ඩුශේ මාතමාත දීටි ා කි  ා මාතමාත ශේකාට පෂක  වුශණ් 
නැහැ. ශේ සඳහා පළමුඛශවන්මාත  මාතමාත 20 6.09.28 වි ඹ ාණ්ඩුව 
්රාශද්ය   ශ ආකාේ කාාර් ා ශේ රැස ්වමාතෂක පැවැමකවූවා. පවමකව ා, 

ශේ ්ර න්  අපි ශහොඳට අවශබෝධ කා්ශගන ශේ ස්ථානව ට කීප  
වතාවෂක ගි ා. වමකශමකගමාත, ුඩිෂකකාැපුක්, කාැන්න්ාව, අෂකකා  ්
ල්විපහ, වජි් පා් කි න ශේ වි ලු සථ්ානව ට ගිදී ආ ා අපි 

ශේවා පරීෂක ා කාළා. පරීෂක ා කා් ා ඒවාශේ යෙබුණු ගැටලු, ්ර ්න 
හඳුනා ගමකතා. හඳුනා ශගන ්රාශද්ය   ශ ආකාේතුමමාතා මාතන්න් ක්රි ා 
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කා්න්නමක, එතැනින් නවයෙන්ශන් නැතුමව දිසාපයෙතුමමාතා මාතන්න් ක්රි ා 
කා්න්නමක අපි මාතැදිහමක වුණා. මාතශ  නා කාමකවශ න් මාතමාත ඒ 
සාකා්ඡඡා පැවැමකවූවා. එමාත සාකා්ඡඡාව ට එදා කණ්ඩු පෂක ශේ 

වි ලුමාත මාතැයෙ ඇමාතයෙවරු සහාාගි වුණා.  

අපි එකාෙතාවන්ව ට කවා. ශේ පිළිබඳව අශප් ල්ශ්ෝධතාවෂක 
යෙශබනවා.  ඒකා ඇමකත. ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ල්හා්, 

ශද්වා ව ට අයියෙ නින්දගේ සේබන්ධශ න් මාතා  මාතෂක කි න්න 
ඕනෑ. ්ජ කාා ශේ ශවශහ් ල්හා් නඩමකතුමව සඳහා ්ේවමරුවන් බදු 
අ  කා්පු ගේමාතාන එශහමාත පිටින්මාත පන්ස ආව ට  බා දුන්නා. 

්ේවමරුශවෝ කිේවා, "මාතට බදු ශගවන්න එපා. ඒ බදු ශගවන්න ශේ 
ක්ාමාත ට; ශේ ශවශහ්ට; ශේ ල්හා් ට; ශේ නිකාා ට; ශේ 
පන්ස ට" කි  ා ඒ බදු අ  කා් ගැනීශේ අයියෙ  දුන්නා. ඒකා 

තමාතයි නින්දගමාත කි න්ශන්, අශප් ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි. 
ඒ නින්දගේව  බදු අ  කාළමක ඒ ගේවාසීන්ට තමාතන්ශ  කාටයුතුම 
කා්ශගන නිදහශසේ වීවමක ශවන්න පුළුවන්කාමාත යෙශබනවා. නමුඛමක 
ශමාතතැන ්ර ්න ෂක යෙශබනවා. යුද්ධ කාා ශේ පවා දීටපු ශේ 

ටුනිුවන්ට ඒ මිටුශේ වීවමක  වශේ අයියෙ  පිළිබඳව ගැටලුවෂක 
යෙශබනවා. ඒකාට එදා අපි ල්සඳුමාතෂක ඉදිිපපමක කාළා. ගරු 
මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ල්සඳුමාතෂක ඉදිිපපමක කාළා.  

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, අශප් දිස්ත්රිෂකකාශේ ඉඩේ 
්ර න් ෂක යෙශබනවා. වනවීල් ශදපාර්තශේන්තුමවට අයියෙ ඉඩේව  
ඒ ඉඩේ ්ර න්  යෙශබනවා. වන සා්ෂක ණ ශදපාර්තශේන්තුමවට 
අයියෙ ඉඩේව  ඒ ඉඩේ ්ර න්  යෙශබනවා. LRC එකාට -ඉඩේ 
්රයෙසාසක්ා්ණ ශකාොටු න් සාාවට- අයියෙ ඉඩේව  ඒ ඉඩේ ්ර න්  
යෙශබනවා. ඊළෙට යෙශබනවා, ල්හා්, ශද්වා ව ට අයියෙ 
නින්දගේ. කාත්ගමාත ශද්වා  ට අයියෙ නින්දගේ යෙශබනවා. තවමක 
කුඩා කුඩා ශද්වා ව ට අයියෙ  නින්දගේ යෙශබනවා. ඒ වාශ මාත 
ස්වාමීන් වහන්ශසේ ාට අයියෙ නින්දගේ යෙශබනවා. ශේ හැමාත 
එශකාන්මාත ඌශේ ජනතාව ශපශළනවා. ඌශේ ජනතාවශ  ජන 
වීල්ත  අපි ශගොඩ ගන්ශන් ශකාොශහොමාතද? ඒකාට අශප් නමාතත්රීපා  
විිපශසේන ජනාධිපයෙතුමමාතා, අග්රාමාතාතයතුමමාතා ඇතුමළු ශේ  හපා න 
කණ්ඩුවට වැඩ පිළි ශවළෂක යෙශබනවා. ඒ වැඩ පිළිශවළ අද බිේ 
මාතට්ටටුන් ක්රි ාමකමාතකා ශවනවා. ඒ වැඩ පිළිශවළ ගැන අවශබෝධ ෂක 
 බා ගන්න පුළුවන්. වාිපමාතාර්ග ශදපාර්තශේන්තුමශේ අශප් වාර්ෂිකා 
වාර්තා යෙශබනවා. අපි ඒ වාර්තා ශේ සාාවට ඉදිිපපමක කා්නවා. 
ඒවා බ  ා තී්ණ  කා්න්න පුළුවන්, අපි ශේ සේබන්ධශ න් 
ගන්න ක්රි ා මාතාර්ග ශමාතොනවාද කි  ා. ලි ාසනාරූඪ ගරු 
මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ්රාශද්ය   ශ ආකාේතුමමාතා සමාතෙ පැවැමකවූ රැස ්වශේ 

පළමුඛවැනි වාර්තාව ඇමුඛණුේ අාකා   හැටි ට මාතා සභාගත* 

කා්නවා. එ   හැන්සා්ඩ වාර්තාවට ඇතුමළු කා්න්න කි ා මාතා 
ඔබතුමමාතාශගන් ඉ ආ ා විටිනවා. මාතමාත අයෙගරු ජනාධිපයෙතුමමාතාව ශේ 
සේබන්ධශ න් දැනුවමක කාළා. මාතමාත ි පි ෂක ි ේවා. මාතමාත ඒ ි පි මක-  

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, පැහැදිි  කා් ගැනීමාතෂක 

අව යයි. 
 

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

බැහැ ශන්. මාතශ  ශව ාව ශදන්න බැහැ ශන්.  
 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මාතට ශේ කාා්ණාව ඉදිිපපමක කා්න්න ඉඩ ශදන්න. 

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඔබතුමමාතා පුවව ශේකා බ න්න. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමාතයෙතුමමාතනි, කාථා කා්න්න. 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ශේ මාතමාත ජනාධිපයෙතුමමාතාට  වපු ි යුමාත. එ  ඇමුඛණුේ අාකා 2 

හැටි ට මාතමාත සභාගත* කා්නවා.  

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මාතමාත අහන ්ර න් ට ඔබතුමමාතා වග කීශමාතන් ුමකත් ශදන්ශන් 

නැහැ. 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ශපෝඩඩෂක ඉන්න. මාතමාත ුමකත් ශදන්නේ. ඔබතුමමාතා කා බ  

ශනොකා් වාඩි ශවන්න. ශි ්ටාකා් ශවන්න. 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ශි ්ටාකා් ශනොශවයි, ශි ට් සේපන්න ශවන්න කි න්න. 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඔබතුමමාතා ශපෝඩඩෂක වාඩි ශවන්න. මාතශ  ශව ාව ගන්න එපා.  

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මාතමාත අහපු ්ර ්න ට ුමකත් ශදන්න.  

 

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඔබතුමමාතාට ඕනෑ ුමකත් මාතමාත ශදන්ශන් නැහැ.  

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඌශේ ජනතාවශ  ්ර න් ට ුමකත් ශදන්න. 

 

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

කාරුණාකා් ා ඔබතුමමාතා වාඩි ශවන්න.  

1587 1588 

[ගරු ගාටුණී ල්ජිමක ල්ජ මුඛණි ශසොයිසා මාතහතා] 

————————— 
*  පසනතකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමාතයෙතුමමාතාට කාථා කා්න්න අවසථ්ාව  බා ශදන්න. 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

මාතා ජනාධිපයෙතුමමාතාට  ැවූ ි යුශමාතදී ශමාතශසේ සඳහන් ශවනවා: 

"ශද්වා ගේ නින්දගේ පනත  ටශමක ්ජ කාා ශේ දී වමකශමකගමාත පු්ාණ 

්ජමාතහා ල්හා් ට ඉඩේ අෂකකා් 5500කා පමාතණ ්රමාතාණ ෂක පව්ා දී ඇත. 

ශමාතදී ශගොල් පවු ආ 350ෂක පමාතණ විටින අත්, ඔවුන් අෂකකා්   විට 5 දෂකවා 

්රමාතාණ න් අමකකා්ශගන විටියි. ඒ සඳහා අෂකකා් එකාකාට රුපි  ආ 500 
බැගින් ල්හා්ස්ථාන  ශවත ශග වේ කා්නු  බයි. එමාත ඉඩේව  දැනට වගා 

කාටයුතුම විදුකා් පදිාචි  සඳහා නිශවස් ද ඉදිකා් ඇත. ශමාතමාත මුඛළු මිටු 

්රමාතාණ  තුමළ පහත නේ සඳහන් විේ ගේමාතාන න් ද කව්ණ   ව ඇත. 
  

 01. වමකශමකගමාත 

 02. ුඩිෂකකාැපුක් 

 03. තැන්අ්ාව 

 04. අෂකකා් 25 වජි් පා් 

ටුන් අෂකකා් 425ෂක පමාතණ මිටු ්රමාතාණ ෂක ල්හා්ාධිපයෙ ස්වාමීන් වහන්ශසේ 

වජි් සමාතාගමාත සමාතෙ එෂකව ශගොල්ශපොළෂකද පවමකවාශගන  යි. ශගොල් 

ජනතාව ඉ ආ ා විටින්ශන් සමාතස්ත මුඛළු මිටු ්රමාතාණශ න්මාත ඔවුන් පදිාචි  ව 

විටින අෂකකා් 350කා පමාතණ ්රමාතාණ ෂක ඔවුන් හට පව්ා ශදන ශ සයි. 

ශමාතමාත ගේමාතාන  කාාපට් පා්ව ආ, අතුමරු මාතාර්ග, ල්දුි බ  , ජ   කදී 

 ටිත  පහුවකාේවි න්ද සමාතන්ල්ත . 

ශමාතමාත අෂකකා් 5,500 මිටු ්රමාතාණ  තුමළ ඓයෙහාවිකා වටිනාකාමාතෂක ඇයෙ 

පු්ාවස්තුම තැන්පමකව ඇයෙ අත්, එමාත නටබුන් අවස් කින් ශතෝව ශවනස් 

කිරීේ සහ ගස් කාැපීේ ද ශේ වන ල්ට විදු කා්නු  බයි. වනවීල් සා්ෂක ණ 

ශදපාර්තශේන්තුමව ල්වින් ශමාතමාත මිටු  වටා අි  වැටෂකද ඉදිකා් ඇත. ශේ 

වන ල්ට ශමාතමාත මුඛළු ඉඩමාත වමකශමකගමාත වැල්ි  සමාතාගමාත ල්වින් ටු දී ශගන 

ඇත.  

ද කා ගණනාවෂක යෙස්ශසේ ශමාතමාත ඉඩේව  පදිාචි  ව විටින අදීාසකා ශගොල් 

ජනතාව පදිාචි නිවස, ඉඩේ, ශගොල්බිේ හා කුඹුරු අදීටුවු වශහොමක ඔවුන්ට 

කිවිදු පිළිස්ණෂක ශනොමාතැයෙව ඉතාමාතමක අස්ණ තමකමකව කාට පමක ශේ. 

එබැල්න් විදු වමාතට  න ශමාතමාත අසාධා්ණ  වළෂකවා දීර්ඝ කාා  ෂක යෙස්ශසේ 

වගා කාටයුතුම විදුකා්ටුන් පදිාචි  ව විටින ප්ේප්ාගත එමාත ඉඩේ ඔවුන් හට 

පව්ා දීමාතට අව ය කාටයුතුම ස සා ශදන ශ ස ශග ්වශ න් ඉ ආ ා විටිටු." 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, 2016.10.05වැනි දින දිස්ත්රිෂක 

ශ ආකාේ කාාර් ා ශේදී සමාතාගමාතමක කාැඳව ා සාකා්ඡඡා කාළා. ශේ 

සාකා්ඡඡාවට පු්ා ල්දයා ශදපාර්තශේන්තුමව, වාිපමාතාර්ග 

ශදපාර්තශේන්තුමව, වැල්ි  සමාතාගමාත, ්රශද් ශේ ශද් පා නඥ න් 

ඇතුමළු හැශමාතෝමාත කාැශඳේවා. කාැඳව ා අපි තීන්දු, තී්ණව ට 
එළඹුණා. අපි ඉ ආලීමාතෂක කාළා. ශගොල් ජනතාව මාතට කිේවා ුණ 

ඇශළන් එහා ශේ අෂකකා් 300 අපට ශදනවා නේ, ශේ ගැටලුව 

ල්සශදනවා කි  ා. ඒකා හිපද?  

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
්ර න්  මාතතුම ශවන ශේ ාශේ අහන කාා්ණාව. ඔබතුමමාතා ඒකා 

තමාතයි කි න්ශන්. ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේ වන ල්ට 
යෙශබන ්ර න් , වාිපමාතාර්ග ශදපාර්තශේන්තුමව EIA එකාට අවස  ්

දී ා නැහැ.  

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ශපෝඩඩෂක ඉන්න. ඔ ා කා බ  නැයෙව ඉන්න, මාතමාත කි න්නේ. 

සන්ුවන් ශවන්න, සන්ුවන් ශවන්න. ලි ාසනාරූඪ ගරු 
මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේ තමකමකව  තුමළ රැස ්වේ ශදකාෂක යෙ  ා 

දිසාපයෙතුමටු මක එෂකකා සාකා්ඡඡා කා් ා අපි කිේවා "අපි නීයෙ 
මාතාර්ග ට  නවා" කි  ා. ශේ ශගොල් ජනතාවට ශපොලීවිශ න් 
ල්ල්ධ අවසථ්ාව  කා්ද් වුණා. ඒ හැමාත අවස්ථාවකාමාත ශපොලීවිශේ 

ුසස් නි ධාිපන්ට මාතමාත කාථා කාළා. කාථා කාළා ල්ත්ෂක ශනොශවයි, 
ශේ ශගොල් ජනතාවට අව ය නීයෙ ුපශදස්  බා ගන්නමක ශ ොමුඛ 
කාළා. නමුඛමක, මාතන්ත්රීතුමමාතා ශපළපාළි ගිදීන්, ඔබතුමමාතා ුවශදකා ා 
සටනෂක කාළා. ඒකාට කාමාතෂක නැහැ. ඒකා ශද් පා න ව ශ න් 

වැදගමක. ශමාතොකාද, එශහමාත ශවන්න ඕනෑ. එශහමාත කාශළොමක තමාතයි 
ඔබතුමමාතා  බන සැශර්මක පාර්ි ශේන්තුමවට එන්ශන්. ශන්ද? අපි 
ඒකාට ල්රුද්ධ ශවන්ශන් නැහැ. නමුඛමක, ්ජ  හැටි ට අපට 

වගකීමාතෂක යෙශබනවා. ඒ වගකීමාත අනුව අපි ක්රි ා කා් ා යෙශබනවා, 
ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි. අපි ක්රි ා කාළා පමාතණෂක 
ශනොශවයි, ශමාතමාත කාරුණ ගැන දිසත්්රිෂක සේබන්ධීකා්ණ කාටුවලශේමක 

කාථා කාළා. ඔබතුමමාතා එදා සහාාගි වුශණ් නැහැ. ශේ ගැන ඉතා 
පුළු ආ ව ශ න් සාකා්ඡඡා කාළා. එතැනදීමක අපි අශප් ල්ශ්ෝධ  
දැෂකවුවා. හැබැයි, මාතතකා තබා ගත යුතුම කාා්ණාවෂක යෙශබනවා, 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි. ඒ සව්ාමීන් වහන්ශසේටමක ශමාතමාත 
ඉඩමාතට අයියෙ  යෙශබනවා. අපි ඒකා  පිළිගන්න ඕනෑ.  බුද්ධ  ාසන 
්ාජය ඇමාතැයෙතුමමාතාමක ශේ ගරු සාාශේ විටිනවා. නමුඛමක, අපි දන්නවා 
ශගොල් ජනතාවටමක  ේ කිවි අයියෙ ෂක යෙශබනවා කි  ා. ශමාතොකාද, 

අපි සාවර්ධන  කා් ා යෙශබනවා; කාාපට් පා්ව ආ හද ා 
යෙශබනවා; පාස ආ හද ා යෙශබනවා; ශප් පාස ආ යෙශබනවා. ශේ 
ශද්ව ආ කා් ා යෙශබනවා. එමාත නිසා ශමාතදී අයියෙ  ශගොල් 

ජනතාවටමක යෙශබනවා. අපි  ේ කිවි මිටු ්රමාතාණ ෂක ඉ ආලුවා. 
සමාතාගමාත ඒකා  බා දීමාතට ශපොශ්ොන්දු ශව ා, ශේ වන ල්ට මාතෙ 
හැ් ා යෙශබනවා.  

ඊළෙට, පු්ා ල්දයා දිස්ත්රිෂක කාාර් ා   ශමාතොන්ාග  
20 6. 0.3 වැනි දින මාතශ  නමාතට ි පි ෂක එවනවා. එමාත ි පිශේ 
ශමාතශසේ සඳහන් වනවා: 

"ශමාතොන්ාග , ශකාොටි ාග , වමකශමකගමාත ල්හා්ස්ථාන ට අ මක ඉඩේ.  

2016.10.05 දින ඔබ කාැඳවූ ශකාොටි ාග , වමකශමකගමාත, ශ ෝජිත සීනි 

ගමාතාගමාතට ශවන් කා් දී ඇයෙ ඉඩේ හා වගාකාරුවන් අත් පවයෙන 

ගැටලුකාාිපතාව  සමාතන  කා් ගැන්ශේ රැස් වමාතට අදාළ ශේ. 

02. එමාත රැස් වශේදී පු්ාල්දයා නටඹුන් මිටු සේබන්ධව කායෙකාාවෂක ශගොඩ 
නැඟුණි. එදීදී ්රශද් වාසී ජන ාශ  දැනුවමක කිරීමාතට අනුව ශ ෝජිත 
සීනි සමාතාගමාතට ශවන් කා් ඇයෙ මිටු ශකාොටශසදී ඇයෙ පු්ාල්දයාමකමාතකා 
අගශ න් යුතුම ස්ථාන සේබන්ධශ න් සාකා්ඡඡා ල්ණි. 

03. එමාත ස්ථාන නිරීෂක ණශේදී නටඹුන් සදීත ශගොඩනැගි ආ ට හා එදී 
අන්තර්ගත පැ්ණි ශගොඩනැන්ි  සාධකා වූ ග ආ කාණු ඉදිරී කාැඩි ශගොස් 
ඇයෙ අයුරු ්රදර් න  ල් .  

04. පු්ාල්දයා කඥාපනතට අනුව පු්ා මාතාන ව  ක්රි ා සාධකාව ට හානි 
පැටුණ වමාත,  න වගන්යෙ ට අදාළව නීයෙමාත  ක්රි ාමාතාර්ග ගැනීමාතට 
ශ ොමුඛ කා් ඇත.  

05. වයාපියෙ ාා්  නි ධාිපන්ශ  ්රකාා  අනුව දි ය ශනො වශමාතන් විදුවූ 
හානි ෂක බව පිළිශගන ඇත. පු්ාල්දයා නි ධාිපන්ශ  අධීෂක ණශ න් 
හඳුනා ගමක පු්ාල්දයා මිටු වටා ක්ෂකෂිත වැට ශ දීමාතට වැල්ි  සමාතාගමාත 
ඒ සඳහා එකාෙතාව  දෂකවා ඇත.    

06. පැ් ණි මාතානව ක්රි ාකාා්කාේ ල්නා  කා්න්නන්ට නිවි දවමවේ  බා 
දීමාතටමක, එමාත මිටු ක්ෂක ා කිරීමාතටමක, සා්ෂක ණ  ශකාොට නඩමකතුම 
කා්ශගන  ාමාතට ශමාතමාත ල්  ට වගකිව යුතුම නි ධාිපන් ශ ස අප කාැප 
 ව විටින බවමක වාර්තා කා්ටු. 

ුෂකත අයුිපන් ගරු ඇමාතයෙතුමමාතාශ  කාාරුණිකා අවධාන ට ශ ොමුඛ කා්ටු.  
    

   අමකසන් කාශළේ/නව්මකන  ය. කා්ේගහාග,  
   සහකාා් අධයෂක , ශමාතොන්ාග ."  
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පාර්ි ශේන්තුමව 

ශමාතමාත ි පි  ඇමුඛණුේ අාකා 3 ව ශ න් හැන්සා්ඩ වාර්තාවට 

ඇතුමළමකකිරීමාත සඳහා මාතමාත සභාගත* කා්නවා. අශප් ්රශද් ශේ වීවමක 

වන ජනතාවට  ේ කිවි ්ර න් ෂක ඇයෙ ශවනවා නේ, අපි ්ජ  
නිශ ෝජන  කා්න ශද් පා නඥයින් හැටි ට ඒ සඳහා මාතැදිහමක 
 වමාත කා් ා යෙශබනවා. අපි ඒකා කා්නවා.  

දැන් ්ර න්  යෙශබන්ශන් වාිපමාතාර්ග සේබන්ධශ න්. මාතමාත ඒ 

ගැනමක කි න්නේ. ශමාතොණ්ාග  වාිපමාතාර්ග අධයෂක ව් ාශගන් 
අපි ඒ වාර්තා ඉ ආලුවා. 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
එදී පු්ාල්දයාමකමාතකා ්ර ්න ෂක යෙශබනවා. 

 

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

යෙශබනවා, යෙශබනවා. මාතමාත නැහැ කි න්ශන් නැහැ. මාතට කාථා 
කා්න්න ශදන්න ශකාෝ. ඔබතුමමාතා මාතැද්ශදන් පනින්ශන් නැතුමව ඉන්න 
ශකාෝ. 

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමමාතා කි න එකා වැරැදියි. 

 

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

වැරැදි නේ ඔබතුමමාතා පසශ්සේ කි න්න ශකාෝ. [බාධා කිරීමාතෂක] මාතමාත 
කාා්ණාවෂක ඉදිිපපමක කාශළේ නැහැ. මාතමාත කිශ ේශේ පු්ාල්දයා 
ශදපාර්තශේන්තුමශේ ි පි .  

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ල්වාද කාට ශවන්වන ශකාටි 
කාා   තුමළ මාතශ  අදහස් කි න්න මාතට ඉඩ ශදන්න  ඕනෑ. [බාධා 
කිරීමාතෂක] මාතට වැඩෂක නැයෙ ඒවාමක ශමාතතුමමාතාට,- කාරුණාකා් ුමකත  ්

ශදන්න අවසථ්ාව ශදන්න. ඔබතුමමාතා කාථා කාළා ශන්. [බාධා 
කිරීමාතෂක] 

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔබතුමමාතාට ුමකත් ශදන්න බැහැ. 
 

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

මාතට ුමකත් ශදන්න පුළුවන්. මාතට ඉඩ ශදන්න ශකාෝ. [බාධා 
කිරීමාතෂක]  

 

 

[මූලාසනග  අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මාතට කා්න්න ශද ෂක නැහැ. [බාධා කිරීමාතෂක] 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පද්මාත ුද  ාන්ත මාතන්ත්රීතුමමාතා නි ් ේද ශවන්න. ගරු 
ඇමාතයෙතුමමාතා කාථා කා්න්න. ගරු ඇමාතයෙතුමමාතනි, ඔබතුමමාතා මාතාතිකාාවට 
අදාළව කාථා කා්න්න. 

 

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, අපි දිසාපයෙ කාාර් ා ශේ 
රැස් වේ පවමකව ා ශේ සේබන්ධශ න් ගතයුතුම සෑමාත ක්රි ා 
මාතාර්ග ෂකමාත අපි ඉතා පැහැදිි ව අ්ශගන යෙශබනවා. [බාධා 
කිරීමාතෂක] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමාතයෙතුමමාතනි, ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතාට කාථා කා්න්න අවසථ්ාව 
ශදනවාද? 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ශකාොටි ාග  ්ෂකෂිතශේ වාිපමාතාර්ග කාටයුතුමව  ශමාතොන ශද් 
කාළමක, ජ  ශපෝ කා ්රශද් ව ට  ේ කිවි හානි ෂක ශව ා 

යෙශබනවා නේ, අධයෂක ව් ාශ  වාර්තාව අ්ශගන නීයෙ මාතන්න් 
ක්රි ා කා්නවා කි න එකා අපි පැහැදිි ව කි නවා. [බාධා කිරීමාතෂක] 
ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ඒ ල්ත්ෂක ශනොශවයි, ුවද්දාශ  

කාා ශ න් පස්ශසේ සාශ ෝධන  කා්න්න බැිපවුණු වාිපමාතාර්ග 
පනත මාතශ  කාා   තුමළ සාශ ෝධන  කා්න්න, පුවගි  අවුරුදු 
ශදකාහමාතා් තුමළ  හපා න කණ්ඩුව  ටශමක  අපි කාටයුතුම කා්ශගන 
 නවා. [බාධා කිරීේ] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා නි ් ේද ශවන්න. ගරු ඇමාතයෙතුමමාතාට කාථා 
කා්න්න ශදන්න. 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මාතට ශේ ගැන කාරුණු පැහැදිි  කා්න්න අවස්ථාව ශදන්න.  

පු්ාල්දයා පනත ු  ආ ාඝන  කා් යෙශබනවා. 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ශේ අමාතාතයාා ශේ වැඩ කාටයුතුම අපි ඉතා පැහැදිි ව  නිවැ්දිව 
කා්ශගන  නවා  කි න එකා මාතමාත මාතතෂක කා්නවා. ඒකා මාතතෂක 
කා්ටුන් මාතමාත ශමාතන්න ශේ කාා්ණාව ඔබතුමමාතාට කි නවා. [බාධා 

කිරීමාතෂක] ශමාතතුමමාතා කි න්ශන් ශවනමාත ්ර න් ෂක. 

ශමාතතුමමාතා හැමාත එකාෂකමාත කාඩාකාප්ප ආ කාළා ටුසෂක, ඒ 
දිස්ත්රිෂකකාශේ ජනතාවට අ ආශපශනමකතකා ත්ේ වැඩෂකවමක කා් ා 
නැහැ. ඒ ජන වීල්ත නගාවිවලවන්න ්ාජය අා  ට, ශප ද්ගි කා 

අා  ට හැකි ාවෂක යෙශබනවා නේ, ඒ හැකි ාශවන් ්රශ ෝජන 
 බාශදනවාට ල්රුද්ධ, පැ්ණි ශේ වපී ්රයෙපමකයෙ  තමාතයි ශමාතතුමමාතා 
ශගනි න්ශන්. [බාධා කිරීේ] 

1591 1592 

[ගරු ගාටුණී ල්ජිමක ල්ජ මුඛණි ශසොයිසා මාතහතා] 

————————— 
*  පසනතකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා, බාධා කා්න්න එපා. ගරු ඇමාතයෙතුමමාතා, 
ඔබතුමමාතාට තව ශකාොපමාතණ කාා  ෂක අව යද? 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

මාතට කාථා කා්න්න මාතශ  කාා    ශදන්න. ශේ මාතන්ත්රීතුමමාතා මාතශ  

කාථාවට සේපූර්ණශ න් මාතැදිහමක ශවනවා ශන්. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමාතයෙතුමමාතාට තව ශකාොපමාතණ කාා  ෂක අව යද? 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

මාතට තව ටුනිමකතුම 5ෂක ශදන්න. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි,  කාථා කා්න්න. 

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, මාතට ශේ කාා්ණාව කි න්න 

ල්නාඩි කා කාා  ෂක ශදන්න. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා, බාධා කා්න්න එපා. ගරු ඇමාතයෙතුමමාතනි, ගරු 

මාතන්ත්රීතුමමාතාට කාථා කා්න්න කාා   ශදනවාද? 

 

ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ශමාතතුමමාතාට ුමකත් ශදන්න බැහැ. 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

මාතට ුමකත් ශදන්න පුළුවන්. ඔබතුමමාතාට ල්ත්ෂක ශනොශවයි, 
ඔබතුමමාතාශ  ඒකාාබද්ධ ල්පෂක ශේ ඉන්න ඔෂකශකාෝටමාත වුණමක 

ුමකත් ශදන්න මාතට පුළුවන්. 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඔ ාට ුමකත් ශදන්න බැහැ. 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

"ඔ ා, ශමාත ා" කි න්න ඕනෑ නැහැ. මාතන්ත්රීවරුන්ට හිප ට 

කාථා කා්න්න. [බාධා කිරීමාතෂක] ශේ සාාශේ කාථා කා්න ල්ධි  

ඉශගන ගන්න මාතන්ත්රීතුමමාතා. ශේ සාාශේදී කාථා කා්න්ශන්, "ගරු 

මාතන්ත්රීතුමමාතා" කි  ා. ශේ සාා ව තුමළදී "ඔ ා, ශමාත ා" කි  ා කාථා 
කා්නවාද? [බාධා කිරීමාතෂක] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා, බාධා කා්න්න එපා. 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශමාතතුමමාතා තමාතයි කුඹුෂකකාන් ඔ  

වයාපියෙ  කා්න්න දුන්ශන් නැමකශමක. කුඹුෂකකාන් ඔ  වයාපියෙ  
පටන් ගන්න හදනශකාොට, ශමාතතුමමාතා ශබෝනස් එශකාන් 
පාර්ි ශේන්තුමවට ඇල් ආ ා ශමාතොකාෂකද කාශළේ? [බාධා කිරීමාතෂක] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පද්මාත ුද  ාන්ත මාතන්ත්රීතුමමාතා, බාධා කා්න්න එපා. 
ඇමාතයෙතුමමාතාට කාථා කා්න්න ශදන්න. 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශේකා ශමාතතුමමාතාශ වමක, 

මාතශ වමක ්ර ්න ෂක ශනොශවයි. 

 

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ශමාතතුමමාතා ශබෝනස් එශකාන් පාර්ි ශේන්තුමවට ඇල් ආ ා අෂකකා  ්
6,000ෂක  ටශවනවා කි  ා කිේවා. කුඹුෂකකාන් ඔ  වයාපා් ට 
අෂකකා් 600යි  ටශවන්ශන්. බඩ ආකුඹු් ජනතාවමක එෂකකා පාශර් 

වාඩිශව ා කාෑ ගැුවවා. [බාධා කිරීමාතෂක] අද ඒ ටුනිසු්ව දීශර්  නවා. 
ඒ ටුනිස්ුව දීශර් ගි ා, ුසාල් ගි ා. ශමාතතුමමාතා පාර්ි ශේන්තුමවට කවා. 
ශමාතතුමමාතා සාවර්ධන වැඩව ට කාැමාතැයෙ ශකාශනෂක ශනශමාතයි. 

ඇමකතටමාත ශව ආ සශ්සේ ජනතාව ශමාතතුමමාතාට කාැමාතැයෙ, ඒ ශගො ආශ ෝ 
කාථා කා්නශකාොට ශපළපාළි  න්න, පිකාටින් කා්න්න, මාතහ පාශර් 
වාඩිශවන්න  න නිසායි. අන්න ඒ වශ  කාඩාකාප්ප ආකාාරී 

වයාපා්ව ට තමාතයි ශේ ශගො ආශ ෝ  ෑස්යෙ. අපට ශේ වාශ  අ මක 
එෂකකා කාථා කා්න්න අව යතාවෂක නැහැ. 

 
ගු ණර්. එම්. පද්ම උදයශ්ා් ත ුවණගසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணரசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මාතමාත අහන ්ර ්න ට ශමාතතුමමාතා ුමකත් ශදන්ශන් නැහැ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, බාධා කා්න්න එපා. ගරු ඇමාතයෙතුමමාතාට කාථා 
කා්න්න ඉඩ ශදන්න. 

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

අද අයෙගරු ජනාධිපයෙ නමාතත්රීපා  විිපශසේන මාතැයෙතුමමාතා ශේ 

්ශට් පිපස්  ක්ෂක ා කා්න්න නීයෙ - රීයෙ හද ා කාටයුතුම 
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පාර්ි ශේන්තුමව 

කා්නවා. ශේ ්ජ  ඒ වගකීමාත අ්ශගන- [බාධා කිරීේ] අශන්!  මාතට  
කාථා කා්න්න ඉඩ ශදන්න. [බාධා කිරීේ] ලි ාසනාරූඪ ගරු 
මාතන්ත්රීතුමමාතනි, කාෑ ගහ ා එකා වතාවෂක ශමාතතුමමාතාට heart attack 

එකාෂක කවා. අශප් සශහෝද් ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතා.[බාධා කිරීේ] මාතමාත 
නවමකවනවා. සාධු! [බාධා කිරීේ]  මාතමාත වාඩි ශවන්නේ.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ල්ජ මුඛණි ශසොයිසා ඇමාතයෙතුමමාතනි, ඔබතුමමාතා එතුමමාතාට කාා   

 බා ශදනවාද? 

 

ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ලි ාසනාරූඪ ගරු මාතන්ත්රීතුමමාතනි, ශමාතතුමමාතා අශප් ශපට්ටි ට කා  ්
ගහන්න ඉන්න මාතශ  සශහෝද් මාතන්ත්රීතුමමාතා. දැන් ශමාතතුමමාතාශ  

ශපට්ටි ට මාතට කා  ් ගහන්න ශවනවා. ඇයි,  එකා වතාවෂක කාෑ 
ගහ ා එතුමමාතාට heart attack හැදුණා ශන්.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම් ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමාතයෙතුමමාතනි, කාථාව අවසාන කා්න්න. ඔබතුමමාතාට  ැ ය 
යෙශබන කාා   අවසානයි.  

 
ගු  ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ගසොි සා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி தசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ශහොඳයි, මාතා අවසන් කා්න්නේ. ශබොශහොමාත ස්තුමයෙයි. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලින් , සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිගම්් ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 3.45 , 2017 සැප්තැම්බර් 

මස 19වන අෙහුවාදා අ.භා. 1.00වන ගත්ක කල් යග ය. 
 

அதன்படி பி.ப. 3.45 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2017 தசப்தரம்பர் 

19, தசவ்வாய்க்கிைகம பி.ப.1.00 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

Parliament adjourned accordingly at 3.45 p.m. until 1.00 p.m.  on 
Tuesday, 19th September, 2017. 
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[ගරු ගාටුණී ල්ජිමක ල්ජ මුඛණි ශසොයිසා මාතහතා] 



සැ.ුත. 
 
ශමාතමාත වාර්තාශේ අවසාන මුඛද්රණ  සඳහා ස්වකී  නිවැ්දි කාළ යුතුම තැන් දෂකවනු ිපවි මාතන්ත්රීන් ටුන් පිටපතෂක ශගන නිවැ්දි කාළ යුතුම 

කකාා්  එදී පැහැදිි ව  කුණු ශකාොට, පිටපත  ැ ය ශදසයෙ ෂක ශනොඉෂකමාතවා හැ් සාඩ් සාස්කාා්කා ශවත  ැශබන ශසේ එල්  යුතුම . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை 

திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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හැ් සාඩ් වාර්තා  

ගකො ඹ 5  ගපොල්ගහේ් ගගොඩ  කිු පන පාර  අසක 163 දරන සනථානගයහි ිළහිටි 
රාග  ප්රවත්තති ගදපාර්තගම්් ුරග  ිළහිටි රාග  ප්රකාශ්න කාර්යාසශ්ගය්   

මිල ී ගත හැක. 
 

ගමම හැ් සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගය්   

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்ரஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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